
Orientações NF 

 

 

 

CFOP nasNF Saídas 

5.000 – Saídas para o Estado 

6.000 – Saídas para outros Estados 

7.000 – Saídas para o Exterior 

CFOP nas NF entradas 
1.000 – Entrada para o Estado 

2.000 – Entrada para outros Estados 

3.000 – Entrada para o Exterior 

 

Finalidade CFOP Campos para preencher 
 

Orientações 
 

Devolução da venda 

de mercadoria 

 

Cliente PF para 

Empresa 

1.202 

2.202 

1. Finalidade de emissão: devolução de mercadoria 

2. Natureza operação: Devolução 

3. Tipo de Documento: Entrada 

4. Notas e Conhecimentos fiscais: cadastrar número 

da chave referente a nota fiscal de venda 

5. Informações Adicionais: informar a devolução 

total ou parcial referente a NF n°....... data 

__/___/___ 

Procedimento para quando o cliente PESSOA FISICA quer 

devolver a mercadoria, relacionar somente os produtos que serão 

devolvidos. 

Venda 

para entrega Futura 

5.922 

6.922 
1. Natureza da operação: Venda – entrega futura 

Essa Nota é apenas para efeito de faturamento, quando a 

mercadoria for ser entregue, será emitido outra Nota. 

5.116 / 5.117 

ou 

6.116 / 6.117 

1. Natureza da operação: Venda – entrega futura 

2. Notas e Conhecimentos fiscais Referenciados: 
incluir o número da chave da primeira Nota 

Nota para envio da mercadoria que irá ser emitida somente quando 

for entregue a mercadoria. 

Devolução de 

mercadoria para 

fornecedor 

5.202 

 

6.202 

1. Finalidade de Emissão: Devolução 

2. Notas e Conhecimentos fiscais Referenciados: 
informar o número da chave de acesso na Nota que 

recebeu onde consta o produto que irá devolver 

 

 

Nos produtos, só relacionar o que será devolvido com os mesmos 

valores que consta na nota fiscal de compra. 

 

Remessa de 

mercadoria para 

conserto 

5.915 

6.915 

1. Natureza da operação: Remessa para conserto ou 

reparo 

2. Situação tributária (ICMS): 900 – outros 

 

Essa nota é emitida para enviar a mercadoria para o fornecedor 

efetuar o consertou ou reparo. 

 

 
   



Orientações NF 

 

 

 

Remessa em 

consignação 

5.917 

 

6.917 

1. Natureza da Operação: 
Remessa de mercadoria em consignação 

Essa nota é emitida para que a mercadoria seja enviada até o 

cliente, sem destaque e cobrança de impostos. 

Para essa operação poderá haver mais dois procedimentos: 

1. Devolução da mercadoria para o fornecedor: 
1.1 O cliente emiti uma nota de Devolução de mercadoria 

recebida em consignação mercantil CFOP – 5.918. 

2. Venda da mercadoria: 
2.1 O cliente vendeu a mercadoria e deve emitir uma nota de 

Devolução simbólica de mercadoria vendida, recebida 

anteriormente em consignação mercantil CFOP – 5.919. 

2.2 O fornecedor ao receber essa nota, deve emitir uma nota 

fiscal de venda da mercadoria, com a apuração dos 

impostos. 

 

Remessa para 

Exposição ou Feira 

5.914 

6.914 

1. Natureza da operação: Remessa de mercadoria 

ou bem para exposição ou feira 

2. Destinatário: O mesmo do emitente  

Essa nota é emitida para que a mercadoria seja enviada para o local 

da exposição. 

Retorno de 

mercadoria ou bem 

remetido para 

exposição ou feira. 

 

1.914 

 

2.914 

 

1. Natureza da operação: Retorno de mercadoria ou 

bem remetido para exposição ou feira 

2. Destinatário: O mesmo do emitente  

3. Notas e Conhecimentos fiscais referenciados: 
informar o número da chave de acesso da Nota 

fiscal de remessa para exposição 

4. Informações adicionais: informar o retorno 

parcial ou integral referente a NF n°..... data 

..../..../.... 

Essa nota é emitida para o retorno da mercadoria em exposição ou 

feira. 

Mercadoria para uso 

fora do 

estabelecimento 

5.554 

6.554 

1. Natureza da operação: Mercadoria usada fora do 

estabelecimento 

2. Destinatário: O mesmo do emitente  

Essa nota fiscal é utilizada para transportar bens do ativo que será 

utilizado na prestação do serviço, como por exemplo, 

equipamentos de luz, som, cenário e sua estrutura.  

Retorno da 

mercadoria para uso 

fora do 

estabelecimento 

 

1.554 

2.554 

 

1. Natureza da operação: Retorno da mercadoria 

usada fora do estabelecimento 

2. Destinatário: O mesmo do emitente 

Utilizada para retornar com o bem do ativo utilizado na prestação 

de serviços. 



Orientações NF 

 

 

 

Remessa de 

amostra grátis 

5.911 

6.911 

1. Natureza da operação: Remessa amostra grátis 

2. Situação tributária (ICMS): 900 – outros 

Essa nota é emitida para remessas de mercadorias a título de 

amostra grátis. 

Remessa em 

bonificação, doação 

ou brinde 

 

5.910 

6.910 

 

1. Natureza da operação: Remessa em bonificação 

2. Situação tributária (ICMS): 900 – outros 
Essa nota é emitida para remessas de mercadorias a título de 

bonificação, doação ou brinde. 

Nota fiscal 

complementar 

somente de frete 

Utilizar o mesmo 

CFOP da nota 

fiscal original 

1. Natureza da operação: nota complementar 
2. Situação tributária (ICMS): o mesmo da nota 

anterior 
3. Finalidade de emissão: NF complementar 
4. Produtos e serviços: Descrição dos produtos 

colocar “complemento de frete” 
NCM e CFOP o mesmo que a Nota Fiscal 

originaria 

Valores deixar em brando 

Campo frete, colocar o valor do respectivo frete. 

5. Informações Adicionais: informar que refere-se à 

um nota fiscal complementar do frete referente a 

NF n°.... data ...../...../...... 

Essa nota tem como finalidade complementar o frete referente a 

nota de venda. 

Nota fiscal 

complementar 

Utilizar o 

mesmo CFOP da 

nota fiscal 

originária da 

operação. 

1. Natureza da operação: nota complementar 
2. Situação tributária (icms): o mesmo da nota 

anterior 
3. Notas e conhecimentos fiscais: Informar o 

número da chave de acesso da nota fiscal 

originária. 
4. Informações adicionais: informar que se refere à 

uma NF complementar (informar qual o campo 

será complementado) da NF n°..... do dia .../..../.... 

Essa nota é emitida com a finalidade de complementar alguma 

informação faltante ou incompleta da nota fiscal originaria da 

operação. 

Onde somente será colocado as informações complementares e 

informações básicas que identifique a tributação do complemento 

da NF. 

Como por exemplo: 

Tributação deverá ser a mesma que a NF a ser complementada; 

 

 


