
CARTILHA TRIBUTAÇÃO



Neste módulo de treinamento você vai aprender como cadastrar de modo correto
os seus produtos, de modo a não pagar impostos de forma errada. Este documento foi
concebido com o auxílio dos contadores parceiros da Lógica Tecnologia com base nas
orientações em vigor no momento da concepção do mesmo. 

Lembramos  que  qualquer  responsabilidade  com  relação  às  configurações
tributárias  é  de  inteira  responsabilidade  do  usuário  do  sistema  e  de  seu  profissional
contabilista. Este manual tende a dar uma orientação básica que se aplica à maioria das
empresas enquadradas no SIMPLES NACIONAL. Casos específicos devem ser tratados
diretamente com seu profissional contabilista.

Primeiro, vamos entender esta verdadeira sopa de letrinhas que são os códigos
fiscais. Vamos entender cada sigla. 

No cadastro de produtos, tanto em nosso sistema quanto nos demais sistemas de
automação comercial, tais códigos são obrigatórios. Vamos conhecê-los.

NCM = Nomenclatura Comum do Mercosul. Tem como objetivo identificar o produto que
está vendido por meio de um código universal, com o qual a Receita consegue identificar
que  tipos  de  produtos  seu  estabelecimento  está  comercializando  e  com que  tipo  de
tributação.

CEST =  Código Especificador da Substituição Tributária. É um código usado para
identificar  categorias  de  produtos  passíveis  à  substituição  tributária.  A  Substituição
tributária de ICMS é uma forma de arrecadação de tributos utilizada pelo governo federal.
Ela atribui ao contribuinte a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido pelo seu
cliente, que será posteriormente repassada para o governo.

Para saber quais os códigos  NCM e  CEST adequados para o seu produto, geralmente
leve em consideração o que está constando na Nota Fiscal  Eletrônica de Compra da
mercadoria. Haverá código CEST quando o seu produto estiver dentro da obrigatoriedade
de Substituição Tributária (ST) na nota de compra. No entanto, o sistema tem as tabelas
de NCM e CEST no próprio sistema, é só clicar nas lupas e procurar. 



Como ver na nota fiscal se tem ou não Substituição tributária?

Na parte  da  nota  de  entrada  onde  tem os  produtos,  você  verá  o  código,  descrição,
NCM/SH (nele você já pega o NCM), CST (esse código já indica se tem ST), em seguida
o CFOP. Essas duas informações vão dizer se tem Substituição Tributária ou não.

O Que é CSOSN?

O significado de CSOSN vem da abreviação de Código de Situação da Operação
do Simples Nacional.  Nada mais é do que uma numeração utilizada para identificar
operações realizadas por empresas optantes pelo Simples Nacional na emissão de uma
Nota Fiscal Eletrônica. 

Com os números do CSOSN, é possível identificar tanto a origem da mercadoria,
como também o regime de tributação do processo. Cada código é inserido de acordo com
o tipo de tributação da empresa ou o tipo de transação da mercadoria, assim como o
regime tributário da mesma. Para facilitar o controle e organização de suas notas fiscais,
separamos  abaixo  os  códigos  integrantes  da  tabela  CSOSN Simples  Nacional  2019.
Confira a seguir!

Esse é outro exemplo de uma nota fiscal eletrônica, de onde ficam os códigos que você 
deve observar antes de cadastrar os produtos no seu sistema.

https://www.lexos.com.br/emissor-nfe/
https://www.lexos.com.br/emissor-nfe/


Código de Situação da Operação no Simples Nacional – CSOSN

101
Tributada pelo Simples 
Nacional com permissão de 
crédito

Classificam-se neste código as operações que permitem a indicação 
da alíquota do ICMS devido no Simples Nacional e o valor do crédito 
correspondente.

102
Tributada pelo Simples 
Nacional sem permissão de 
crédito

Classificam-se neste código as operações que não permitem a 
indicação da alíquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor
do crédito, e não estejam abrangidas nas hipóteses dos códigos 103, 
203, 300, 400, 500 e 900.

103
Isenção do ICMS no Simples 
Nacional para faixa de receita 
bruta

Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo
Simples Nacional contemplados com isenção concedida para faixa de 
receita bruta nos termos da Lei Complementar Nº 123, de 2006.

201

Tributada pelo Simples Nacional
com permissão de crédito e com
cobrança do ICMS por 
substituição tributária

Classificam-se neste código as operações que permitem a indicação 
da alíquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do 
crédito, e com cobrança do ICMS por substituição tributária.

202

Tributada pelo Simples Nacional
sem permissão de crédito e com
cobrança do ICMS por 
substituição tributária

Classificam-se neste código as operações que não permitem a 
indicação da alíquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor
do crédito, e não estejam abrangidas nas hipóteses dos códigos 103, 
203, 300, 400, 500 e 900, e com cobrança do ICMS por substituição 
tributária.

203

Isenção do ICMS no Simples 
Nacional para faixa de receita 
bruta e com cobrança do ICMS 
por substituição tributária

Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo
Simples Nacional contemplados com isenção para faixa de receita 
bruta nos termos da Lei Complementar Nº 123, de 2006, e com 
cobrança do ICMS por substituição tributária.

300 Imune
Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo
Simples Nacional contempladas com imunidade do ICMS.

400
Não tributada pelo Simples 
Nacional

Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo
Simples Nacional não sujeitas à tributação pelo ICMS dentro do 
Simples Nacional.

500
ICMS cobrado anteriormente 
por substituição tributária 
(substituído) ou por antecipação

Classificam-se neste código as operações sujeitas exclusivamente ao 
regime de substituição tributária na condição de substituído tributário 
ou no caso de antecipações.

900 Outros
Classificam-se neste código as demais operações que não se 
enquadrem nos códigos 101, 102, 103, 201, 202, 203, 300, 400 e 500.

O código 900 será utilizado nos casos que não se enquadrem nos códigos anteriores. Alguns exemplos:– nas 
importações de mercadorias, em que o ICMS é pago à parte do regime Simples Nacional, diretamente ao Estado;– 
nas demais hipóteses de emissão de nota fiscal de entrada pelo contribuinte optante pelo Simples Nacional, na 
condição de destinatário da operação, não se enquadrando a operação nos demais códigos;– nas operações isentas
do ICMS, nos casos em que a legislação trouxer previsão expressa para a isenção do ICMS nas operações 
realizadas por contribuintes optantes pelo Simples Nacional (diferente dos códigos 103 e 203;– operações realizadas
pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional, com aplicação do diferimento do ICMS, conforme determinação 
da legislação estadual.

As empresas podem ser constituídas com relação à tributação como: Simples Nacional,
Lucro Presumido e Lucro Real. Veja na próxima tabela de códigos a equivalência entre a
codificação  fiscal  do  SIMPLES NACIONAL (CSOSN)  e  do  Lucro  Presumido  ou  Real
(CST).



TABELA DE EQUIVALÊNCIA CST X CSOSN-CRT
CSOSN 

SIMPLES NACIONAL
CST  

LUCRO REAL E LUCRO PRESUMIDO

101
00 – Tributada Integralmente 
20 – Com redução de Base de Cálculo

102

40 – Isenta 
41 – Não tributada 
50 – Suspensão 
51 – Diferimento

103

00 – Tributada Integralmente 
20 – Com redução de Base de Cálculo 
40 – Isenta 
41 – Não tributada 
50 – Suspensão 
51 – Diferimento

201
10 – Tributada e com cobrança de ICMS de substituição tributária 
70 – Com redução da Base de Cálculo e cobrança de ICMS

202

10 – Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 
30 – Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição 
tributária 
70 – Com redução da Base de Cálculo e cobrança de ICMS

203

10 – Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 
30 – Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição 
tributária 
70 – Com redução da Base de Cálculo e cobrança de ICMS

300

00 – Tributada Integralmente 
20 – Com redução de Base de Cálculo 
40 – Isenta 
41 – Não tributada 
50 – Suspensão 
51 – Diferimento

400

00 – Tributada Integralmente 
20 – Com redução de Base de Cálculo 
40 – Isenta 
41 – Não tributada 
50 – Suspensão 
51 – Diferimento

500 60 – ICMS pago anteriormente por substituição tributária

900 90 – Outras

Estamos  disponibilizando  na  última  folha  dessa  apostila,  uma  tabela  de
equivalência  de  sugestão,  ela  foi  elaborada  por  um  escritório  de
contabilidade com base em uma empresa do SIMPLES NACIONAL, se você
estiver enquadrado nessa condição poderá decidir junto com seu profissional
contabilista se usará a mesma. Lembramos que esta ée uma sugestão, não
nos  responsabilizamos  sobre  a  utilização  da  mesma  para  o  seu
estabelecimento, esta responsabilidade é integralmente do seu gestor e de
seu profissional contabilista.



Como saber qual o código CSOSN correta para emitir uma Nota Fiscal Eletrônica?

Essa  é  uma das  maiores  dúvidas  dos  empreendedores.  A grande  maioria  fica
confusa ao ter que colocar o tipo de código CSOSN ou  CST na nota fiscal eletrônica e
acaba cometendo erros nesse processo. Isso pode gerar uma série de problemas, tendo
em vista que qualquer falha aqui pode afetar diretamente a tributação da sua empresa.
Você também corre o risco de não pagar  o imposto que deve,  ou até mesmo pagar
valores a mais. Na parte de tributação, você precisa colocar o CSOSN ou CST, alíquota
de ICMS se houver e o CFOP. O CFOP é a abreviação de Código Fiscal de Operações
e  Prestações.  Esse  código  identifica  uma  determinada  operação  por  categorias  no
momento da emissão da nota fiscal.  Os diferentes tipos de  CFOP separam as notas
fiscais por tipo (nota de entrada ou saída), por região e por natureza da operação. Veja
onde você vai colocar essas informações no nosso sistema.

Quando você colocar um código de CSOSN que seja tributável, o sistema vai abrir o 
campo para colocar a alíquota do ICMS conforme a imagem a seguir.

A alíquota do ICMS varia de estado para estado. Preencha de acordo com a legislação 
em vigor em seu estado.



Você pode configurar um CSOSN e CFOP específico para quando for vender mercadorias
para fora do Estado no campo Operações Interestaduais, conforme a imagem a seguir.

 

.

Alguns produtos recebem isenção de impostos pelo governo. Quando for assim, peça ao
seu contador o CÓDIGO DE BENEFÍCIO FISCAL. Trata-se de um código que identifica o
produto junto a receita comprovando que o mesmo seja isento de impostos. Consulte seu
contador  para  saber  se  algum produto  que  você  comercializa  possui  esse  benefício.
Pegue o código e coloque no sistema.

Na maioria dos estabelecimentos que não são fábricas, nem são do Lucro Presumido ou
Lucro  Real,  esses campos serão padrão.  Pois os impostos  no  SIMPLES NACIONAL
estão inclusos no REGIME SIMPLIFICADO. Portanto, será preenchido conforme abaixo:



FARMÁCIAS

Para farmácias e/ou drogarias existem exigências específicas e um código adicional, o
Código da  ANVISA.  Se for o seu caso, preencha o código correspondente no campo
indicado na imagem a seguir. Para conseguir esse código entre em contato com o seu
profissional contabilista.

AUTO CENTER, OFICINAS, BORRACHARIAS, DEPÓSITOS DE GÁS DE COZINHA

Estes tipos de estabelecimento em geral  vendem produtos derivados de petróleo, tais
como: óleos lubrificantes, graxas, enzimas, pneus, etc. Esses produtos precisam de um
código de classificação da  ANP.  O código & descrição da  ANP (Agência Nacional do
Petróleo,  Gás  Natural  e  Biocombustíveis)  são  informações  obrigatórias  também  para
produtos como gás, combustíveis entre outros.

Onde posso encontrar essa tabela de códigos? Veja no endereço abaixo:
https://simp.anp.gov.br/tabela-codigos.asp



OUTRAS CONFIGURAÇÕES FISCAIS

Nas  configurações  do  sistema,  existem  pontos  específicos  de  tributação,  clique  em
CONFIGURAÇÕES, COMPRAS. Nessa tela,  você pode fazer configurações adicionais
relacionadas com as tributações da sua empresa. Veja nas imagens a seguir:

Em SINTEGRA e SPED, vemos:



Na aba “Predefinições tributárias por CSOCN/CST” você pode definir padrões para que
o sistema preencha sozinho os  campos de  CFOP,  ALÍQUOTA DE ICMS,  IPI,  PIS E
COFINS, para cada produto que chegar na nota fiscal com determinado CSOSN ou CST,
para agilizar o processo de cadastramento.

Lembre-se que na maioria das telas do sistema, existe um botão que leva você para um
vídeo explicativo conforme mostra a imagem abaixo:



Para não errar e saber quais os códigos corretos, você deve colocar em prática algumas
dicas básicas. São elas:

Verifique o seu regime tributário

Antes de mais nada, verifique qual o regime tributário da sua empresa. Se ela for
Simples Nacional a tabela de códigos a ser seguida é a  CSOSN. Agora, se ela for de
regimes normais, ela deve seguir o CST. Esse simples cuidado já evitará que você faça
uma verdadeira  bagunça na tributação da sua empresa.  Até  mesmo porque as  duas
tabelas possuem três dígitos e são equivalentes, o que pode realmente causar confusão
na hora de confeccionar a nota fiscal eletrônica.

Analise a operação

A segunda dica é analisar  com cuidado a operação que está sendo feita.  Isso
porque, em muitos casos as mercadorias podem receber isenção ou redução tributária,
dependendo do tipo de produto e Estado. Muita gente deixa para emitir todas as notas
fiscais  eletrônicas de uma única  vez,  o  que gera  erros  de  preenchimento.  O ideal  é
preencher uma a uma para que cada dado possa ser verificado.

Procure ajuda especializada

Essa  é  uma  dica  importante  para  empreendedores,  pois  evitará  uma série  de
problemas no futuro. O sistema fiscal brasileiro é muito complexo. O ICMS, por exemplo,
é um tributo que varia de Estado para Estado e que pode ser cobrado tanto na entrada
quanto saída de mercadorias. Logo, é necessário alguém especializado no assunto para
garantir que tudo seja feito de maneira correta. Quando você conta com um profissional
de contabilidade, toda essa parte burocrática ficará com ele. Assim, você terá mais tempo
para lidar com outros assuntos igualmente importantes do seu negócio.

(Fonte: https://www.jornalcontabil.com.br/simples-nacional-o-que-e-csosn-tabela-2019/)

Saiba mais informações assistindo nossos vídeos de treinamento no nosso canal:

Visite nosso canal no YouTube

Baixe outros manuais do sistema no link abaixo:

Baixe mais Manuais

Versão: Março/2021

https://www.logicasistema.com/treinamento
https://www.youtube.com/channel/UCOLF9ZX5OLBz6s3SbVJhZXg
https://www.jornalcontabil.com.br/simples-nacional-o-que-e-csosn-tabela-2019/


ANEXO I

TABELA DE SUGESTÃO PARA CADASTRO DE PRODUTOS:
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