
O que é o código CFOP 

CFOP é a sigla de Código Fiscal de Operações e Prestações, das entradas e saídas de 

mercadorias, intermunicipal e interestadual. Trata-se de um código numérico que 

identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de serviço de 

transportes. 

É através do CFOP que é definido se a operação fiscal terá ou não que recolher 

impostos. 

O código deve obrigatoriamente ser indicado em todos os documentos fiscais da 

empresa, como por exemplo, notas fiscais, conhecimentos de transportes, livros fiscais, 

arquivos magnéticos e outros exigidos por lei, quando das entradas e saídas de 

mercadorias e bens e da aquisição de serviços. 

Cada código é composto por quatro dígitos, sendo que através do primeiro dígito é 

possível identificar qual o tipo de operação, se entrada ou saída de mercadorias: 

Entradas 

1.000: Entrada e/ou Aquisições de Serviços do Estado. 

2.000: Entrada e/ou Aquisições de Serviços de outros Estados. 

3.000: Entrada e/ou Aquisições de Serviços do Exterior. 

 

Saídas 

5.000: Saídas ou Prestações de Serviços para o Estado. 

6.000: Saídas ou Prestações de Serviços para outros Estados. 

7.000: Saídas ou Prestações de Serviços para o Exterior. 

 

Como cadastrar código CFOP no Sistema Integrado 

Para cadastrar acesse a opção no menu: Cadastro / Itens / CFOP: 

 

Clique em “Novo”: 

 



No campo “Código:”, inserir o número do CFOP a ser cadastrado. Se o CFOP que está sendo 

cadastrado for CFOP de saída, ou seja, é iniciado com número 5, 6 ou 7, deve-se preencher o 

campo “CFOP de Referência” que é um CFOP de entrada referente ao que está sendo 

cadastrado, exemplo, cadastrando o CFOP 5403, o de referência será 1403. Deve-se consultar 

a contabilidade para identificar qual o CFOP de referência correto. Para os demais campos, 

como Descrição, CTSN, o tipo de tributação e também o tipo de movimento é necessário 

verificar junto a contabilidade para o preenchimento correto dessas informações: 

 

Após preenchido os devidos campos, clique em “Confirmar” para cadastrar o código. 

 

Para alterar CFOP já cadastrado no sistema pedirá uma senha, caso não saiba entre em 

contato com a Datacamp. 

Em caso de dúvidas no cadastro entre em contato com a Datacamp. 


