
O que são os códigos CST e CSOSN e qual deles usar 

O CTS (Código de Situação Tributária) foi instituído com a finalidade de identificar a 

situação tributária pelo ICMS da mercadoria na operação praticada, unindo o 1 dígito da 

tabela A com 2 dígitos da tabela B. Ele é utilizado pelos contribuintes que adotam o 

regime normal de tributação, que são notas emitidas pelas empresas do Presumido e 

Real. 

 

Tabela A origem da mercadoria: 0 - Nacional, 1 - Importação Direta, 2 - Estrangeira 

Adquirida no Mercado Interno. 

 

Tabela B tributação pelo ICMS: 00 Tributada integralmente, 10 Tributada e com 

cobrança do ICMS por substituição tributária, 20 Com redução de base de cálculo, 30 

Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária, 40 Isenta, 

41 Não tributada, 50 Suspensão, 51 Diferimento, 60 ICMS cobrado anteriormente 

por substituição tributária, 70 Com redução de base de cálculo e cobrança 

do ICMS por substituição tributária, 90 Outras 

 

O CSOSN (Código Fiscal de Operações e de Prestações das Entradas de Mercadorias e 

Bens e da Aquisição de Serviços) também foi instituído com a finalidade de identificar 

a situação tributária pelo ICMS da mercadoria na operação praticada, unindo o 1 dígito 

da tabela A mencionada no CTS com 3 dígitos da tabela logo abaixo. O CSOSN se 

aplica as notas emitidas pelo Simples Nacional.  

 

• Código 101 – Tributação pelo Simples com Permissão de Crédito: neste código 

estão classificadas as operações no Simples Nacional que permitem a indicação da 

alíquota do ICMS  

• Código 102 – Tributação pelo Simples sem Permissão de Crédito: são as operações 

no Simples que não permitem a indicação da alíquota do ICMS. Atenção: elas 

também não podem ser abrangidas pelas hipóteses que recaem sobre os códigos 

103, 203, 300, 400, 500 e 900. 

• Código 103 – Isenção do ICMS no Simples para receita bruta: são as operações 

praticadas no Simples Nacional que possuem isenção concedida de acordo com 

a Lei Complementar nº. 123/2006. 

• Código 201 – Simples com Permissão de Crédito e ICMS por Substituição 

Tributária: entram nesta classificação as operações que permitem a indicação da 

alíquota devida pelo Simples Nacional do ICMS com cobrança do mesmo por 

substituição tributária. 

• Código 202 – Simples Nacional sem Permissão de crédito e com cobrança de 

ICMS por substituição tributária: semelhante a regra do código 201. Integram este 

rol as mercadorias que não se incluem nas hipóteses abordadas pelos códigos 103, 

203, 300, 400, 500 e 900 e nas quais haja cobrança do ICMS por substituição 

tributária. 

• Código 203 – Isenção do ICMS no Simples para faixa da Receita Bruta e com 

cobrança de ICMS por substituição tributária: são aquelas operações praticadas 

pelas empresas que optam pelo regime do Simples contempladas pela isenção 

instituída pela Lei Complementar nº 123/2006. 

• Código 300 – Imunidade: integram este rol as operações com imunidade de 

Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. 

• Código 400 – Não tributado pelo Simples: operações praticadas pelos optantes do 

Simples e que não estão sujeitas à tributação pelo Imposto de Circulação de 

Mercadorias e Serviços. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
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• Código 500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição: são aquelas operações 

sujeitas ao regime de substituição (equivale ao código 60 da tabela CST). 

• Código 900 – Outras hipóteses: neste rol estão todas aquelas operações que não se 

enquadram nos códigos acima relacionados. 

 

 

Como cadastrar código CST/CSOSN no Sistema Integrado 

Para cadastrar acesse a opção no menu: Cadastro / Itens / Produto / CST/CSOSN: 

 

Em seguida clique em “Novo”: 

 

No campo “Código:”, inserir o número do CST a ser cadastrado. Para os demais campos como 

“Descrição:” e nas abas “Geral”, “Entrada” e “Saída” é necessário verificar junto a 

contabilidade para o preenchimento correto dessas informações: 

 

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

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


