
Tabela de Código de Regime Tributário – CRT 

Código Tipo Descrição 

1 

Simples Nacional 

Será preenchido pelo contribuinte quando for optante pelo Simples Nacional. 
A definição do Código de Regime Tributário é bastante simples, bastando ao contribuinte indicar se é 

optante pelo Simples Nacional (código 1) ou se é regime normal (código 3). Se for optante pelo Simples 
Nacional que tenha extrapolado o sublimite da receita bruta estipulado por seu Estado, deverá utilizar o 

código 2 
 

2 
Simples Nacional – Excesso de Sublimite de 

Receita Bruta 

Será preenchido pelo contribuinte optante pelo Simples Nacional, mas que tiver ultrapassado o 
sublimite de receita bruta fixado pelo estado/DF e estiver impedido de recolher o ICMS/ISS por esse 

regime, conforme artigos 19 e 20 da LC 123/06 
 

3 
Regime Normal 

Será preenchido pelo contribuinte que não estiver na situação 1 ou 2 
 

O CRT deve ser configurado nos parâmetros da empresa no campo Regime Tributário. Esse campo deve 
SEMPRE ser configurado antes de habilitar qualquer tipo de emissão de NFe pelo sistema, pois todo o cálculo de 
tributação das notas é feito em cima do Regime Tributário do cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CST – Código de Situação Tributária 
No sistema, é utilizada pelos clientes que estão sob o regime tributário Geral ou Presumido 

Tabela CST 

 Tabela A - Origem da Mercadoria Tabela B - Tributação pelo ICMS 

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5 
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6 
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7 
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento) 
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os Processos Produtivos Básicos, de 
que tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e as Leis n.º 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/ 07 
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por 
cento) 
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX 
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução 
CAMEX 
8 – Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. 

00 - Tributada integralmente 
10 – Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 
20 - Com redução de base de cálculo00 - Tributada integralmente 
30 – Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 
40 – Isenta 
41 – Não tributada 
50 – Com suspensão 
51 – Com diferimento 
60 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 
70 – Com redução da base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 
90 – Outras 
 

 

O CST é composto de 3 dígitos, na forma ABB, onde o 1º dígito indica a origem da mercadoria, com base na Tabela A, e os 2º e 3º dígitos, a tributação pelo ICMS, com base 
na Tabela B, conforme segue o exemplo abaixo (o exemplo não contém todas as combinações, apenas as mais usuais) 

 
Exemplo de Formação de CST 

 

Origem 

Tratamento Fiscal ICMS 
Nacional Estrangeira 

Importação Direta Adquirida Mercado 
Interno 

000 100 200 Tributada integralmente 

010 110 210 Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 

020 120 220 Com redução de base de cálculo 

030 130 230 Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 

040 140 240 Isenta 

041 141 241 Não tributada 

050 150 250 Com suspensão 

051 151 251 Com diferimento 

060 160 260 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 

070 170 270 Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 

090 190 290 Outras 

  



CSOSN - Código de Situação da Operação no Simples Nacional 
 No sistema, é utilizado pelos clientes que estão sob o regime tributário Simples Nacional 
 

Tabela CSOSN 
 

CSOSN Descrição 

101 Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito 

102 Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito 

103 Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta *OBS: Os CSOSN começados com 1, deve ser com tributação normal. 

201 Tributada pelo Simples Nacional com permissão de 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 

203 Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do 

ICMS por substituição tributária *OBS: Os CSOSN começados com 2, deve ter o IVA Configurado  

300 Imune – (deve ter o CIT como III)  

400 Não tributada pelo Simples Nacional (deve ter o CIT como NNN) 

500 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação (deve ter o CIT como FFF) 

900 Outros (não precisa configurar nada) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela de correlação e conversão entre a CST e CSOSN 
 

CST CSOSN Descrição VARIAÇÃO 

CSOSN 

Descrição 

000 101 Tributado com permissão de crédito 102 Tributado sem permissão de crédito 

010 201 Tributado com permissão de crédito e com 

substituição tributária 

202 Tributado sem permissão de crédito e com substituição tributária 

020 101 Tributado com permissão de crédito  102 Tributado sem permissão de crédito 

030 203 Isenção do ICMS no Simples Nacional e com 

Substituição tributária 

- Sem variação 

041 300 Imune - Sem variação 

040 400 Não tributado pelo Simples Nacional - Sem variação 

050 400 Não tributado pelo Simples Nacional - Sem variação 

051 400 Não tributado pelo Simples Nacional - Sem variação 

060 500 ICMS cobrado anteriormente por substituição 

tributária 

- Sem variação 

070 201 Tributado com Permissão de Crédito e com 

Substituição tributária 

202 Tributado sem Permissão de Crédito e com Substituição tributária 

090 900 Outros - Sem variação 

NOTA: O primeiro digito pode ser qualquer outro da tabela A, a situação tributária baseia-se nos dois últimos dígitos tabela B. 

Exemplo: 000  100  200  300    060   160  260  360   etc... 

 
A tabela de correlação CST <-> CSOSN não é exata e deve ser usada apenas como exemplo, pois pode variar de acordo com o CFOP utilizado.  
Quando essa correlação deve ser feita no sistema? Nas devoluções de fornecedor onde o cliente está inscrito sob o regime Simples Nacional e o fornecedor 
sob o regime tributário Geral ou vice-versa. 


