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CFOP de Remessa de Mercadoria 

  
CFOP Descrição CFOP de Remessa de Mercadoria  

 

5.414 Remessa de produção do estabelecimento para venda fora do estabelecimento em 
operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária  

5.415 Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros para venda fora do 
estabelecimento, em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição 
tributária  

5.451 Remessa de animal e de insumo para estabelecimento produtor  

5.501 Remessa de produção do estabelecimento, com fim específico de exportação  

5.502 Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, com fim específico de 
exportação  

5.504 Remessa de mercadorias para formação de lote de exportação, de produtos 
industrializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento  

5.505 Remessa de mercadorias, adquiridas ou recebidas de terceiros, para formação de 
lote de exportação  

5.554 Remessa de bem do ativo imobilizado para uso fora do estabelecimento  

5.657 Remessa de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros para 
venda fora do estabelecimento  

5.663 Remessa para armazenagem de combustível ou lubrificante  

5.666 Remessa por conta e ordem de terceiros de combustível ou lubrificante recebido para 
armazenagem  

5.901 Remessa para industrialização por encomenda  

5.904 Remessa para venda fora do estabelecimento  

5.905 Remessa para depósito fechado ou armazém geral  

5.908 Remessa de bem por conta de contrato de comodato  

5.910 Remessa em bonificação, doação ou brinde  

5.911 Remessa de amostra grátis  

5.912 Remessa de mercadoria ou bem para demonstração  

5.914 Remessa de mercadoria ou bem para exposição ou feira  

5.915 Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo  

5.917 Remessa de mercadoria em consignação mercantil ou industrial  

5.920 Remessa de vasilhame ou sacaria  

5.923 Remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros, em venda à ordem ou em 
operações com armazém geral ou depósito fechado  

5.924 Remessa para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, 
quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente  

5.934 Remessa simbólica de mercadoria depositada em armazém geral ou depósito 
fechado  

6.414 Remessa de produção do estabelecimento para venda fora do estabelecimento em 
operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária  

6.415 Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros para venda fora do 
estabelecimento, em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição 
tributária  

6.501 Remessa de produção do estabelecimento, com fim específico de exportação  

6.502 Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, com fim específico de 
exportação  
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6.504 Remessa de mercadorias para formação de lote de exportação, de produtos 
industrializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento  

6.505 Remessa de mercadorias, adquiridas ou recebidas de terceiros, para formação de 
lote de exportação  

6.554 Remessa de bem do ativo imobilizado para uso fora do estabelecimento  

6.657 Remessa de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros para 
venda fora do estabelecimento  

6.663 Remessa para armazenagem de combustível ou lubrificante  

6.666 Remessa por conta e ordem de terceiros de combustível ou lubrificante recebido para 
armazenagem  

6.901 Remessa para industrialização por encomenda  

6.904 Remessa para venda fora do estabelecimento  

6.905 Remessa para depósito fechado ou armazém geral  

6.908 Remessa de bem por conta de contrato de comodato  

6.910 Remessa em bonificação, doação ou brinde  

6.911 Remessa de amostra grátis  

6.912 Remessa de mercadoria ou bem para demonstração  

6.914 Remessa de mercadoria ou bem para exposição ou feira  

6.915 Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo  

6.917 Remessa de mercadoria em consignação mercantil ou industrial  

6.920 Remessa de vasilhame ou sacaria  

6.923 Remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros, em venda à ordem ou em 
operações com armazém geral ou depósito fechado  

6.924 Remessa para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, 
quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente  

6.934 Remessa simbólica de mercadoria depositada em armazém geral ou depósito 
fechado  

 


