
 * Este Texto não substitui o publicado no DOE. 
 
Diário Oficial do Estado de Rondônia nº 158 
Disponibilização: 18/08/2022 
Publicação: 18/08/2022 

 
 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN 

Instrução Normativa nº 50/2022/GAB/CRE 

   

Estabelece os Códigos Fiscais de Operações e Prestações - CFOP na forma 
do § 3º do artigo 7º do Decreto nº 27.375, de 29 de julho de 2022. 

  

  

O COORDENADOR-GERAL DA RECEITA ESTADUAL, no uso de suas atribuições legais, 

  

D E T E R M I N A 

  

Art. 1° Esta Instrução Normativa estabelece os Códigos Fiscais de Operações e Prestações - 
CFOP para efeito de cálculo do valor adicionado, de que trata o  § 3º do artigo 7º do Decreto nº 27.375, de 
29 de julho de 2022. 

  

Art. 2º Com exceção das operações de saídas promovidas por produtor rural, pessoa física, 
para efeito de cálculo do valor adicionado somente serão consideradas operações e prestações realizadas 
segundo o Código Fiscal de Operações e Prestações - CFOP, previstos no Capítulo III do Anexo XV do RICMS-
RO, aprovado pelo Decreto nº 22.721, de 5 de abril de 2018, excetuando-se os CFOP relacionados no Anexo 
Único desta Instrução Normativa. 

  

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Porto Velho, 15 de agosto de 2022. 

   

ANTONIO CARLOS ALENCAR DO NASCIMENTO 

Coordenador-Geral da Receita Estadual 
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ANEXO ÚNICO 

  

ITEM CFOP DESCRIÇÃO 

1 1128 Compra para utilização na prestação de serviço sujeita ao ISSQN 

2 1406 
Compra de bem para o ativo imobilizado cuja mercadoria está sujeita ao regime de 
substituição tributária 

3 1407 
Compra de mercadoria para uso ou consumo cuja mercadoria está sujeita ao regime de 
substituição tributária 

4 1414 
Retorno de produção do estabelecimento, remetida para venda fora do estabelecimento em 
operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária 

5 1415 
Retorno de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, remetida para venda fora do 
estabelecimento em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 

6 1505 
Entrada decorrente de devolução de mercadorias remetidas para formação de lote de 
exportação, de produtos industrializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento. 

7 1506 
Entrada decorrente de devolução de mercadorias, adquiridas ou recebidas de terceiros, 
remetidas para formação de lote de exportação. 

8 1551 Compra de bem para o ativo imobilizado 

9 1552 Transferência de bem do ativo imobilizado 

10 1553 Devolução de venda de bem do ativo imobilizado 

11 1554 Retorno de bem do ativo imobilizado remetido para uso fora do estabelecimento 

12 1555 Entrada de bem do ativo imobilizado de terceiro, remetido para uso no estabelecimento 

13 1556 Compra de material para uso ou consumo 

14 1557 Transferência de material para uso ou consumo 

15 1601 Recebimento, por transferência, de crédito de ICMS 

16 1602 
Recebimento, por transferência, de saldo credor de ICMS de outro estabelecimento da 
mesma empresa, para compensação de saldo devedor de ICMS 

17 1603 Ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária 

18 1604 Lançamento do crédito relativo à compra de bem para o ativo imobilizado 

19 1605 
Recebimento, por transferência, de saldo devedor de ICMS de outro estabelecimento da 
mesma empresa. 

20 1653 Compra de combustível ou lubrificante por consumidor ou usuário final 

21 1662 Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinado a consumidor ou usuário final 

22 1663 Entrada de combustível ou lubrificante para armazenagem 

23 1664 Retorno de combustível ou lubrificante remetido para armazenagem 

24 1901 Entrada para industrialização por encomenda 

25 1902 Retorno de mercadoria remetida para industrialização por encomenda 

26 1903 Entrada de mercadoria remetida para industrialização e não aplicada no referido processo 

27 1904 Retorno de remessa para venda fora do estabelecimento 

28 1905 Entrada de mercadoria recebida para depósito em depósito fechado ou armazém geral 

29 1906 Retorno de mercadoria remetida para depósito fechado ou armazém geral 

30 1907 Retorno simbólico de mercadoria remetida para depósito fechado ou armazém geral 

31 1908 Entrada de bem por conta de contrato de comodato ou locação 

32 1909 Retorno de bem remetido por conta de contrato de comodato ou locação 

33 1910 Entrada de bonificação, doação ou brinde 

34 1911 Entrada de amostra grátis 

35 1912 Entrada de mercadoria ou bem recebido para demonstração ou mostruário. 

36 1913 Retorno de mercadoria ou bem remetido para demonstração, mostruário ou treinamento. 

37 1914 Retorno de mercadoria ou bem remetido para exposição ou feira 

38 1915 Entrada de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo 

39 1916 Retorno de mercadoria ou bem remetido para conserto ou reparo 



40 1917 Entrada de mercadoria recebida em consignação mercantil ou industrial 

41 1918 Devolução de mercadoria remetida em consignação mercantil ou industrial 

42 1919 
Devolução simbólica de mercadoria vendida ou utilizada em processo industrial, remetida 
anteriormente em consignação mercantil ou industrial 

43 1920 Entrada de vasilhame ou sacaria 

44 1921 Retorno de vasilhame ou sacaria 

45 1922 
Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de compra para 
recebimento futuro 

46 1923 Entrada de mercadoria recebida do vendedor remetente, em venda à ordem 

47 1924 
Entrada para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta 
não transitar pelo estabelecimento do adquirente 

48 1925 
Retorno de mercadoria remetida para industrialização por conta e ordem do adquirente da 
mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente 

49 1926 
Lançamento efetuado a título de reclassificação de mercadoria decorrente de formação de 
kit ou de sua desagregação 

50 1931 

Lançamento efetuado pelo tomador do serviço de transporte quando a responsabilidade de 
retenção do imposto for atribuída ao remetente ou alienante da mercadoria, pelo serviço de 
transporte realizado por transportador autônomo ou por transportador não inscrito na 
unidade da Federação onde iniciado o serviço. 

51 1932 
Aquisição de serviço de transporte iniciado em unidade da Federação diversa daquela onde 
inscrito o prestador. 

52 1933 Aquisição de serviço tributado pelo ISSQN 

53 1949 Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada 

54 2128 Compra para utilização na prestação de serviço sujeita ao ISSQN 

55 2406 
Compra de bem para o ativo imobilizado cuja mercadoria está sujeita ao regime de 
substituição tributária 

56 2407 
Compra de mercadoria para uso ou consumo cuja mercadoria está sujeita ao regime de 
substituição tributária 

57 2414 
Retorno de produção do estabelecimento, remetida para venda fora do estabelecimento em 
operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária 

58 2415 
Retorno de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, remetida para venda fora do 
estabelecimento em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 

59 2505 
Entrada decorrente de devolução de mercadorias remetidas para formação de lote de 
exportação, de produtos industrializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento. 

60 2506 
Entrada decorrente de devolução de mercadorias, adquiridas ou recebidas de terceiros, 
remetidas para formação de lote de exportação. 

61 2551 Compra de bem para o ativo imobilizado 

62 2552 Transferência de bem do ativo imobilizado 

63 2553 Devolução de venda de bem do ativo imobilizado 

64 2554 Retorno de bem do ativo imobilizado remetido para uso fora do estabelecimento 

65 2555 Entrada de bem do ativo imobilizado de terceiro, remetido para uso no estabelecimento 

66 2556 Compra de material para uso ou consumo 

67 2557 Transferência de material para uso ou consumo 

68 2603 Ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária 

69 2653 Compra de combustível ou lubrificante por consumidor ou usuário final 

70 2662 Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinado a consumidor ou usuário final 

71 2663 Entrada de combustível ou lubrificante para armazenagem 

72 2664 Retorno de combustível ou lubrificante remetido para armazenagem 

73 2901 Entrada para industrialização por encomenda 

74 2902 Retorno de mercadoria remetida para industrialização por encomenda 

75 2903 Entrada de mercadoria remetida para industrialização e não aplicada no referido processo 



76 2904 Retorno de remessa para venda fora do estabelecimento 

77 2905 Entrada de mercadoria recebida para depósito em depósito fechado ou armazém geral 

78 2906 Retorno de mercadoria remetida para depósito fechado ou armazém geral 

79 2907 Retorno simbólico de mercadoria remetida para depósito fechado ou armazém geral 

80 2908 Entrada de bem por conta de contrato de comodato ou locação 

81 2909 Retorno de bem remetido por conta de contrato de comodato ou locação 

82 2910 Entrada de bonificação, doação ou brinde 

83 2911 Entrada de amostra grátis 

84 2912 Entrada de mercadoria ou bem recebido para demonstração ou mostruário. 

85 2913 Retorno de mercadoria ou bem remetido para demonstração, mostruário ou treinamento. 

86 2914 Retorno de mercadoria ou bem remetido para exposição ou feira 

87 2915 Entrada de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo 

88 2916 Retorno de mercadoria ou bem remetido para conserto ou reparo 

89 2917 Entrada de mercadoria recebida em consignação mercantil ou industrial 

90 2918 Devolução de mercadoria remetida em consignação mercantil ou industrial 

91 2919 
Devolução simbólica de mercadoria vendida ou utilizada em processo industrial, remetida 
anteriormente em consignação mercantil ou industrial 

92 2920 Entrada de vasilhame ou sacaria 

93 2921 Retorno de vasilhame ou sacaria 

94 2922 
Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de compra para 
recebimento futuro 

95 2923 Entrada de mercadoria recebida do vendedor remetente, em venda à ordem 

96 2924 
Entrada para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta 
não transitar pelo estabelecimento do adquirente 

97 2925 
Retorno de mercadoria remetida para industrialização por conta e ordem do adquirente da 
mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente 

98 2931 

Lançamento efetuado pelo tomador do serviço de transporte quando a responsabilidade de 
retenção do imposto for atribuída ao remetente ou alienante da mercadoria, pelo serviço de 
transporte realizado por transportador autônomo ou por transportador não inscrito na 
unidade da Federação onde iniciado o serviço. 

99 2932 
Aquisição de serviço de transporte iniciado em unidade da Federação diversa daquela onde 
inscrito o prestador. 

100 2933 Aquisição de serviço tributado pelo ISSQN 

101 2949 Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado 

102 3128 Compra para utilização na prestação de serviço sujeita ao ISSQN 

103 3551 Compra de bem para o ativo imobilizado 

104 3553 Devolução de venda de bem do ativo imobilizado 

105 3556 Compra de material para uso ou consumo 

106 3653 Compra de combustível ou lubrificante por consumidor ou usuário final 

107 3930 
Lançamento efetuado a título de entrada de bem sob amparo de regime especial aduaneiro 
de admissão temporária 

108 3949 Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado 

109 5412 
Devolução de bem do ativo imobilizado, em operação com mercadoria sujeita ao regime de 
substituição tributária 

110 5413 
Devolução de mercadoria destinada ao uso ou consumo, em operação com mercadoria 
sujeita ao regime de substituição tributária 

111 5414 
Remessa de produção do estabelecimento para venda fora do estabelecimento em operação 
com produto sujeito ao regime de substituição tributária 

112 5415 
Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros para venda fora do 
estabelecimento, em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 



113 5504 
Remessa de mercadorias para formação de lote de exportação, de produtos industrializados 
ou produzidos pelo próprio estabelecimento. 

114 5505 
Remessa de mercadorias, adquiridas ou recebidas de terceiros, para formação de lote de 
exportação 

115 5551 Venda de bem do ativo imobilizado 

116 5552 Transferência de bem do ativo imobilizado 

117 5553 Devolução de compra de bem para o ativo imobilizado 

118 5554 Remessa de bem do ativo imobilizado para uso fora do estabelecimento 

119 5555 Devolução de bem do ativo imobilizado de terceiro, recebido para uso no estabelecimento 

120 5556 Devolução de compra de material de uso ou consumo 

121 5557 Transferência de material de uso ou consumo 

122 5601 Transferência de crédito de ICMS acumulado 

123 5602 
Transferência de saldo credor de ICMS para outro estabelecimento da mesma empresa, 
destinado à compensação de saldo devedor de ICMS 

124 5603 Ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária 

125 5605 Transferência de saldo devedor de ICMS de outro estabelecimento da mesma empresa. 

126 5606 Utilização de saldo credor de ICMS para extinção por compensação de débitos fiscais. 

127 5657 
Remessa de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros para venda fora 
do estabelecimento 

128 5663 Remessa para armazenagem de combustível ou lubrificante 

129 5664 Retorno de combustível ou lubrificante recebido para armazenagem 

130 5665 Retorno simbólico de combustível ou lubrificante recebido para armazenagem 

131 5666 
Remessa por conta e ordem de terceiros de combustível ou lubrificante recebido para 
armazenagem 

132 5901 Remessa para industrialização por encomenda 

133 5902 Retorno de mercadoria utilizada na industrialização por encomenda 

134 5903 Retorno de mercadoria recebida para industrialização e não aplicada no referido processo 

135 5904 Remessa para venda fora do estabelecimento 

136 5905 Remessa para depósito fechado ou armazém geral 

137 5906 Retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral 

138 5907 Retorno simbólico de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral 

139 5908 Remessa de bem por conta de contrato de comodato ou locação 

140 5909 Retorno de bem recebido por conta de contrato de comodato ou locação 

141 5910 Remessa em bonificação, doação ou brinde 

142 5911 Remessa de amostra grátis 

143 5912 Remessa de mercadoria ou bem para demonstração, mostruário ou treinamento. 

144 5913 Retorno de mercadoria ou bem recebido para demonstração ou mostruário. 

145 5914 Remessa de mercadoria ou bem para exposição ou feira 

146 5915 Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo 

147 5916 Retorno de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo 

148 5917 Remessa de mercadoria em consignação mercantil ou industrial 

149 5918 Devolução de mercadoria recebida em consignação mercantil ou industrial 

150 5919 
Devolução simbólica de mercadoria vendida ou utilizada em processo industrial, recebida 
anteriormente em consignação mercantil ou industrial 

151 5920 Remessa de vasilhame ou sacaria 

152 5921 Devolução de vasilhame ou sacaria 

153 5922 
Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega 
futura 

154 5923 
Remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros, em venda à ordem ou em operações 
com armazém geral ou depósito fechado. 



155 5924 
Remessa para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta 
não transitar pelo estabelecimento do adquirente 

156 5925 
Retorno de mercadoria recebida para industrialização por conta e ordem do adquirente da 
mercadoria, quando aquela não transitar pelo estabelecimento do adquirente 

157 5926 
Lançamento efetuado a título de reclassificação de mercadoria decorrente de formação de 
kit ou de sua desagregação 

158 5929 
Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação 
ou prestação também acobertada por documento fiscal do varejo. 

159 5931 

Lançamento efetuado em decorrência da responsabilidade de retenção do imposto por 
substituição tributária, atribuída ao remetente ou alienante da mercadoria, pelo serviço de 
transporte realizado por transportador autônomo ou por transportador não inscrito na 
unidade da Federação onde iniciado o serviço 

160 5932 
Prestação de serviço de transporte iniciada em unidade da Federação diversa daquela onde 
inscrito o prestador 

161 5933 Prestação de serviço tributado pelo ISSQN 

162 5949 Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado 

163 6412 
Devolução de bem do ativo imobilizado, em operação com mercadoria sujeita ao regime de 
substituição tributária 

164 6413 
Devolução de mercadoria destinada ao uso ou consumo, em operação com mercadoria 
sujeita ao regime de substituição tributária 

165 6414 
Remessa de produção do estabelecimento para venda fora do estabelecimento em operação 
com produto sujeito ao regime de substituição tributária 

166 6415 
Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros para venda fora do 
estabelecimento, em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária 

167 6504 
Remessa de mercadorias para formação de lote de exportação, de produtos industrializados 
ou produzidos pelo próprio estabelecimento. 

168 6505 
Remessa de mercadorias, adquiridas ou recebidas de terceiros, para formação de lote de 
exportação 

169 6551 Venda de bem do ativo imobilizado 

170 6552 Transferência de bem do ativo imobilizado 

171 6553 Devolução de compra de bem para o ativo imobilizado 

172 6554 Remessa de bem do ativo imobilizado para uso fora do estabelecimento 

173 6555 Devolução de bem do ativo imobilizado de terceiro, recebido para uso no estabelecimento 

174 6556 Devolução de compra de material de uso ou consumo 

175 6557 Transferência de material de uso ou consumo 

176 6603 Ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária 

177 6657 
Remessa de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros para venda fora 
do estabelecimento 

178 6663 Remessa para armazenagem de combustível ou lubrificante 

179 6664 Retorno de combustível ou lubrificante recebido para armazenagem 

180 6665 Retorno simbólico de combustível ou lubrificante recebido para armazenagem 

181 6666 
Remessa por conta e ordem de terceiros de combustível ou lubrificante recebido para 
armazenagem 

182 6901 Remessa para industrialização por encomenda 

183 6902 Retorno de mercadoria utilizada na industrialização por encomenda 

184 6903 Retorno de mercadoria recebida para industrialização e não aplicada no referido processo 

185 6904 Remessa para venda fora do estabelecimento 

186 6905 Remessa para depósito fechado ou armazém geral 

187 6906 Retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral 

188 6907 Retorno simbólico de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral 

189 6908 Remessa de bem por conta de contrato de comodato ou locação 



190 6909 Retorno de bem recebido por conta de contrato de comodato ou locação 

191 6910 Remessa em bonificação, doação ou brinde 

192 6911 Remessa de amostra grátis 

193 6912 Remessa de mercadoria ou bem para demonstração, mostruário ou treinamento. 

194 6913 Retorno de mercadoria ou bem recebido para demonstração ou mostruário. 

195 6914 Remessa de mercadoria ou bem para exposição ou feira 

196 6915 Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo 

197 6916 Retorno de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo 

198 6917 Remessa de mercadoria em consignação mercantil ou industrial 

199 6918 Devolução de mercadoria recebida em consignação mercantil ou industrial 

200 6919 
Devolução simbólica de mercadoria vendida ou utilizada em processo industrial, recebida 
anteriormente em consignação mercantil ou industrial 

201 6920 Remessa de vasilhame ou sacaria 

202 6921 Devolução de vasilhame ou sacaria 

203 6922 
Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega 
futura 

204 6923 
Remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros, em venda à ordem ou em operações 
com armazém geral ou depósito fechado 

205 6924 
Remessa para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta 
não transitar pelo estabelecimento do adquirente 

206 6925 
Retorno de mercadoria recebida para industrialização por conta e ordem do adquirente da 
mercadoria, quando aquela não transitar pelo estabelecimento do adquirente 

207 6929 
Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação 
ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF 

208 6931 

Lançamento efetuado em decorrência da responsabilidade de retenção do imposto por 
substituição tributária, atribuída ao remetente ou alienante da mercadoria, pelo serviço de 
transporte realizado por transportador autônomo ou por transportador não inscrito na 
unidade da Federação onde iniciado o serviço 

209 6932 
Prestação de serviço de transporte iniciada em unidade da Federação diversa daquela onde 
inscrito o prestador 

210 6933 Prestação de serviço tributado pelo ISSQN 

211 6949 Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado 

212 7551 Venda de bem do ativo imobilizado 

213 7553 Devolução de compra de bem para o ativo imobilizado 

214 7556 Devolução de compra de material de uso ou consumo 

215 7930 
Lançamento efetuado a título de devolução de bem cuja entrada tenha ocorrido sob amparo 
de regime especial aduaneiro de admissão temporária 

216 7949 Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado 
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