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Manual de configuração  

Fiscal CFOP x CST 
 

Objetivo 

Esse manual tem como objetivo explicar como funcionar a configuração de regra fiscal de ICMS 

no ClickFree. 

Antes de começar a cadastrar os produtos no sistema e precisar saber qual a classificação fiscal 

do produto CST ICMS (Código de Situação tributaria do ICMS), como ajuda leia esse nosso 

documento. Manual de CST. 

 

Observação: Não temos intenção de explicar nesse manual o significado dos termos 

CST/CSOSN ou CFOP, iremos explicar como realizar vinculação correta no sistema do 

CST/CSOSN e o seu respectivo CFOP. 

 

E muito importante nesse momento consultar o seu contador e caso tenham qualquer dúvida 

nos enviar e-mail no suporte gratuito http://www.emissornfcefacil.com.br/suporte-gratuito. 

 

Porque isso e importante? 

A informação correta do CFOP no XML da NFC-e pode evitar de uma empresa pague o imposto 

indevido ou duplicado (bitributação). 

 

Exemplos de vinculação de CST/CSOSN x CFOP 

Iremos cadastrar alguns exemplos de vinculação que são: 

 

Empresa do simples nacional: 

CSOSN:  102 x CFOP: 5102 

CSOSN:  500 x CFOP: 5405 

 

Empresa do regime normal: 

CST:  00 x CFOP: 5102 

CST:  60 x CFOP: 5405 

 

Realizando a configuração dentro do ClickFree 

 

Com o clickfree aberto vá até o menu Fiscal e escolha a opção Regra CST x CFOP e aguarde até 

que a janela de listagem seja aberta. (Ver imagem abaixo) 

 
 

Assim que a listagem de Cadastro de Regra de CST x CFOP for aberta clique no botão Filtrar 

para atualizar a pesquisa.  

http://www.lsisistemas.com.br/
mailto:comercial@lsisistemas.com.br
http://emissornfcefacil.com.br/download/tabela_cst.pdf
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Agora temos algumas opções do menu de ação que são: 

 

 : Incluir uma nova regra de CST x CFOP. 

 : Alterar uma regra de CST x CFOP existente. 

 : Excluir uma regra de CST x CFOP existente. 

 

Nesse exemplo ainda não existe nenhuma regra pois acabamos de instalar o ClickFree então 

clique no botão Incluir. 

 

Nessa tela “Cadastro de Regra” temos três campos para preencher que são: 

1 – Descrição: Der um nome para a regra exe: Regra CST 102 

2 - CST/CSOSN: Nessa opção informaremos o CST conforme orientação do contador. 

3 – CFOP: Nessa opção iremos informar o CFOP correspondente ao CST informado no campo 2. 

 

 
 

Observação: Nesse exemplo o campo CST está mostrando como 3 dígitos porque a empresa e 

do regime Simples Nacional caso for do regime Normal séria mostrado valor com duas casas. 

 

Depois de preenchido todos os campos conforme a orientação acima clique no botão salvar 

para concluir. 

 

Novas Regras? 

 

Caso seja necessário cadastrar novas regras de CST x CFOP clique no botão incluir novamente e 

cadastre todas as regras quanto for necessária. 

 

Observação: Não existe limite de cadastrar regras fiscais, mais recomendamos consultar o seu 

contador. 

Veja que na imagem abaixo cadastramos duas regras fiscais uma para CST/CSOSN = 102 e 

outra para o 500 (Substituição tributária). 
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