
 

ANEXO III – Autorização para geração da NFS-e a par tir de 01/02/2015  

Código 
CNAE 2.1 Descrição do Código CNAE 2.0 Item da 

Lista 

7740-3/00 Gestão de ativos intangíveis não-financeiros  03.02 

9311-5/00 Gestão de instalações de esportes 03.03 

8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 03.03 

8230-0/02 Casas de festas e eventos 03.03 

9003-5/00 
Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades 
artísticas 

03.03 

3520-4/02 Distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas 03.04 

3514-0/00 Distribuição de energia elétrica 03.04 

4911-6/00 Transporte ferroviário de carga 03.04 

5221-4/00 Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados 03.04 

4399-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 03.05 

4399-1/04 
Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e 
elevação de cargas e pessoas para uso em obras 

03.05 

7732-2/02 Aluguel de andaimes 03.05 

7739-0/03 
Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, 
exceto andaimes 

03.05 

8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames 
complementares 

04.01 

8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 04.01 

8630-5/99 Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente 04.01 

8640-2/01 Laboratórios de anatomia patológica e citológica 04.02 

8640-2/02 Laboratórios clínicos 04.02 

8640-2/04 Serviços de tomografia 04.02 

8640-2/05 
Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, 
exceto tomografia 

04.02 

8640-2/06 Serviços de ressonância magnética 04.02 

8640-2/07 
Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, 
exceto ressonância magnética 

04.02 

8640-2/08 
Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros 
exames análogos 

04.02 

8640-2/09 
Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros 
exames análogos 

04.02 
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8640-2/10 Serviços de quimioterapia 04.02 

8640-2/11 Serviços de radioterapia 04.02 

8640-2/99 
Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica 
não especificadas anteriormente 

04.02 

8610-1/01 
Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades 
para atendimento a urgências 

04.03 

8610-1/02 
Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares 
para atendimento a urgências 

04.03 

8630-5/01 
Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de 
procedimentos cirúrgicos 04.03 

8630-5/02 
Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames 
complementares 

04.03 

8630-5/06 Serviços de vacinação e imunização humana 04.03 

8640-2/01 Laboratórios de anatomia patológica e citológica 04.03 

8640-2/02 Laboratórios clínicos 04.03 

8640-2/03 Serviços de diálise e nefrologia 04.03 

8640-2/13 Serviços de litotripsia 04.03 

8650-0/99 Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas 
anteriormente 

04.04 

8690-9/01 Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana 04.05 

8690-9/03 Atividades de acumputura 04.05 

8650-0/01 Atividades de enfermagem 04.06 

4771-7/02 
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de 
fórmulas 

04.07 

4771-7/03 Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos 04.07 

8650-0/04 Atividades de fisioterapia 04.08 

8650-0/05 Atividades de terapia ocupacional 04.08 

8650-0/06 Atividades de fonoaudiologia 04.08 

8640-2/12 Serviços de hemoterapia 04.09 

8690-9/01 Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana 04.09 

8640-2/99 
Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica 
não especificadas anteriormente 

04.09 

8650-0/07 Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral 04.09 
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8690-9/99 Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas 
anteriormente 

04.09 

8650-0/02 Atividades de profissionais da nutrição 04.10 

8690-9/99 
Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas 
anteriormente 

04.11 

8630-5/04 Atividade odontológica 04.12 

8650-0/99 
Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas 
anteriormente 

04.13 

3250-7/03 
Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e 
aparelhos ortopédicos em geral sob encomenda 04.14 

3250-7/06 Serviços de prótese dentária 04.14 

8650-0/03 Atividades de psicologia e psicanálise 04.15 

8650-0/03 Atividades de psicologia e psicanálise 04.16 

8711-5/01 Clínicas e residências geriátricas 04.17 

8711-5/02 Instituições de longa permanência para idosos 04.17 

8711-5/03 
Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e 
convalescentes 

04.17 

8711-5/04 Centros de apoio a pacientes com câncer e com AIDS 04.17 

8711-5/05 Condomínios residenciais para idosos 04.17 

8720-4/01 Atividades de centros de assistência psicossocial 04.17 

8730-1/01 Orfanatos 04.17 

8730-1/02 Albergues assistências 04.17 

8720-4/99 
Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de 
distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química não 
especificadas anteriormente 

04.17 

8730-1/99 
Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e 
particulares não especificadas anteriormente 

04.17 

8630-5/07 Atividades de reprodução humana assistida 04.18 

8630-5/07 Atividades de reprodução humana assistida 04.19 

8640-2/12 Serviços de hemoterapia 04.19 

8640-2/14 Serviços de bancos de células e tecidos humanos 04.19 

8690-9/02 Atividades de bancos de leite humano 04.19 
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8690-9/99 Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas 
anteriormente 

04.19 

8640-2/02 Laboratórios clínicos 04.20 

8621-6/01 UTI móvel 04.21 

8621-6/02 Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel 04.21 

8622-4/00 
Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de 
atendimento a urgências 

04.21 

8712-3/00 
Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a 
paciente no domicílio 04.21 

6550-2/00 Planos de saúde 04.22 

6550-2/00 Planos de saúde 04.23 

7490-1/03 
Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e 
pecuárias 

05.01 

7500-1/00 Atividades veterinárias 05.01 

7500-1/00 Atividades veterinárias 05.02 

7500-1/00 Atividades veterinárias 05.03 

0162-8/01 Serviço de inseminação artificial em animais 05.04 

7500-1/00 Atividades veterinárias 05.05 

7500-1/00 Atividades veterinárias 05.06 

7500-1/00 Atividades veterinárias 05.07 

8011-1/02 Serviços de adestramento de cães de guarda 05.08 

9609-2/03 Alojamento, higiene e embelezamento de animais 05.08 

0162-8/02 Serviço de tosquiamento de ovinos 05.08 

0162-8/03 Serviço de manejo de animais 05.08 

0162-8/99 Atividades de apoio à pecuária não especificados anteriormente 05.08 

6550-2/00 Planos de saúde 05.09 

6612-6/03 Corretoras de câmbio 10.01 

6622-3/00 
Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência 
complementar e de saúde 

10.01 

6612-6/01 Corretoras de títulos e valores mobiliários 10.02 
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6612-6/02 Distribuidoras de títulos e valores mobiliários 10.02 

6612-6/04 Corretoras de contratos de mercadorias 10.02 

6612-6/05 Agentes de investimentos em aplicações financeiras 10.02 

7490-1/04 
Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em 
geral, exceto imobiliários 

10.02 

7490-1/05 
Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e 
artísticas 

10.02 

8299-7/05 Serviços de levantamento de fundos sob contrato 10.02 

9609-2/02 Agências matrimoniais 10.02 

6619-3/99 
Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas 
anteriormente 

10.02 

6622-3/00 
Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência 
complementar e de saúde 

10.02 

6022-5/02 
Atividades relacionadas à televisão por assinatura, exceto 
programadoras 

10.03 

6911-7/03 Agente de propriedade industrial 10.03 

7490-1/05 
Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e 
artísticas 

10.03 

5811-5/00 Edição de livros 10.03 

7490-1/04 
Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em 
geral, exceto imobiliários 

10.04 

4512-9/02 Comércio sob consignação de veículos automotores 10.05 

5250-8/03 Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo 10.05 

6612-6/05 Agentes de investimentos em aplicações financeiras 10.05 

6821-8/01 Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 10.05 

6821-8/02 Corretagem no aluguel de imóveis 10.05 

8299-7/02 Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares 10.05 

5232-0/00 Atividades de agenciamento marítimo 10.06 

6391-7/00 Agências de notícias 10.07 

7490-1/04 
Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em 
geral, exceto imobiliários 

10.08 

7312-2/00 
Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de 
comunicação 

10.08 

4512-9/01 Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos 
automotores 

10.09 



ANEXO III – Autorização para geração da NFS-e a par tir de 01/02/2015  

Código 
CNAE 2.1 Descrição do Código CNAE 2.0 Item da 

Lista 

4512-9/02 Comércio sob consignação de veículos automotores 10.09 

4530-7/06 
Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e 
acessórios novos e usados para veículos automotores 

10.09 

4542-1/01 
Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e 
motonetas, peças e acessórios 

10.09 

4618-4/01 
Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, 
cosméticos e produtos de perfumaria 

10.09 

4618-4/02 
Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e 
materiais odonto-médico-hospitalares 

10.09 

4618-4/03 
Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e 
outras publicações 10.09 

6619-3/03 Representações de bancos estrangeiros 10.09 

4611-7/00 
Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas 
agrícolas e animais vivos 

10.09 

4612-5/00 
Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, 
minerais, produtos siderúrgicos e químicos 

10.09 

4613-3/00 
Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material 
de construção e ferragens 

10.09 

4614-1/00 
Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, 
equipamentos, embarcações e aeronaves 

10.09 

4615-0/00 
Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, 
móveis e artigos de uso doméstico 

10.09 

4616-8/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, 
calçados e artigos de viagem 

10.09 

4617-6/00 
Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos 
alimentícios, bebidas e fumo 

10.09 

4618-4/99 
Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado 
em produtos não especificados anteriormente 

10.09 

4619-2/00 
Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em 
geral não especializado 

10.09 

5913-8/00 Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão 10.10 

5030-1/01 Navegação de apoio marítimo 20.01 

5030-1/02 Navegação de apoio portuário 20.01 

5211-7/01 Armazéns gerais - emissão de warrant 20.01 

5231-1/01 Administração da infra-estrutura portuária 20.01 

5231-1/02 Operações de terminais 20.01 

5250-8/05 Operador de transporte multimodal - OTM 20.01 

0311-6/04 Atividades de apoio à pesca em água salgada 20.01 

0312-4/04 Atividades de apoio à pesca em água doce 20.01 
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0321-3/05 Atividades de apoio à aquicultura em água salgada e salobra 20.01 

5211-7/99 
Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e 
guarda-móveis 

20.01 

5212-5/00 Carga e descarga 20.01 

5239-7/00 
Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas 
anteriormente 

20.01 

5240-1/01 Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem 20.02 

5250-8/05 Operador de transporte multimodal – OTM 20.02 

5240-1/99 
Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos 
aeroportos e campos de aterrissagem 

20.02 

5250-8/05 Operador de transporte multimodal – OTM 20.03 

5222-2/00 Terminais rodoviários e ferroviários 20.03 

 


