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7.106 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que não deva 
por ele transitar. 

Cl11ssi.ficanHé neste código as vend11s de merc11dorias adquiridáS ou recebid11s de ter
ceiros para industrialização ou comercialização, annazenadas em depósito fechado. annazém geral ou 
outro, que nilo tenh•m sido objeto de qu•lquer processo industri•I no estabelecimento sem que haja 
retomo a.o estabelecimento depositante. Também serão c lassificadas neste código as vendas de mer
cadorias importadas, cuja saída ocorra do recinto alfandegado ou da repartição a]fandegária onde se 
processou o desembaraço aduaneiro, com desüno ao cstabélecimcnto do comprado-r, sem transitar pelo 
estabelecimento do importador. 

7.127 - Venda de produçã() do estabelecimento sob o regime de "drawback". 
Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializadc>s no estabekcimen

to sob o regime de "drawback", cujas compras foram classificadas no código "3. 127 - Compra pora 
industrializaç.ão sob o regime de "drawback" ... 

7.129 - Venda de produção do estabelecimento ao mercado ,externo de merca
doria indus:triali.tada sob o amparo do Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob 
Controle Informatizado do Sistema Público de Escritu,·ação Oigital (Recof-Spro). 

Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados pelo próprio esta
belecimento sob amparo do Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informa
tizado do Sistema Público de Escrituraçilo Digital (Recof-Sped). 

7.200 - DEVOLUÇÕES DE C0.\1PR.AS PARA .LNDUSTRL�IZ.AÇÃO, PRO
OUÇÃO RURAL, COMERCIALIZAÇÃO OU ANULAÇÕES OE VALORES 

7.201 - Devolução de compra para industrialitação ou produção rural. 
Classi6cam-se neste código •s devoluções de merc•dorias adquiridas para serem utili

zadas em processo de industrialização ou produção rnrnl, cujas entradas tenham sido classificadas como 
"Compra para industrialização ou produção rural". 

7.202 - Devolução de compra p..-a comercialização. 
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para serem co

mercializadas, cujas entradas tenham sido classificadas como "Compra para comercialização". 
7.205 - Anulação de valor relativo a aquisição de serviço de comunicação. 
Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores faturados indevi

damente. decorrentes das aquisições de serviços de comunicação. 
7.206 -Anulação de valor relativo a aquisição de serviço de transporte. 
Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores faturados indevi

damente, decorrentes das aquisições de serviços de transporte. 
7.207 - Anulação de valor rclath•o a compra de energia elétrica. 
Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores fanirados indevi

damente� decorrentes da compra de energi.l elétrica 
7.210 - Devolução de compra para utilização na prestação de serviço. 
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para utilização 

na prestação de serviços, cujas entradas tenham sido classificadas nos códigos "3.126 - Compra para 
utilização na prestação de serviço sujeita ao JCMS" e "3.128 - Compra para utilização na prestação de 
serviço sujeita ao ISSQN''. 

7.211 - Devolução de compras para industrializaç.ão sob o regime de "drawback". 
Classillcarn-se ueste código as devoluções de rne,c.adorias adqui, idas para se1eu1 uti

lizadas em processo de industrialização sob o regime de "drawback" e não utilizadas no referido pro
cesso, cujas entradas tenham sido classificadas no código "3.127 - Compra para industrialização sob o 
regime de "drawback"". 

7.212 - Oevolução de compras para industrialização sob o :regime de Regime 
Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado do Sistema Público de 
Escritunção Digital (Recof-Sped). 

Classificam-se neste código as devoluçà<>s de mercadorias adquiridas para serem uti
lizadas em processo de industrialização sob o Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial 
sob Controle Informatizado do Sistema Público de Escriruração Digital (Recof-Sped) e não utilizadas 
no referido processo, cujas entradas tenham sido classificadas no código "3.129 - Compra para indus
trialização sob o Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle lnfonnatizado do 
Sistema Público de Escrituração Digital (Recof-Sped)". 

7,250 - VENDAS DE ENERGIA ELÉ'fRlCA 
7.251 - Venda de energia elétrica para o exterior. 
Classificam-se neste códlgo as vendas de energia elétrica para o exterior. 
7.300 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE COMlJNICAÇ;\O 
7.301 - Prestação de serviço de comunicação para execuç.ão de serviço da mesma 

natureza. 
Classificám-se neste código a .s presmç .ões de serviços de comunicação destinados às 

prestações de serviços da mesma natureza. 
7.350 - PRESTAÇÕES OE SERVIÇOS OE TRAl'iSPORTE 
7.361 - Prestação de serviço de transporte destinada ao exterior, iniciada na uni

dade federada em que estiver localizado o transportador. 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de trnnsporte p•ra o exterior que 

se iniciam na mesma unidade federada cm que estiver loc.alit.-1do o transp<>rtador. 
7.362 - Prestação de seniço de transporte destinada ao exterior, iniciada em uni

dade federada diversa da que estiver local .izado o transportador. 
Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte para o exterior que 

se iniciam em outra unidade fcdernd.a, diferente da que estiver loc::tlii.1do o transpomdor. 
7.500 - EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS RECEBIDAS COM FIM ESPE

ciFICO OE EXPORTAÇÃO OU COM OBJETIVO OE FORMAÇÃO DE I.JOTE OE EXPOR
TAÇÃO 

7.501 - Exportação de mercadorias recebidas com fim espcci6.co de exportação. 
Classificam-se neste código as exportações das merc.adorias recebidas anteriom1ente 

com fina:lidade especifica de expc>rtaçào, cujas entrad," tenham sido classificadas nos códigos" 1.501 -
Entrada de mercadoria recebida com fim especifico de exportação .. ou "2.501 - Entrada de mercadoria 
recebida com fim especíOco de exportação". 

7.504 - Exportação de mercadoria q ue foi objeto de form.,ção de lote de ex-
portação. 

Classificam-se neste código as exportafões das mercadorias cuja operação anterior 
tenha sido objeto de fonnaçilo de lote de exportaç:io, e •  remes1,, foi classificada nos códigos 5.504. 
5.505, 6.505 ou 6.504 e a posterio·r devolução simbólica ro; classificada nos códigos 1.505, t .506, 2.505 
ou 2.506. 

7.550 - OPERAÇÕES COM BENS OE ATIVO (MO8(LIZAOO E MATERIAIS 
PARA USO OU CONSUMO 

7.551 - Venda de béni do ativo imobilizádo. 
Classificam-se neste código as vendas de bens integrantes do ativo imobilizado do 

estabelecimento. 
7.552 - Saída de produtos destinados ao uso ou co,nsumo de bordo, em embarca

ç.ões ou aeronaves cxclush·amcntc em tráícgo iote1·oaciooal com destino ao exterior. 
Classificam-se neste código as saídas de produtos destinados ao uso ou consumo de 

bordo, em embarcações ou aeronaves exclusivamen1e em tráfego internacional com destino ao exterior, 
cuja operação tenha sido cquip:uada a uma exporL1ç:io. 

7.5S3 - Devoluç.ão de compra de bem para o ativo imobilitado. 
Classi_fic:am-se neste código as devoluç.ões de bens adquiridos para integrar o ativo 

imobilizado do estabelecimento, cuja entrad• foi classificada no código "3.551 - Compra de bem para 
o Ativo imobili .wdo". 

7.5S6 - Devoluç.ão de compra de material de uso ou consumo. 
Classificam-se neste código as devoluções de merca<lorias destinadas ao uso ou con

sumo do estabelecimento. cuja entrada tenha sido classificada no código "3.556 - Compra de material 
para uso ou consume,". 

7.650 - SAÍDAS OE COMBUSTiVtIS, DERIVAOOS OU N.4.O OE PETRÓLEO 
E LUBRlflCANTES 

7.651 - Venda de combustíveis 011 lubrificantes de produção do estabeleci1111ento. 
Classi.6c:am-sc neste código as vendas de combustíveis ou lubrific:ante-S industrializa

dos no cstabe.lecimen10 destinados ao ex1erior. 
7.6S4 - Venda de combustíveis ou lubrificantes adquiridos ou recebidos de ter-

cciros. 
Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificallles adquiridos ou 

recebidos de terceiros destinados ao exterior. 
7.667 - Venda de combustíveis ou lubrificantes a consumidor ou usuário final 
Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes a conswnidor 

ou a usuário final, em embarcações ou aeronaves, nacionais ou estrangeiras, exclusivamente em1 tráfego 
internacional com destino ao exterior. cuja operação tenha sido equiparada a uma exportação. 

7.900 - OUTRAS SAIDAS DE MERCADORIAS• OU PRESTAÇÕES DE SER
VIÇOS 

7.9.30 - Lançamento efetuado a título de devolução de bem cuja entrada tenha 
ocorrido sob amparo de regime especial aduaneiro de admissão temporária. 

Classificam-se neste código os lançamentos efetuados a titulo de saída em devolução 
de bens cuja entrada tenha ocorrido sob amparo de regime especial aduaneiro de admissão temporária. 

7.949 - Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificadas. 
Classificam-se neste código as outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços 

que não tenham sido especificados nos códigos anteriores.··. 
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