Tabela: Estrutura detalhada CNAE 2.0 /

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - Indústria Gráfica

Código CNAE 2.0
Denominação
Seção

Divisão

Grupo

Classe

Subclasse

C

Nota Fiscal Eletrônica-NF-e
Data de início da
Obrigatoriedade

INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO
17

FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL
Fabricação de embalagens de papel, cartolina, papel-cartão e
papelão ondulado

17.3
17.31-1

Fabricação de embalagens de papel
1731-1/00

17.32-0

Fabricação de embalagens de papel (quando impressas)

01.ABR.2010

Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão
1732-0/00

17.33-8

Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão (quando
impressas)

01.ABR.2010

Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado
1733-8/00

17.4

Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado (quando
impressas) 1\
Fabricação de produtos diversos de papel, cartolina, papel-cartão
e papelão ondulado

01.ABR.2010

Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e
papelão ondulado para uso comercial e de escritório

17.41-9
1741-9/01

Fabricação de formulários contínuos

01.ABR.2010
01.ABR.2010

1741-9/02

Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão
ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário
contínuo (quando impressos) 2\
Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênicosanitário

17.42-7

17.42-7/99
18

Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênicosanitário, não especificados anteriormente (quando impressos)3\

01.ABR.2010

IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE GRAVAÇÕES
18.1

Atividade de impressão
Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações
periódicas

18.11-3
1811-3/01

Impressão de jornais

01.OUT.2010

1811-3/02

Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas

01.OUT.2010

18.12-1

Impressão de material de segurança
1812-1/00

18.13-0

Impressão de material de segurança 4\

01.OUT.2010

Impressão de materiais para outros usos
1813-0/01

Impressão de material para uso publicitário 5\

01.OUT.2010

1813-0/99

Impressão de material para outros usos 6\

01.JUL.2010

18.2

Serviços de pré-impressão e acabamentos gráficos
18.21-1

Serviços de pré-impressão
1821-1/00

18.22-9

Serviços de pré-impressão

01.JUL.2010

Serviços de acabamentos gráficos
1822-9/00

J

Serviços de acabamentos gráficos

01.OUT.2010

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
58

EDIÇÃO E EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO
Edição integrada à impressão de livros, jornais, revistas e outras
publicações

58.2
58.21-2

Edição integrada à impressão de livros
5821-2/00

58.23-9

Edição integrada à impressão de livros

01.OUT.2010

Edição integrada à impressão de revistas
5823-9/00

58.29-8
5829-8/00

Edição integrada à impressão de revistas
Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros
produtos gráficos
Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos
gráficos

Fonte: Comissão Nacional de Classificação (CONCLA)
1

01.OUT.2010

01.JUL.2010

1\ Somente a produção de embalagens em papelão ondulado, quando impressos.
2\ Esta CNAE inclui os seguintes produtos gráficos: artefatos diversos de papel utilizados para escrita ou impressão (impressos,
estampados ou perfurados), artigos diversos para correspondência (aerogramas, bilhetes-postais ou outros artigos para
correspondência), cartonagens (caixas) para escritórios, classificadores para arquivos, capas para encadernações, para processos,
etc., envelopes de papel impressos, etiquetas adesivas de papel impressas, etiquetas não adesivas (TAG) impressas ou não, folhas
pautadas, serviço de confecção de artefatos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para escritório (exceto envelopes),
serviço de confecção de envelopes impressos, etc.

3\ Somente a produção de: bandejas, travessas, pratos, copos e artigos semelhantes de papel ou papel-cartão, quando impressos.
4\ Esta CNAE inclui os seguintes produtos gráficos: impressos de segurança (talonários de cheques, ações, títulos ao portador,
cautelas, cartões magnéticos e telefônicos, holografias, selos, bilhetes eletromagnéticos, etc.)
5\

Esta CNAE inclui os seguintes produtos gráficos: impressos publicitários ou promocionais (calendários, pôsteres, cartazes,
catálogos promocionais, catálogos de arte, tablóides e encartes, kits promocionais, banners, outdoors, malas diretas, etc.)

6\

Esta CNAE inclui os seguintes produtos gráficos: impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de
mensagens, diplomas, convites, etc.), e impressos de dados variáveis transacionais (contas telefônicas, extratos bancários).

Fonte: Comissão Nacional de Classificação (CONCLA).
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