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O QUE SÃO ATRIBUTOS  O QUE SÃO ATRIBUTOS  
CADASTRAIS?CADASTRAIS?

São informações que indicam se há 
geração de receita operacional 
(compra e venda de bens e 
serviços) no estabelecimento, 
possibilitando a visibilidade 
adequada da organização na 
tomada de decisão.



POR QUE A CRIAÇÃO DOS POR QUE A CRIAÇÃO DOS 
ATRIBUTOS?ATRIBUTOS?

 A CNAE-Fiscal contempla todas as 
atividades econômicas, de produção e 
comercialização de bens e serviços, que 
geram receitas operacionais.

A unidade auxiliar não é considerada 
unidade econômica pois não desenvolve 
atividade voltada para o público e sim para 
a própria empresa a que serve.



UNIDADE DE PRODUÇÃOUNIDADE DE PRODUÇÃO

Estabelecimento no qual existe a 
geração de receita proveniente da 
produção ou da venda de bens e 
serviços, mesmo coexistindo com 
alguma atividade administrativa ou 
de apoio.



Estabelecimento fixo;
Internet;
Outras formas de atuação:

Em local fixo, fora de loja (box);
Correio/catálogo;
Porta a porta; 
Postos móveis;
Ambulante;
Carro Pipa;
Televendas;
Máquinas Automáticas.

FORMAS DE ATUAÇÃOFORMAS DE ATUAÇÃO



UNIDADES AUXILIARESUNIDADES AUXILIARES

Atividades de apoio administrativo ou 
técnico, exercidas no âmbito da 
empresa;

Voltadas à criação das condições 
necessárias para o exercício de suas 
atividades principal e secundárias;

Desenvolvidas para serem 
intencionalmente consumidas dentro 
da empresa.



Sede
Escritório Administrativo
Almoxarifado
Oficina de Reparação
Garagem
Unidade de Abastecimento de 
Combustíveis
Ponto de Exposição (show room)
Centro de Treinamento
Centro de Processamento de Dados

UNIDADES AUXILIARESUNIDADES AUXILIARES



A Unidade Produtiva recebe o código de 
atividade econômica (CNAE-Fiscal) que 
efetivamente exerce.
A Unidade Auxiliar recebe o mesmo código 
da atividade (CNAE-Fiscal) da unidade 
produtiva a que serve e, também, o atributo 
que a identifica como unidade auxiliar.

COMO É FEITA A COMO É FEITA A 
CODIFICAÇÃO?CODIFICAÇÃO?



COMO É FEITA A COMO É FEITA A 
CODIFICAÇÃO?CODIFICAÇÃO?

Não são atribuídos códigos às atividades 
de apoio  quando as unidades auxiliares se 
encontram no mesmo estabelecimento das 
atividades de produção de bens e serviços.



EXEMPLO EXEMPLO 

UNIDADE FABRIL

Venda Porta a porta

Internet

Loja

Catálogos



EXEMPLOEXEMPLO
  

UNIDADE PRODUTIVA
UNIDADE FABRIL

Oficina de Reparo Almoxarifado

Unidade de Pesquisa

Depósito fechado

Garagem



OBRIGADAOBRIGADA
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