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RELATÓRIO DE NF POR NATUREZA 

 
 

- Entrar no módulo relatório; 
 
- Clicar no campo “compras” e após clicar em “nota fiscal de entrada”; 
 
- Preencher o campo “empresa” com a filial das notas lançadas; 
 
- Preencher o campo “emissão” com a opção ENTRADA; 
 
- Escolher o período das notas lançadas “(.../.../...) até (.../.../...)”; 
 
- Preencher o campo “contábil” com a opção SIM; 
 
- No campo “considerar Vl. Frete” assinalar a opção DE ACORDO COM A NOTA; 
 
- Após preencher os campos acima, selecionar as naturezas correspondentes ao 
relatório desejado e clicar na tecla F5 para gerar. 
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TIPOS DE NATUREZA 
 

GRUPOS CFOP 

Compras: são notas fiscais referente aos itens de 
revenda, por exemplo, 3M, Tyrolit. Ansell. 1101, 2101, 1102, 2102,1403 e 2403. 

Transferências: são notas fiscais referente às 
transferências de mercadorias entre filiais do 
mesmo CNPJ, ou seja, entre lojas da Comércio 
ou entre lojas da Indústria.  

1152, 2152, 1409 e 2409. 

Devoluções: são notas fiscais referente aos 
retornos e devoluções dos clientes. Eis a questão: 
qual a diferença entre retorno e devolução? O 
retorno acontece o cliente devolve todos os itens 
da NF. A devolução, por sua vez, ocorre quando o 
cliente não devolve todos os itens da NF, ou seja, 
de forma parcial.  

1202, 2202, 1411 e 2411. 

Consumo: são notas fiscais que dizem respeitos 
operações, sejam elas de serviço, itens de 
expediente, energia, combustível, que utilizarem 
para consumo próprio. 

1124, 2124, 1253, 2253, 1303, 2303, 1407, 
2407, 1556, 2556, 1653, 2653,1933 e 
2933. 

Outros: são notas fiscais que não geram 
financeiro. É quando os fornecedores 
“presenteiam” (bonificações, amostra grátis, etc.) a 
Corsul com alguma mercadoria.  

1908, 2908, 1909, 2909, 1910, 2910, 1911, 
2911, 1912, 2912, 1913, 2913, 1949 e 
2949. 

Ativo: terão essas notas fiscais quando Corsul 
comprar algum bem tangível ou intangível, como 
por exemplo, carro, máquinas, telhas, notebook, 
software, etc.  

1551 e 2551. 

Conserto: essas notas fiscais são emitidas 
quando algum cliente compra nossa mercadoria e 
esta tem defeito. Então, mandamo-la para o 
fornecedor consertar. E a NF volta do fornecedor 
para nós como conserto. 

1915, 2915, 1916, 2916, 1917 e 2917. 

 
Demais CFOP que não se enquadram: pôr num 
relatório separadamente. 

Por exemplo, 1601 ou 1902. 
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