COMUNICADO
A Resolução nº 02, de 10 de novembro de 2018, da Comissão Nacional de
Classificação – CONCLA, introduziu alterações nos códigos CNAEs com vigência a partir de 1º
de janeiro de 2019. Considerando o cronograma de implementação das referidas
modificações que foi definido pela Receita Federal do Brasil, a Junta Comercial do Paraná faz
saber:
1 - A implementação das novas funcionalidades e dos códigos CNAEs atualizados
está prevista para a data de 20/05/2019.
2 - No dia de implementação, os Documentos Básicos de Entrada – DBEs
pendentes de deferimento que contenham qualquer uma das CNAEs excluídas
serão cancelados de ofício pela Receita Federal do Brasil.
3 - A relação dos códigos que foram incluídos, alterados ou excluídos encontra-se
no Anexo Único deste Comunicado.

Curitiba, 3 de março de 2019.

ANEXO ÚNICO
INCLUSÃO DE SUBCLASSE
Código

Denominação

1610-2/03

Serrarias com desdobramento de madeira em bruto

1610-2/04

Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto - Resserragem

1610-2/05

Serviço de tratamento de madeira realizado sob contrato

4541-2/06

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

4541-2/07

Comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas

4713-0/04

Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)

4713-0/05

Lojas francas (Duty Free) de aeroportos, portos e em fronteiras terrestres

5611-2/04

Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento

5611-2/05

Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento

ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO DE SUBCLASSE
Código

Denominação Atual

Nova Denominação

8720-4/99

Atividades de assistência psicossocial e
à saúde a portadores de distúrbios
psíquicos, deficiência mental e
dependência química não especificadas
anteriormente

Atividades de assistência psicossocial e à saúde
a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência
mental e dependência química e grupos
similares não especificadas anteriormente

EXCLUSÃO DE SUBCLASSE
Código

Denominação

1610-2/01

Serrarias com desdobramento de madeira

1610-2/02

Serrarias sem desdobramento de madeira

4541-2/05

Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas

4713-0/01

Lojas de departamentos ou magazines

4713-0/03

Lojas duty free de aeroportos internacionais

5611-2/02

Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas

