
 
TOTAL DE TRIBUTOS - CADASTRO DE NCM 

 
O Sistema Metasis já está atualizado para que o valor de tributos aproximados seja impresso na nota fiscal 
eletrônica ou cupom fiscal. 
 

A Lei Federal 
O valor total de tributos aproximados deverá sair na nota fiscal eletrônica ou cupom fiscal conforme lei 
12.741/2012, que obriga as empresas a exibirem a soma de até sete impostos (federais e estaduais). 
 
Deverá demonstrar o valor aproximado correspondente a totalidade dos tributos federais, estaduais e 
municipais, cuja incidência influa na formação do respectivo preço de venda realizada para consumidor final. 
 
A lei entrou em vigor dia 10 de junho de 2013 e teve prorrogação de um ano. As penalidades para quem 
descumprir a legislação, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), só serão aplicadas a partir de 
2014. 
 

 
 

O que é NCM? 
NCM significa "Nomenclatura Comum do Mercosul" e trata-se de um código de oito dígitos estabelecido 
pelo Governo Brasileiro para identificar a natureza das mercadorias e promover o desenvolvimento do 
comércio internacional, além de facilitar a coleta e análise das estatísticas do comércio exterior. 
 
O sistema calcula o valor aproximado dos tributos com base na tabela do IBPT ( Instituto Brasileiro de 
Planejamento Tributário). 
 

No Sistema Metasis 
 

1 . Cadastro de NCM Manual  
 
Para preencher o código do NCM no cadastro do produto siga os seguintes passos. 

 Acesse a tela de Cadastro de Produtos e pesquise pelo produto desejado. 
 Abra a aba Fiscal 

 No campo NCM preencha com o código do NCM do produto. 

 Preencha a Alíquota Nacional e Alíquota de Importação; 



 
 

2. Importação de Alíquotas do NCM  
 
O Sistema Metasis também possui um método para importação dos valores das alíquotas atravé s da tabela 
do IBPT para o cadastro de produtos. 
 

 Acesse a tela de Cadastro de Classificações Fiscais; 

 Selecione a opção Importar Tabela Completa; 

 Clique em Fazer Download e Importar; 
 

 

 
 

IMPORTANTE: As alíquotas serão atualizadas apenas se o NCM preenchido estiver correto. 



3. Cadastro do NCM e vincular com o produto. 
 
O cadastro de classificações fiscais pode ser feito o cadastro de qualquer NCM e vinculá-lo com o produto. 
No cadastro preencha os seguintes campos: 

 Cód. Classificação 

 Observações 

 Alíquotas  
 
IMPORTANTE: Os valores totais dos tributos são calculados com base na alíquota nacional e de importação, 
logo esses campos são essenciais para o calculo. 
 

 
 

Para vincular, acesse a tela de cadastro de produto de preencha com o código do NCM desejado. 
 

 
 
 

 
Para saber qual o NCM do produto cadastrado pode-se consultar a nota fiscal de compra ou verificar junto a 
sua contabilidade. 
 
Bons negócios! 
 
Duvidas, sugestões ou críticas, entre em contato conosco. 
 

Equipe Suporte Técnico 

 
 


