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INTRODUÇÃO 
 

Este documento tem por objetivo orientar como cadastras as novas tributações no sistema 
Mercoflex /Gestor.  
 

 



CAPÍTULO 1 

O Que Mudou? 
 
Existem diversos benefícios fiscais que serão encerrados em 31 de dezembro de 2020, o que 
significa que o contribuinte vai pagar mais ICMS.  
 
O Decreto nº 65.253/2020, que regulamenta parte do Pacote de Ajuste Fiscal instituído pela Lei nº 
17.293/2020, criou a figura do complemento do ICMS no Estado de São Paulo. A figura do 
complemento do ICMS, vai elevar em até 34,28% a alíquota do imposto das operações com 
mercadorias no Estado de São Paulo a partir de 15 de janeiro de 2021.  
De acordo com as alterações promovidas no Regulamento do ICMS pelo Decreto nº 65.253/2020, o 
contribuinte paulista que calcula hoje nas operações internas:  
7% a título de ICMS passará a calcular 9,4%;  
12% a título de ICMS passará a calcular 13,3%. 
 
Outras alíquotas alteradas: 
11% a título de ICMS passará a calcular 11,20% (carne) 
8,40% a título de ICMS passará a calcular 10,13% (Fabricação Própria) 
(Cst 40) – para 4,14% -  RICMS-SP/2000 , Anexo I , art. 36 
  
            Regimes Especiais:  
Fabricação Própria – de 3,20 para 3,69 
Carne:                        de 3,50 para 3,70 
 
 



CAPÍTULO 2 

Configurar Sistema  
Objetivos 

Nesse capítulo será apresentado informações de como cadastrar as novas alíquotas. 

Configurações no cadastro da loja  

No sistema MercoFlex config, acessar pelo menu Utilitários > Cadastro de Tributação. 

Irá apresentar a tela de Cadastro de tributação, conforme figura: 

 

 

 

Para realizar o cadastro deve clicar em novo. Esses dados devem ser solicitados a contabilidade.  A 
proposta desse material é orientar com realizar o cadastro. 

 

 

 

 

 



 

Clique em novo e informe os dados a baixo. 

Código – Numero informado pelo usuário, que identificara o registro da situação tributária; 

Descrição- Descrição da situação tributária; 

Alíquota- Valor da alíquota;  

Redução- Valor da redução; 

Situação – Código da Situação Tributária  

00 -Tributada integralmente 
10 -Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 
20 - Com redução de base de cálculo 
30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 
40 - Isenta 
41 - Não tributada 
50 - Suspensão 
51 - Diferimento 
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 
70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 
90 - Outras. 

CSOSN – Código de Situação da Operação do Simples Nacional  

101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito 
102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito 
103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta 
201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS 
por substituição tributária 
202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS 
por substituição tributária 
203 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do 
ICMS por substituição tributária 
300 - Imune 
400 - Não tributada pelo Simples Nacional 
500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por 
antecipação 

900 - Outros  

Dedução ST - SN - Dedução icms st simples nacional 

 



 

 

Clique em Salvar  

 

 

  CAPÍTULO 3 

Cadastro do Produto 
Objetivos 

Nesse capítulo será apresentado como alterar a tributação dos produtos.  
 

Tributação  

No menu Cadastros > Produtos > Produtos  

Terá todas as informações tributárias. 

Na tela Cadastro de Produto a alteração deve ser feita no campo Tributação. Informar o numero do 
registro informado no cadastro da situação tributária. As informações alteradas nessa tela são para 
venda no PDV, somente. Para emissão de nota devemos realizar a alteração no guia Tributação. 

 



Clique no botão .. 

Será apresentado a tela a baixo. 

.  

 

Clique na linha que deseja informar a nova Tributação.  

Clique em Salvar. 

 

 

Para emissão de NFe , deve alterar a informação na guia Tributação. 

Selecione o registro desejado e clique no botão Alterar. 

 



 

Altere para o novo código da situação cadastrado e clique no botão Confirmar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 4 

 Atualizar o Cadastro de Produtos em Lote 
 

Objetivos 

Nesse capítulo será apresentado como utilizar a ferramenta Mudança de fatores para altear a 
situação tributária. 
 
 

Mudança de Fatores  

 
ATENÇÃO: ANTES DE EXECUTAR ESTE PROCEDIMENTO, CERTIFIQUE-SE QUE 
EFETUOU OS BACKUPS NECESSÁRIOS. 

No sistema MercoFlex, acessar pelo menu Produto > Mudança de Fatores  

Irá apresentar a tela de Mudança de Fatores, conforme figura 

 

 

 

 

Guias: 

Faixa de Código – Permite informar faixas para alteração das informações.  



 Campo – Possibilita filtrar por Código, Grupo, Tributação, Setor, Fornecedor, Seção, 
Comprador, Marca, Sub-grupo, Vasilhame e Class. Fiscal/NCM. Selecione o item que melhor 
atender sua necessidade. No exemplo proposto o filtro será por Código.  

 Inicial / Final – Informe a faixa de abrangência inicial e final. Esses dois campos são muito 
importantes, não deve esquecer que informar os dois paramentos. Caso contrário corre o risco 
de alterar todos os produtos cadastrados.  

 No botão + Adicionar é possível informar vários itens com suas respectivas faixas. 

 Importante: Antes de clicar no botão confirmar deve verificar todos os parâmetros 
informados.  

Clique Confirmar  

 

 

Campos a alterar – Deve informar o campo que deseja alterar. Nesse filtro existem mais de trinta 
itens. Selecione Tributação no filtro. 
 

 
 
 
 
 Tributação – Informar a código da Situação Tributária que deseja. No botão (…) é possível 
pesquisar o itens cadastrados. 
 



Importante: Verifique as informações antes de clicar no botão Confirmar. 
 
Clique em Confirmar  
 
 

 
 

É possível verificar no cadastro dos produtos se a operação foi realizada com sucesso.  
 

Seleção Código – Permite selecionar vários itens, conforme o que foi informado no filtro campo. 

Campo – Possível filtrar por Código, Grupo, Tributação, Setor, Fornecedor, Seção, Comprador, 
Marca, Sub-grupo, Vasilhame e Class. Fiscal/NCM. No exemplo proposto o filtro será por 
Tributação. 

 Código – No botão (…) clicar para selecionar os itens desejado.  

 No botão + Adicionar é possível informar vários itens. 

Campos a alterar – Deve informar o campo que deseja alterar. Nesse filtro existem mais de trinta 
itens. Selecione Tributação Informe o código da Situação Tributária.  

 

 

 

 
Importante: Verifique as informações antes de clicar no botão Confirmar. 
 
Clique em Confirmar  



 
Campos a alterar – Deve informar o campo que deseja alterar. Nesse filtro existem mais de trinta 
itens. Selecione Tributação no filtro Campo a alterar. 
 

 
Tributação – Informar a código da Situação Tributária que deseja. No botão (…) é possível 
pesquisar o itens cadastrados. 
 
Importante: Verifique as informações antes de clicar no botão Confirmar. 
 
Clique em Confirmar  
 
É possível verificar no cadastro dos produtos se a operação foi realizada com sucesso. 
  

 
 
 

Selecionar Descrição – Permite informar a descrição do produto.  

 

 

Da descrição / A descrição – Informar a faixa de descrição do produto. 

 Descrição contendo – Informar uma palavra-chave da descrição do produto. 

Clique em Confirmar 



Campos a alterar – Deve informar o campo que deseja alterar. Nesse filtro existem mais de trinta 
itens. Selecione Tributação. 

 

Importante: Verifique as informações antes de clicar no botão Confirmar. 

 

Clique em Confirmar  

 

Importante: A alteração realizada na mudança de fatores irá alterar a tributação somente 
para venda DPV. No caso de emissão de NFe, deve alterar no cadastro do produto. 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5 

Atualização Pela Revisão Tributária  
Objetivos 

Esse capítulo tem como objetivo descrever como atualizar o cadastro com a nova tributação para os 
clientes que possuem a ferramenta Revisão Tributária.  
 
Importante: O cadastro da Tributação no Mercoflex.config deve ser feito por todos os clientes.  
 

Atualizar Tributação dos produtos (por data)  

Para atualizar os produtos analisados pela ITWorks, com as novas informações tributárias. No 
sistema MercoFlex, acessar pelo menu Fiscal> Revisão Tributária (ITWorks)> Atualizar tributação 
dos produtos (por data). 

Irá apresentar a tela de Revisão tributária, conforme figura a baixo. Figura:  

 

 

 

Tela Revisão tributária Loja – Número da loja cadastrada.  

Data – Informe a data de atualização.  

Clique em Executar.  

Atenção esse processo pode demorar, aguarde sua conclusão. Feito isso o processo de revisão está 
concluído.  

No roda pé do sistema ira informar quantas páginas e quantos produtos serão atualizados. Se atentar 
a data que está sendo informada e o retorno de cada data. Dependendo da data informada pode não 
trazer produtos a atualizar, pois depende do que a ITWorks tem disponível para enviar na data 
informada. Nesse procedimento o sistema somente enviara os produtos ativos no sistema.  

 

 

 

 



Atualizar Tributação dos produtos (lote)  

Nesse processo o sistema permite que informe os produtos que deseja atualizar. Seria o mesmo 
processo que executamos no cadastro do produto, mas nesse caso podemos informar mais de um 
produto, grupo, tributação, classificação fiscal entre outros opções de filtro.  

No sistema MercoFlex, acessar pelo menu Fiscal> Revisão Tributária (ITWorks)> Atualizar 
tributação dos produtos (em lote).  

Irá apresentar a tela de Revisão tributária, conforme figura a baixo. Figura:  

Tela Atualização de tributação de produtos (em lote)  

 

No exemplo a cima será atualizado os produtos com tipo de tributação de código de 3 a 5. 

Loja – Número da loja cadastrada. Ao pressionar o botão (...) apresenta a tela de pesquisa para 
pesquisar a loja desejada. Somente produtos  

FLV – Permiti atualizar produtos que no cadastro possuem quantidade de dígitos diferente de 
8,12,13 e 14. Assim como com código verificar EAN invalido.  

Guias:  

Faixa de Código – Permite informar uma faixa de códigos.  

Campo – Pode filtrar por Código, Grupo, NCM, CEST entre outros. Inicial / Final – Informe a faixa 
de abrangência inicial e final.  

Seleção de Código – Permite informa somente um código por vez; Campo – Possibilita filtrar por 
Código, Grupo, Tributação, Setor, Fornecedor, Seção, Comprador, Fabricante, Sub-grupo, CST Pis 
Entrada, CST Cofins Entrada, CST Pis Saída, CST Cofins Saída e Vasilhame e Class. Fiscal/ 
NCM.Código.  

 

 



CAPÍTULO 6 

Como Validar as Alterações  
Objetivos 
 
Após realizar a mudanças de fatores e essencial a validar as alterações realizadas.  
 

Como validar as alterações em lote 
É possível verificar no Relatório de Perfil Fiscal se a operação foi realizada com sucesso. 
 
No sistema MercoFlex, acessar pelo menu Fiscal> Relatório > Relatório de Perfil Fiscal  
 

Irá apresentar a tela de Relatório de Perfil Fiscal, conforme figura. 

 

 

 

Nessa tela é possível selecionar os mesmos filtros utilizados para gerar a mudanças de fatores. 
Utilizar o mesmo filtro usado anteriormente.  

 



 

 

Como validar a alteração por produto 

No sistema MercoFlex, acessar pelo menu Cadastro> Produto > Produto 

Irá apresentar a tela de Cadastro de produto, conforme figura. 
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