
Alerta NCM

O Sage Alerta NCM é um painel de monitoramento das 
mudanças de tributação ICMS-ST referentes aos códigos NCM 
utilizados pelos clientes do seu escritório contábil, baseado em 

um banco de dados atualizado diariamente

GERENCIAR AS 
ALTERAÇÕES DE NCMS 
AGORA FICOU MAIS 
FÁCIL E MAIS RÁPIDO!
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INTEGRAÇÃO

POR QUE ESCOLHER 
O SAGE ALERTA NCM?

TENHA UM PROCESSO RÁPIDO, FÁCIL E 
ORGANIZADO COMO VOCÊ PRECISA PARA O 
SEU ESCRITÓRIO

•    Segurança: gerenciamento das alíquotas da sua base 
de clientes, ajudando na prevenção de multas e 
recolhimentos incorretos

•    Automatização: notificações automáticas de 
alterações em alíquotas de NCMs 

•     Integração: os dados do seu Módulo Fiscal Sage são 
integrados automaticamente, sem a necessidade de 
cadastros e configurações manuais

•   Proatividade: o seu escritório contábil ganha mais 
importância para seus clientes dispondo de 
informação relevante e atualizada, passando a atuar 
proativamente

O QUE É O SAGE ALERTA NCM?

O Sage Alerta NCM é um painel de monitoramento das mudanças de tributação ICMS-ST referentes aos 
códigos NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul), utilizados pelos clientes do seu escritório contábil, 
baseado em um banco de dados atualizado diariamente.

A partir dos códigos NCM obtidos diretamente do seu módulo fiscal Sage*, o aplicativo verifica as 
alterações em alíquotas ICMS-ST** e envia um alerta sobre a ocorrência.

*Cordilheira Escritura Fiscal, Sage Fiscal ou Sage Office Fiscal

**Monitoramento de NCMs referentes a cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas, combustíveis e lubrificantes, energia 
elétrica, medicamentos e outros produtos farmacêuticos para uso humano, sorvetes e preparados para fabricação de sorvetes em 
máquinas e venda de mercadorias pelo sistema porta a porta ainda não disponíveis nessa versão.



DIFERENCIAIS 

QUEM NÃO É CLIENTE DOS NOSSOS 

SOFTWARES CONTÁBEIS, TAMBÉM PODE 

UTILIZAR O PRODUTO COM  A FACILIDADE 

DE IMPORTAR  O CADASTRO DE NCMS 

ATRAVÉS DOS ARQUIVOS  SPED (EFD FISCAL 

E EFD CONTRIBUIÇÕES).

O Sistema faz uma varredura nos cadastros dos produtos do seu Sistema fiscal Sage para identificar 
os NCMs de cada item

Verifica o destino das vendas e efetua a exportação dos cadastros para o Sage Alerta NCM

Efetua o Rastreio diário dos NCMs registrados para cada empresa, em busca de atualizações

Demonstra as alterações separadas por empresas e NCMs, apresentando também quais produtos 
estão vinculados a cada NCM, com a possibilidade de envio de comunicado ao cliente demonstrando 
quais NCMs sofreram alterações

 •      Redução de custos devido ao acompanhamento contínuo 
das alíquotas

 •      Descomplicado! Você só precisa integrar com o seu Módulo 
Fiscal Sage ou carregar o arquivo Sped no sistema para que 
comece a monitorar

 •       Não precisa mais procurar as alterações uma a uma e por 
estado! O Sage Alerta NCM faz isso para você 
automaticamente!

 •       Sistema totalmente online, use de qualquer computador 
com internet

 •       Treinamento online gratuito através do Sage EAD

COMO FUNCIONA?

VANTAGENS



www.sage.com.br • 0800 724 7777

Conheça o Clube do Contador:  
mais vantagens para você, seu escritório e seus clientes!

 
 

www.clubedocontador.sage.com.br

Clube do Contador

Clube do Contador


