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SIGLA - AMARRAÇÃO SIMPLIFICADA DOS CODICM-NF COM CODICM-IT ( para cada CLASS.FISCAL)
TELA : AU150410
Uma das formas de Parametrizar o RECEBIMENTO com os CODICM-IT adequados, pode ser feito na tela
AU150410 - Nesta tala, somente são aceitos como CODICM-NF aqueles com indicação de MULTI-ICM =
“M”.
Atenção : O Próprio ZOM, já traz somente estes tipos de CODICM. (MULTI-ICM = “M”)

A Seguir, coloca-se as Unid.Federeção de ORIGEM e de DESTINO,

Então, insere-se os dados específicos desta amarração:
CFOP, Aliq. De ICMS e ICMS-ST, e as quatro SITUAÇÕES TRIBUTÁRIAS.

AGL SISTEMAS ESTRATÉGICOS LTDA.
Rua Humberto I, 236 – 5º - V. Mariana - São Paulo - SP - CEP 04018-030 - Tel./Fax: (011) 5081-9580
Internet: http://www.agl.com.br
E-Mail aglsuporte@agl.com.br

2
07/06/2012

Esta operação, procura na TABELA DE CODICM, algum que tenha estas mesmas características, e faz a
amarração que este CODICM que for encontrado.
Caso não encontre, é criado AUTOMATICAMENTE, um novo CODICM, com estas características, que já é
amarrado na tabela específica de parametrização.
Este processo facilita o processo de parametrização, pois SUBSTITUI 2 processos:
a) Inclusão de CODICM-IT novo ( CODICM-IT)
>>>>>>>>>>>>>> tela AU150201
b) Amarração da CLASS-FISCAL + CODICM-NF + CODICM-IT >>>> tela AU150407 ou AU150403
O Numeração dos novos CODICM-IT , é feita automaticamente a partir do numero 97000.. e vai dai em
diante.
Esta parametrização serve somente para a UF determinada na tela. Será interessante e poupará trabalho
adicional em próximas NOTAS de outras Ufs, o cadastramento deste mesmo parametro, para as outras Ufs
que tenham a mesma condição.
A tela ideal para esta operação é a AU150407, onde aparece o Codigo que foi Criado para a UF... e permite
repetir este CODIGO ( no exemplo o 97004 ) para outras Ufs, com mesma parametrização (este é apenas
um EXEMPLO ).
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