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Para melhor atender nossos clientes em relação 
ás possíveis alterações e novidades do sistema 
Lapwin 3.5. 

1º - SUBS. TRIBUTÁRIA - ALERTA. 
O Protocolo de 01/11/2010 deixou algumas 
dúvidas em relação: Quais itens estão no regime 
de substituição ou Não. Leia abaixo o item 101:  
Item: 101 - Outras peças, partes e acessórios 
para veículos automotores não relacionados 
nos itens anteriores.  
Está muito claro que mesmo que o NCM Não 
faça parte da Lista, todos os itens automotivos 
estarão no regime de Substituição Tributária. 
Alerte seus fornecedores que ainda hoje vendem 
sem destaque de substituição, para corrigirem 
suas notas, e em último caso, seus funcionários 
incluam no “+ custo” na entrada da Nota o valor 
do ICMS-ST Devido, facilmente calculado como 
mostra a figura n° 1. 
Menu >> Faturamento >> NF Reimpressão. 

2º - MENSAGEM NA NOTA FISCAL. 
Com as novas Mudanças para a Substituição 
Tributária, foi necessário ajustar, para emissão da 
Nota Fiscal Eletrônica, mensagens automáticas e 
diferenciadas para cada cliente. 
São muitos os clientes que estão com regime 
especial ou que seu estado não faz parte do 
protocolo ou até mesmo os que receberam 
tratamento especial de ISENTO de ICMS em seu 
estado. Crie a Mensagem na tabela 29 e vincule 
aos clientes que irão precisar da tal mensagem 
na Nota Fiscal. 
Menu >> Cadastro >> Tabelas >> Tabela 29. 

3º - NFE VERSÃO 2.0.0 (01/04/11). 
Uma das exigências da nova versão da NFe, será 
a presença do NCM ou Classificação Fiscal para 
cada item da Nota. O campo é facilmente 
encontrado no Cadastro de Produto. 
A Nova versão do Lapwin já esta avisando quais 
itens estão sem o NCM para que o usuário possa 
ir ao cadastro e classificar o produto. 
A partir do dia 01/04/11 o sistema da Lap não 
mais permitirá essa falta e bloqueará a emissão 
da Nota, até porque a Fazenda também não 
permitirá a autorização e impressão do DANFE.  
Menu >>.Cadastro >> Produtos. 
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