Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM
NCM's utilizadas para o cálculo da Balança Comercial da Indústria Gráfica

Segmento

Editorial (livros e
revistas)

Promocional e
Comercial

Formulários
contínuos

NCM

Descrição

dicionarios e enciclopedias,mesmo em fasciculos
livros, brochuras, impressos semelhantes, em folhas soltas
albuns ou livros de ilustracoes,etc.para criancas
outros livros,brochuras e impressos semelhantes
obras cartograficas, impressas em livros ou brochuras
outros jornais e publicacoes periodicas,impressos
música manuscrita ou impressa,ilustrada ou nao
globos (obra cartografica,impressa)
outras obras cartograficas,impressas
calendário de qualquer espécie, impressos, incluídos os blocos-calendários
49100000
para desfolhar
cartões-postais, impressos ou ilustrados; cartões impressos com votos ou
49090000
mensagens pessoais, mesmo ilustrados, com ou sem envelopes,
guarnições ou aplicações
impressos publicitários, catálogos comerciais e semelhantes contendo
informações relativas ao funcionamento, manutenção, reparo ou utilização
49111010
de máquinas, aparelhos, veículos e outras mercadorias de origem
extrazona
49111090
outros impressos publicitários, catálogos comerciais e semelhantes
49119100
--estampas, gravuras e fotografias
outros impressos, incluídas as estampas, gravuras e fotografias. (obs.:
49119900
inclui publicações de propaganda turística e serigrafia).
95036000 - 95030070 quebra-cabecas ("puzzles")
95044000
cartas de jogar
48204000
formularios em blocos "manifold",mesmo c/papel-carbono
49070020
cheques de viagem
49070030
titulos de acoes,obrigacoes,etc.convalidados/assinados
49070090
selos postais,fiscais,etc.n/obliterados,c/curso legal
49019100
49011000
49030000
49019900
49059100
49029000
49040000
49051000
49059900

48234000

papel-diagrama p/apars.registradores,em bobinas/fls,etc (bobina para fax)

-livros de registro e de contabilidade, blocos de notas, de encomendas, de
Fiscais
48201000
recibos, de apontamentos, de papel para cartas, agendas e artigos
semelhantes
48171000
envelopes de papel ou cartão
Envelopes
48172000
aerogramas,bilhetes-postais n/ilustr.cartoes p/corresp.
48173000
caixas, etc, de papel/cartão cont. sortido artig. p/ correspondência
48191000
caixas de papel ou cartao,ondulados (canelados)
48192000
caixas e cartonagens,dobraveis,de papel/cartao,n/ondul.
48193000
sacos de papel ou cartao,cuja largura da base>=40cm
48194000
outros sacos,bolsas e cartuchos,de papel ou cartao
Embalagens
outs.embalagens de papel
48195000
ou cartao,incl.capas p/discos
cartonagens p/escritorios,
48196000
lojas e estabelecim.semelhs.
85246000 - 85232120 cartoes magnet.gravados
85233000 - 85232110 cartoes magnet.n/grav.
Cartões impressos
85421000 - 85235200 cartoes munidos de um circuito integr.eletron
85438100 - 85235910 cartoes e etiquetas de acionam.por aproxim
48202000
cadernos
48203000
classificadores,capas p/encadernacao,de papel ou cartao
Cadernos
48205000
álbuns para amostras ou para coleções
48209000
outs.artigos de papel/cartao,p/escritorio/papelaria,etc
48211000
etiquetas impressas de qualquer espécie, de papel ou cartão
48219000
outras etiquetas de qualquer espécie, de papel ou cartão
Etiquetas
49081000
decalcomanias vitrificável
49089000
outras decalcomanias
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).
Elaboração: Departamento Econômico / Abigraf.

