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Apresentação

O presente manual tem o objetivo de apresentar o Sistema Fortes Fiscal,
instruindo o usuário sobre as funcionalidades do sistema, seus benefícios e
especificidades.
Nele pode ser observada uma abordagem autoexplicativa sobre as rotinas que
compõem o sistema e que estão divididas didaticamente em: cadastros,
movimentos, relatórios e utilitários.
Ao longo do manual, haverá figuras ilustrando as telas originais do sistema e
notas de rodapé que indicarão pontos a serem observados, por se tratarem de
particularidades da ação que estiver sendo executada.
Todo o material foi idealizado de uma forma que o usuário tenha autonomia de
estudar ou rever a explicação a qualquer momento. Aproveite!
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RESTRIÇÕES:

o O sistema limita-se ao cadastro de 50 participantes;
o Inclusão de 60 lançamentos;
o Não é possível configurar figura no ambiente de trabalho;
o Não é possível a exportação de arquivos para outros sistemas;
o Não é possível a importação de arquivos;
o Relatórios com datas alteradas e aviso de versão acadêmica
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1. ACESSANDO O SISTEMA PELA PRIMEIRA VEZ

No momento em que é concluída a instalação do sistema em seu computador, é
criado o ícone de atalho na área de trabalho (Figura 1) e também no menu:
Iniciar>> Programas>> Fortes AC.

Figura 1

Acesse o sistema através de um desses ícones, será apresentada a tela inicial
do sistema, tela de logon (Figura 2), onde lhe serão solicitados alguns dados,
conforme mostra a figura abaixo:
1.1

TELA DE LOGON

Figura 2

Usuário: Informar o usuário do sistema podendo ser utilizado o padrão do
sistema ADMIN.
Senha: Informar à senha que foi estabelecida no momento do cadastro do
usuário no Sub-Sistema Administração. O sistema traz como padrão o usuário
ADMIN sem senha que também poderá ser utilizado.
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Sub-Sistema: Informar qual sub-sistema será utilizado podendo ser
Administração, Setor Contábil, Setor Pessoal, Setor Fiscal, SPED Fácil e Gestão
da Empresa Contábil, clicando na opção
será listados os mesmo para que
venha ser selecionado o sub-sistema a ser utilizado.
Empresa: Informar à empresa que você deseja utilizar no momento, clicando na
opção

e após, para acessar o sistema clique no botão

.

Banco de dados: Esse botão
servirá para conectar o sistema
ao seu banco de dados podendo ter um caminho diferente caso a maquina se
trate de um servidor/terminal ou exista mais de um banco de dados como, por
exemplo: Um banco de dados para cada sub-sistema (Setor Contábil, Setor
Pessoal, Setor Fiscal, SPED Fácil e Gestão da Empresa Contábil) conforme
mostra a figura abaixo:

Figura 3
•

Servidor: Tem dois, Interbase/Firebird e MS SQL Server, para selecionar a
opção MS SQL Server basta clicar em

•

.

Caminho do Banco de Dados: Informar o caminho onde se encontra suas
informações de dados. Para procurar o caminho do banco de dados basta

•

clicar em
Usar usuário e senha padrão: Se marcada a opção, serão inseridos de
forma automática o usuário e senha padrão do sistema.

•

Defaults: Volta às configurações padrões
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2. SUB - SISTEMA FORTES FISCAL
2.1 APRESENTAÇÃO DO FORTES FISCAL

Esta é a tela inicial do sistema Fortes, sub-sistema Setor Fiscal;

Figura 4

2.2 LEGENDAS GERAIS (BOTÕES, ÍCONES, ETC)
Seguem abaixo, algumas noções sobre os botões e ícones do sistema.
O Botão
sistema;
O Botão
cadastradas;

: serve para incluir um novo registro em qualquer tela do
: serve para alterar as informações anteriormente

O Botão

: realiza a exclusão das informações inseridas;

O Botão

: serve para consultar as informações;

O Botão

: serve emitir uma listagem com as informações inseridas;

O Botão

: serve para sair da tela em questão;
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O Botão

: serve para importar os .xml da NF-e;

O Botão
: serve cancelar qualquer inclusão, exclusão ou alteração
realizada antes de salvar tal informação;
Os Botões
e
: servem para confirmar as inclusões,
exclusões ou alterações realizadas;

No Botão
: Ficarão salvas todas as alterações feitas no cadastro do
participante e no cadastro de produtos;

O Botão
: serve para continuar incluindo qualquer informação no
sistema. EX: ao cadastrar uma nota fiscal, caso deseje continuar o lançamento
de uma outra, marque essa opção para que ao finalizar o lançamento da primeira
nota o sistema apresente a tela para lançar a segunda sem precisar selecionar
o botão

novamente.

O ícone
: serve para que possa ser exibida uma ajuda contendo informações
sobre um determinado assunto.
As Opções de Contexto, serão exibidas ao acessar a tela de lançamentos de
documentos fiscais e servem para delimitar um período a ser visualizado
conforme a tela a seguir:

A opção "Selecione o Estabelecimento" somente será exibida quando
a empresa possuir matriz e filial, pois nesse caso é preciso informar em qual
estabelecimento deseja incluir, consultar ou excluir uma movimentação.
14

A opção
serve para que o usuário possa montar relatórios de
acordo com sua necessidade.

3. CADASTROS

É nesse menu onde serão fornecidos os dados para que posteriormente
o usuário possa realizar as movimentações no sistema.

Figura 5

Vale lembrar que para fazer a movimentação de uma determinada empresa ou
estabelecimento não haverá necessidade de utilizar todo o menu de cadastro.

15

3.1 UNIDADES DA FEDERAÇÃO

O cadastro está de acordo com os padrões definidos pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística), visto a utilização do mesmo na geração
das obrigações acessórias. É um cadastro único no banco de dados, ou seja,
servirá para todas as empresas e sub-sistemas do Fortes.

Clique no menu Cadastros, opção Unidades da Federação, para que seja
exibida a figura a seguir;

Figura 6

No Botão

: Incluirá uma nova UF;

16

Figura 7

3.2 MUNICÍPIOS

É um cadastro único no banco de dados, ou seja, ira servir para todas as
empresas e todos os subsistemas do sistema. Esse cadastro de inicio já virá com
os municípios mais utilizados, caso haja necessidade de fazer alguma alteração,
exclusão ou inclusão o usuário poderá fazer manualmente. Para isso vamos
verificar melhor essa tela:

Clique no menu Cadastros, opção Municípios, para que seja exibida a figura a
seguir;
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Figura 8

No Botão
: Ira dar a possibilidade do cadastro de um novo
município com as informações necessárias. Que de preferência deverá ser
utilizado de acordo com o liberado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística) pois as obrigações acessórias tem como padrão utilizar essas
informações de acordo com o IBGE. De acordo com o cadastro dos
estabelecimentos o sistema ira habilitar alguns campos para preenchimento, isso
será devido a obrigação ter uma numeração especifica para aquele determinado
município, ou seja, não utiliza a numeração determinada pelo IBGE;
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Figura 9

1. Código: Informar o código do Município;
2. Cód. DIPJ/PJSI/ISS Digital/PGDAS: Deverá ser preenchido de acordo
com a tabela de códigos de municípios disponível no programa da
DIPJ/PJSI/ISS;
3. GIA (São Paulo): Deverá ser preenchido de acordo com a tabela de
códigos de municípios disponível no programa da GIA (São Paulo);

3.3 CONTABILISTAS
Clique no menu Cadastros, opção Contabilistas, para que seja exibida a figura
a seguir;
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Figura 10

No Botão
: Ira dar a possibilidade do cadastro de um novo
contabilista que será vinculado a um estabelecimento no momento do cadastro
do mesmo.

Figura 11

O cadastro de contabilista pode ser utilizado por qualquer estabelecimento que
se encontrar cadastrado dentro do Fortes Fiscal.
Nesse cadastro, devemos atentar para os campos:
1. CRC: Deve ser informado o numero do CRC do contabilista segundo o
conselho de contabilidade;
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2. Sequencial do CRC e Validade: Devem ser informados por conta da
obrigatoriedade no arquivo SPED.

Deve-se ter atenção também as informações do endereço do contabilista em
especial UF e Município que devem estar de acordo com o IBGE.
3.4 EMPRESAS
Agora vamos começar a cadastrar as empresas.
Clique no menu Cadastros, opção Empresas. A tela para o Cadastro
de Empresas será aberta, conforme a seguir:

Figura 12

No Botão

: Incluirá o cadastro de uma nova empresa;
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Figura 13

Nesse primeiro cadastro, atente para os campos:
•

Inscrições: Deverá ser informado qual o tipo e a numeração de cada
inscrição;
1.
CNPJ Base: Informe o CNPJ Base da empresa (8 primeiros
dígitos);
2.
CPF: Deverá ser informado o CPF do contribuinte;
3.
CEI: Deverá ser informado o CEI do contribuinte;

Caso informe o CNPJ base, o sistema permitirá a inclusão do estabelecimento
matriz e suas filiais, caso haja necessidade, mas, caso informe CFP ou CEI,
somente será possível criar uma única empresa.
•
•
•
•
•

Denominação Social: Deve ser informada a razão social ou também
conhecida como denominação social da empresa;
Nome Fantasia: Deve ser informado o nome Fantasia da empresa que
não necessariamente terá que ser igual a sua razão social;
Desativado: Será marcada quando a empresa não tiver sendo mais
movimentada para controle do usuário;
Identificação da SCP: Informe o código da SCP (Sociedade em Conta
de Participação) para geração do SPED Contribuições
Inicio da atividade: Caso não informado implicara em erros na validação
do arquivo da DIPJ;
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Feito esse primeiro cadastro, selecione o botão
cadastrar os estabelecimentos pertencentes à empresa.

para começar a

Figura 14

Ao realizar o cadastro de um estabelecimento vinculado à empresa, o usuário
deverá preencher os campos de acordo com a atividade do estabelecimento.
Nesse cadastro devemos atentar para os campos:
•

Estab. Matriz: Caso não informado o estabelecimento como matriz, não
será possível a impressão dos DARF`S de forma correta e, implicará em
erros na validação dos arquivos SPED.
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•

Logradouro, Numero, Bairro: O não preenchimento desses campos,
acarretará erro na validação dos arquivos SPED;

•

UF e Município: Vincular o estabelecimento ao Estado e Município
correto para que o sistema possa habilitar as obrigações Estaduais e
Municipais pertinentes aos mesmos.
Inscrição Estadual: Caso a IE não seja informada, não será possível
definir se a empresa apura ou não o ICMS e nem realizar o lançamento
dos documentos fiscais de saída para mercadorias (NF1, NFE, etc.);

•

•

Inscrição Municipal: Caso não seja informada, não será possível
informar se a empresa é contribuinte do ISS e nem realizar o lançamento
dos documentos fiscais de saída para serviços;

•

Início Ativid.: Caso não informado implicara em erros na validação do
arquivo da DIPJ;
Contabilista: Vincular o contabilista cadastrado anteriormente, para que
seja gerado nas obrigações acessórias da empresa;

•

O Estabelecimento:
Selecione a opção de acordo com a atividade do estabelecimento.
EX: No caso de um comércio, deve-se marcar a opção Contribuinte do ICMS. Já
para empresas de serviço, devemos marcar a opção Contribuinte do ISS.

Para concluir o cadastro do estabelecimento, clique no botão

.

Ao finalizar o cadastro da empresa, o sistema irá mostrar a tela “Opção de nova
empresa” conforme tela abaixo:

Figura 17
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•

Esta empresa existe em todos os subsistemas – Esta opção habilitará
a empresa em todos os subsistemas (módulos Fortes Pessoal, Fortes
Fiscal e Fortes Contábil).

•

Permitir acesso a todos os usuários – O sistema é multiusuário e esta
opção habilitará acesso a todos os usuários existentes para a nova
empresa.

•

Copiar cadastro de outra empresa – Está opção possibilita copiar
alguns cadastros, selecione a empresa e no setor pessoal será possível
copiar os cargos, já no módulo Fortes Contábil copia o plano de contas.

Caso não deseje copiar os dados de outra empresa, basta clicar no botão
que o sistema irá criar o novo cadastro, porém sem copiar dados
como, por exemplo, os cargos.

Clique no botão

para concluir o cadastro da EMPRESA.

3.5 HISTÓRICO DA EMPRESA
Será preenchido com as informações referentes à tributação da empresa no
âmbito federal.
Clique no menu Cadastros, opção Histórico da Empresa, para que seja exibida
figura a seguir:
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Figura 18

Importante: O Botão
serve para que se possa informar o código e
a descrição da SCP para gerar o SPED Contribuições. Esse campo somente
deverá ser informado na empresa enquadrada como Sócio Ostensiva.

No Botão

: Incluirá o cadastro de um novo histórico da empresa;

26

Figura 19

Ao realizar esse cadastro, devemos informar a data a partir de quando a empresa
iniciou suas atividades.
Nesse cadastro devemos atentar para os campos:
1. Obrigada á escrituração contábil: Caso não marcado, não será possível
a vinculação do código contábil ao grupo de produtos que é imprescindível
na geração do inventário para o SPED Fiscal;
2. Regime de Tributação (Federal): Clicando na opção
irá selecionar o
regime de tributação de acordo com a situação da empresa: SIMPLES –
ME, SIMPLES EPP, LUCRO PRESUMIDO OU LUCRO REAL;
3. Entidade Sem Fins Lucrativos: Selecione essa opção, somente nos
casos em que a empresa se enquadre como entidade sem fins lucrativos
conforme a legislação. Essa opção servirá para a geração do SPED ECF.
4. Regime de Apuração das Receitas: Informe se a empresa vai trabalhar
com o regime de Caixa ou Competência, atentando que, para o regime de
Caixa deverá realizar a baixa das duplicatas referentes aos documentos
fiscais.
5. CSL e IRPJ pagos por estimativa mensal: Opção disponível apenas
para empresas do Lucro real de acordo com a legislação pertinente;
27

6. PIS/COFINS Alíquotas Específicas: Será marcada quando a empresa
calcular o PIS/COFINS com alíquotas específicas (Incidência
Monofásica CST 02 ou 03);
7. PIS/COFINS Cumulativo e Não-Cumulativo: Será marcada quando a
empresa apurar o PIS/COFINS nos regimes cumulativos e nãocumulativos. Influenciará diretamente para os documentos de serviços,
onde vamos informar se tal serviço ou atividade é cumulativa ou nãocumulativa.
8. Apura Retenções à Compensar com base nas baixas dos
vencimentos: Ao marcar essa opção, o valor deduzido de retenção na
apuração dos impostos (PIS, COFINS e CSL) referentes aos documentos
de saída será feito com base na visão financeira, ou seja, conforme a
baixa dos títulos. Terá influência no SPED Contribuições.
9. Apura Retenções à Recolher com base nas baixas dos vencimentos:
Ao marcar essa opção, serão controlados os valores retidos nos
documentos de entradas com base na visão financeira, ou seja, conforme
a baixa dos títulos. Terá influência na DIRF.
10. Apura PIS/COFINS com Base nos Itens: Selecionar essa opção para
que a apuração do PIS e da COFINS seja feita com base nos itens.
11. Atividade Imobiliária: Selecionar essa opção caso a empresa for do
ramo de construção civil, para posteriormente realizar o lançamento dos
empreendimentos imobiliários.
12. Participa de SCP como Sócio Ostensivo: Ao marcar essa opção, na
geração do SPED Contribuições e ECF, sua empresa passará a informar
o indicador do tipo de declaração como empresa participante de SCP
como Sócio Ostensivo.
13. Método de avaliação dos Estoques: Informar esse campo para as
empresas que estão obrigadas a gerar o SPED ECF.
OBS: a) Ao cadastrar uma empresa com data a partir de 01/07/2007 e informar
a tributação “Simples ME ou EPP”, o sistema entenderá que essa empresa faz
parte do Simples Nacional.
b) Sempre que houver alteração no regime da empresa, deve-se
cadastrar um novo histórico informando a data a partir de quando houve essa
alteração.

3.6 HISTÓRICO DOS ESTABELECIMENTOS
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Será preenchido com as informações referentes à tributação estadual de cada
estabelecimento da empresa.
Clique no menu Cadastros, opção Histórico dos Estabelecimentos, para que
seja exibida a figura a seguir:

Figura 21

No Botão
estabelecimento;

: Incluirá o cadastro de um novo histórico do

Geral:

29

Figura 22

Na aba Geral, vamos informar o CNAE da empresa, e a natureza jurídica.
Essas informações podem ser localizadas no cartão do CNPJ da empresa ou
através do site do Sintegra informando o CNPJ da mesma para poder realizar a
consulta.
Fiscal:
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Figura 24

Na aba Fiscal, devemos atentar para os seguintes campos:

1. Informar itens dos documentos fiscais: Marcando esta opção, no
lançamento das notas será habilitado para informar os itens que
compõem a mesma;
2. Informar Códigos Contábeis: Servirá para que sejam habilitados os
códigos das contas contábeis, que serão exigidos na geração do
Inventário para o Sped Fiscal;

3. ICMS e Reg. Tribut : Somente será habilitada quando a empresa possuir
Inscrição Estadual e for contribuinte do ICMS.
4. Não Participa do Simples Nacional: Marca essa opção somente quando
o estabelecimento não participar do Simples no Estado, ou seja, nesse
caso irá apurar o ICMS normalmente;
5. Excluso do Simples Nacional (Município): Marca essa opção somente
quando o estabelecimento não participar do Simples no Município, ou
seja, nesse caso irá apurar o ISS normalmente;
6. Gerar ICMS antec. Automaticamente p/ Outros Créditos: Será
marcado, quando o usuário desejar gerar automático o valor do ICMS
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antecipado informado nas notas. O valor somente será gerado quando
informado pagamento na fronteira;

7. Regime Especial de Tributação/ Programa Minha Casa Minha Vida:
Somente serão disponibilizados quando no cadastro do histórico da
empresa estiver selecionada a opção atividade imobiliária.

3.7 ATIVIDADE (ISS)

Clique no menu Cadastros, opção Atividade (ISS), para que seja exibida a
figura a seguir;

Figura 26

No Botão

: Incluirá o cadastro de uma nova atividade ISS;
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Figura 27

Ao realizar esse cadastro, devemos atentar para as informações:
1. Código Padrão: Código da atividade do serviço de acordo com o
cadastro da prefeitura. Caso esteja com uma numeração diferente, não
será possível a importação das notas de serviços eletrônicas;
2. Serviço (Simples Nacional): Caso a atividade participe do Simples
Nacional, selecione o anexo referente;
3. Apuração PIS/COFINS: Informar somente quando no cadastro do
histórico da empresa a opção “PIS/COFINS Cumulativo e NãoCumulativo” estiver selecionada;
4. Indicador de Contribuição Previdenciária: Caso a atividade faça parte
da Desoneração da Folha de pagamentos conforme a Lei 12546/2011,
informe o código referente para que essa informação possa ser gerada no
arquivo do SPED Contribuições;
5. Tributos Federais: Informe o percentual do IRPJ e CSL para que no
lançamento do documento seja calculado o imposto de acordo com o
percentual desejado.

3.8 INSCRIÇÕES EM OUTRAS UFS

Clique no menu Cadastros, opção Inscrições em Outras UFs, para que seja
exibida a figura a seguir;
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Figura 29

No Botão

: Incluirá o cadastro de uma nova Inscrição em outra UF;

Figura 30

Esse cadastro serve para as empresas que por obrigação legal precisam abrir
uma inscrição em outra UF.
Essa informação é gerada para o Sintegra.
3.9 CFOPS

Clique no menu Cadastros, opção CFOPs, para que seja exibida a figura a
seguir;
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Figura 31

No Botão

: Incluirá o cadastro de um novo CFOP;

Figura 32
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Ao realizar uma inclusão de um novo CFOP, bem como a alteração, deve-se
atentar para as informações:
1. Natureza: Por ser uma exigência legal, somente serão gerados para o
SPED Contribuições os CFOPs que tiverem natureza de Compra, Venda
ou Devolução;
2. Natureza de Crédito: Esse campo é de extrema importância para a
apuração dos créditos de PIS/COFINS e posterior geração do SPED
Contribuições;
3. Não Compõe Inventário: Caso marcado, todos os itens que estiverem
escriturados com esse CFOP não serão considerados na geração do
inventário feito pelo sistema.
_______________________________________________________________
__
Os campos a serem marcados, somente serão preenchidos de acordo com a tipificação
dos CFOP’s. Lembrando que no Fortes Fiscal os CFOP’s já vem cadastrados com as devidas
opções marcadas.
_____________________________________________________________________________
______________________________

3.10 PARTICIPANTES DOS DOCUMENTOS FISCAIS

Clique no menu Cadastros, opção Participantes dos Documentos Fiscais,
para que seja exibida a figura a seguir;
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Figura 33

No Botão

: Incluirá o cadastro de um novo PARTICIPANTE;

Figura 34

Nesse cadastro, informe os campos:
CNPJ/CPF: Ao Informar o CNPJ/CPF e selecionar o botão
o sistema irá
preencher os dados do participante de acordo com as informações contidas na
Receita Federal;
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Caso não sejam informados os dados do mesmo, como o Nome, CNPJ,
Endereço, UF e Município o arquivo SPED apresentará erro referente aos
devidos campos.
Importante: O Código do município deve ser de acordo com a tabela do IBGE.
Com exceção do campo Administradora de Cartão de Crédito/Débito que serve
para gerar o SPED Fiscal, os demais campos, são meramente cadastrais, ou
seja, servem para classificar o participante como indústria, optante do simples,
etc.
3.11 TRANSMISSORES DOS ARQUIVOS DO SISIF (CE)
Clique no menu Cadastros, opção Transmissores dos Arquivos do SISIF
(CE), para que seja exibida a figura a seguir;

Figura 35

Preenchimento obrigatório para a geração do arquivo do SISIF (CE) para
períodos até 31/12/2009 “Em desuso”.
3.12 AIDFS
Clique no menu Cadastros, opção AIDFs, para que seja exibida a figura a
seguir;
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Figura 36

No Botão

: Incluirá o cadastro de uma nova AIDF;

Figura 37

Esse cadastro, somente é necessário para as empresa que não emitem notas
fiscais eletrônicas de mercadorias.
Nesse cadastro, deve-se atentar para os campos:
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1. Número de Autorização: Esse campo é importante para quem deseja
fazer importação de arquivos, pois é através dele que o sistema obtém a
informação referente ao número da AIDF. Caso não informado ou
Informado com uma numeração diferente do constante no arquivo de
importação, será apresentado erro no mesmo;
2. Nº Padronizado (Nº + Ano): Essa informação será levada na geração do
arquivo do SPED Fiscal;

Figura 38

Documentos
Informe os dados referentes ao documento fiscal que deseja escriturar.
Ex: No caso de uma Nota de Venda a Consumidor Final a espécie a ser
selecionada seria NFVC.
1. AMIDF (Serviços ISS): Será marcado quando a empresa for informar o
intervalo dos documentos para a DDS/Giss On-Line;
2. Sem formulários disponíveis: Será marcado quando não existe mais
numeração de formulários disponíveis;
3.13

AMIDFS

Clique no menu Cadastros, opção AMIDFs, para que seja exibida a figura a
seguir;
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Figura 39

No Botão

: Incluirá o cadastro de uma nova AMIDF;

Figura 40

O cadastro da AMIDF empresa que não emitem notas fiscais eletrônicas de
serviços.
Por não se tratar de um cadastro obrigatório, o usuário pode optar ou não em
fazer o mesmo.

3.14 EQUIPAMENTOS EMISSORES DE CUPOM FISCAL

Clique no menu Cadastros, opção Equipamentos Emissores de Cupom
Fiscal, para que seja exibida a figura a seguir;
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Selecione o tipo de equipamento que deseja incluir e em seguida clique no botão
“ok”.

Figura 41

No Botão
de Cupom Fiscal;

: Incluirá o cadastro de um novo Equipamento Emissor
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Figura 42

Devem realizar esse cadastro as empresas que trabalham com a emissão de
cupons fiscais, pois caso não insira essa informação, ficará ser escriturar as
vendas registradas por cupom fiscal.
Nesse cadastro, deve-se atentar para os campos:
1. Número de Série de Fabricação/Autorização/Lacre:
obrigatórios para a geração dos arquivos SPED.

Campos

2. Tipo: Informe o tipo correspondente ao emissor de cupom fiscal, no caso,
ECF.
3. Espécie: Selecione a espécie referente ao cupom, no caso, CF.
3.15 SERVIÇOS DE ICMS

Clique no menu Cadastros, opção Serviços de ICMS, para que seja exibida a
figura a seguir;
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Figura 43

No Botão

: Incluirá o cadastro de um novo Serviço de ICMS;

Figura 44

Esse cadastro é essencial para as empresas que prestam serviço de transporte,
comunicação ou telecomunicação.
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Nesse cadastro, deve-se atentar para os campos:
1. Código Anatel: Será habilitado quando marcada a opção de
comunicação/telecomunicação, onde será informado o código da Anatel
do serviço;
2. Apuração PIS/COFINS: Informar somente quando no cadastro do
histórico da empresa a opção “PIS/COFINS Cumulativo e NãoCumulativo” estiver selecionada;
3. Indicador de Contribuição Previdenciária: Caso a atividade faça parte
da Desoneração da Folha de pagamentos conforme a Lei 12546/2011,
informe o código referente para que essa informação possa ser gerada no
arquivo do SPED Contribuições;
4. Tributos Federais: Informe o percentual do IRPJ e CSL para que no
lançamento do documento seja calculado o imposto de acordo com o
percentual desejado.

3.16 SERVIÇOS DE ISS

Clique no menu Cadastros, opção Serviços de ISS, para que seja exibida a
figura a seguir;

Figura 45
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No Botão

: Incluirá o cadastro de um novo Serviço de ISS;

Figura 46

Esse serve para que posteriormente possamos escriturar os documentos de
serviços tomados (entradas) e prestados (saídas).
Nesse cadastro, deve-se atentar para os campos:
1. Apuração PIS/COFINS: Informar somente quando no cadastro do
histórico da empresa a opção “PIS/COFINS Cumulativo e NãoCumulativo” estiver selecionada;
2. Indicador de Contribuição Previdenciária: Caso a atividade faça parte
da Desoneração da Folha de pagamentos conforme a Lei 12546/2011,
informe o código referente para que essa informação possa ser gerada no
arquivo do SPED Contribuições;
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3. Detalhamento das Receitas – Pessoas Jurídicas referenciadas:
Caso a empresa seja uma entidade financeira ou equiparada, informar o
código da receita referente ao serviço prestado;
4. CST Padrão (Saídas): Informar o CST referente a PIS/COFINS para que
seja preenchido na importação das notas de serviços eletrônicas via XML.
5. CST Padrão (Entradas): Informar o CST referente a PIS/COFINS para
que seja preenchido na importação das notas de serviços eletrônicas via
XML.
6. Tributos Federais: Informe o percentual do IRPJ e CSL para que no
lançamento do documento seja calculado o imposto de acordo com o
percentual desejado.
3.17 CLASSES DAS EMPRESAS TELEFÔNICAS

Será necessário para empresa quer prestam serviços de telecomunicação.

Clique no menu Cadastros, opção Classes das Empresas Telefônicas, para
que seja exibida a figura a seguir;

Figura 47
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No Botão
telefônica;

: Incluirá o cadastro de uma nova classe da empresa

Figura 48

Somente será habilitado quando no cadastro da empresa estiver marcada a
opção de presta serviços de telecomunicação.
1. Código/Descrição: Informe os campos solicitados para posterior
lançamento dos documentos de telecomunicação e geração do arquivo
SPED;
3.18 CÓDIGOS CONTÁBEIS

Clique no menu Cadastros, opção Códigos Contábeis, para que seja exibida
a figura a seguir;
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Figura 49

No Botão

: Incluirá o cadastro de um novo código contábil;

Figura 50

O código contábil serve para que se possa informar o código da conta referente
aos produtos e assim gerar a informação no arquivo do Inventário para o SPED
Fiscal.
1. Código: Informe o código da conta contábil conforme o plano de contas
da empresa (EX: 111010001);
2. Descrição: Informe a descrição da conta contábil (EX: Mercadorias
P/Revenda);
3. Natureza: Será informado a que grupo do plano de contas a conta
pertence (EX.: Ativo, passivo, patrimônio líquido, ...);
4. Analítica: Somente deve ser selecionado caso a conta seja analítica.
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3.19 CÓDIGOS DE AJUSTES FISCAIS
Clique no menu Cadastros, opção Códigos de Ajustes Fiscais, e informe a
UF do Estabelecimento conforme a seguir;

No Botão

: Incluirá o cadastro de um novo ajuste fiscal;

1. Utilizar nos Documentos Fiscais: Será marcado quando desejar utilizar
o código de ajuste dentro do lançamento do item;
2. Cód. SEFAZ: Informe o código de acordo com a tabela disponibilizada
pela SEFAZ;
3. Início da Vigência: Deverá ser informada a data de início da vigência do
código;
4. Fim da Vigência: Deverá ser informada a data do fim da vigência do
código;
5. Classificação: Selecione a classificação referente ao código cadastrado.
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_______________________________________________________________
__
Caso não seja marcada a opção para utilizar o código de ajuste no lançamento do item, o
mesmo deve ser informado no menu de Movimentos – ICMS Outros Débitos no caso da
classificação ser Valores Declaratórios ou Débitos Especiais. Caso a classificação do ajuste seja
Extra Apuração, deve-se informar no menu de Movimentos – ICMS – Controle de Créditos Fiscais
(Extra Apuração).
_____________________________________________________________________________
______________________________

3.20 NATUREZA DA OPERAÇÃO

Clique no menu Cadastros, opção Natureza da Operação, para que seja
exibida a figura a seguir;

Figura 51

No Botão

: Incluirá o cadastro de uma nova natureza da operação;

Figura 52
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A natureza da operação, serve para que o usuário possa classificar a operação
realizada pela empresa.
Ex: Caso o usuário emita um documento referente à uma venda de um item,
poderá informar a natureza como “Venda de Mercadoria”
Lembramos que tal natureza, será cadastrada pelo sistema no momento da
importação de arquivos externos.
Nesse cadastro atente:
1. Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal: Selecionar essa opção
para realizar o lançamento de uma nota de estorno, ou seja uma nota que
não foi cancelada dentro do prazo legal (24 Horas).
OBS: De acordo com a legislação atual, o estorno não existe mais.

3.21 INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Clique no menu Cadastros, opção Informação Complementar, para que seja
exibida a figura a seguir;

Figura 53

No Botão
complementar;

: Incluirá o cadastro de uma nova informação
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Figura 54

A informação complementar, nada mais é que a observação do documento fiscal.
Esse cadastro pode ser feito manualmente pelo usuário ou cadastrado de forma
automática na importação de arquivos.

3.22 REGRAS TRIBUTÁRIAS POR NCM
A partir dessa ferramenta, o usuário poderá ter um controle sobre os tributos da empresa
com base em suas operações de entradas e saídas.

Clique no menu Cadastros, opção Regras Tributárias por NCM, para que seja
exibida a figura a seguir;
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No Botão

: Incluirá o cadastro de uma nova regra tributária;

Informe a data a partir de quando a regra será aplicada, em seguida selecione o NCM
que deseja criar a rega.
Feito isso, informe o CFOP e o CST de PIS/COFINS para as operações.
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Após cadastrada a regra, o usuário poderá visualizar conforme a operação desejada.

3.23 GRUPOS DE PRODUTOS

Clique no menu Cadastros, opção Grupos de Produtos, para que seja exibida
a figura a seguir;

Figura 55

No Botão

: Incluirá o cadastro de um novo grupo de produto;
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Figura 56

Nesse cadastro devemos atentar:
1. Descrição: Informe a descrição do grupo para que possa fazer a correta
distribuição das mercadorias na sua empresa.
2. Situação dos Produtos DIEF (CE): Imprescindível para as empresas
optantes pelo Simples que estão obrigadas a gerar o arquivo da DIEF;

3. Situação dos Produtos SPED: Imprescindível para as empresas de
regime normal que estão obrigadas a gerar o arquivo do SPED;
4. Código Contábil: Determinar a conta contábil para vincular aos itens do
inventario e do CIAP para geração do SPED;

3.24 UNIDADES DE MEDIDA

Clique no menu Cadastros, opção Unidades de Medida, para que seja exibida
a figura a seguir;
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Figura 57

No Botão

: Incluirá o cadastro de uma nova unidade de medida;

Figura 58

Nesse cadastro, devemos informar as unidades de medida que a empresa irá
trabalhar, atentando para os campos:
1. Unidade: Informar a abreviatura da unidade a ser cadastrada;
2. Descrição: Informar a descrição referente à unidade a ser cadastrada;
EX: CX – Caixa

3.25 PRODUTOS
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Clique no menu Cadastros, opção Produtos, para que seja exibida a
conforme a figura a seguir;

Figura 59

No Botão

: Incluirá o cadastro de um novo produto;

58

Figura 60

No cadastro do produto, atente para os campos:
1. Código: Será criado automaticamente pelo sistema, e poderá ser
informada uma numeração de até 9 dígitos;
2. Descrição: Será informada a descrição do produto a ser cadastrado;
3. Código Utiliz. Empresa: Será informado o código que a empresa usa
para dar saída do item;
4. Desativado: Selecionar esse campo caso o produto esteja desativado;
5. Código NCM: Será informado o código NCM do produto;
6. Unid. Med. Princ.: Será informada a unidade de medida principal do
produto;
7. Classif. Fiscal: Será informado o código da classificação fiscal do
produto;
8. Grupo: Será vinculado ao grupo de acordo com a situação da mercadoria;
9. Código de Barras: Informar o código de barras referente ao produto;
10. Reduc. (%): Será determinado o percentual, quando o produto tiver
redução para facilitar o cadastro do item nas notas;
11. Gênero (Produtos Primários): Será vinculado o código do gênero do
produto;
12. Unid. Med. DIEF (CE): Será informada a unidade do produto de acordo
com cadastro da DIEF;
13. Unid. Med. CENFOP (CE): Será informada a unidade do produto de
acordo com cadastro do CENFOP;
14. Produto Específico: Informe esse campo somente se o produto se tratar
de um combustível, medicamento ou papel imune. A partir dessas
informações, o sistema fará a geração dos registros referentes a essas
atividades para os arquivos SPED;
15. Tipo de Medicamento: Clicando na opção
irá selecionar entre:
Similar, Genérico, Ético ou de marca;
16. Indicador de Contribuição Previdenciária: Caso a atividade faça parte
da Desoneração da Folha de pagamentos conforme a Lei 12546/2011,
informe o código referente para que essa informação possa ser gerada no
arquivo do SPED Contribuições;
17. Código do Produto Conforme Tabela Publicada Pela ANP: Será
vinculado o código da ANP, quando o produto for combustível;
18. Código CODIF: Informar o código CODIF quando o produto for
classificado como combustível.
Outras unidades de medida:
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Figura 61

Ao cadastrar um produto e informar a unidade de medida principal esse campo
será preenchido automaticamente, mas caso o produto trabalhe com mais de
uma unidade, podemos inserir essa nova informação.
EX: Se o produto x é vendido tanto na caixa quanto na unidade, basta cadastrar
o mesmo com a UN e no campo de outras unidades de medida inserir CX
informando quantas unidades existem na caixa.

Equivale a:
1. UN: Será informado o valor do fator de conversão da unidade cadastrada.
2. Unid. Med. SISIF (CE): Campo será habilitado quando marcada a opção
“Será informado ao SISIF”;
3. Código de Barra Unid. Tributável: Será informado o código de barra da
unidade do produto.
CST:

Figura 62

A aba CST deve ser informada caso o usuário deseje que na importação dos
arquivos XML de entradas o sistema possa preencher importar esse produto com
os dados inseridos.
Já para as saídas, seve somente como sugestão para digitação do documento
fiscal.
Insumos: Na aba de insumos, devem-se informar os itens que fazem parte do
processo produtivo de outro produto. Informar esse campo quando a empresa
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for obrigada a gerar as informações do Bloco K (Controle de Produção e
Estoque) para o SPED Fiscal.
Prodepe: Esse campo deverá ser informado somente quando a empresa for do
Estado do Pernambuco.
Tributos Federais: Informe o percentual do IRPJ e CSL para que no lançamento
do documento seja calculado o imposto de acordo com o percentual desejado.
3.26 RELACIONAMENTO DE PRODUTOS POR FORNECEDOR

Será utilizado para relacionar os produtos por fornecedor para importação de
NF-e, ou fazer alguns ajustes quando já associado na importação da nota.

Clique no menu Cadastros, opção Relacionamento de Produtos por
Fornecedor, para que seja exibida a figura a seguir;

Figura 63

No Botão
: Incluirá o cadastro de um novo relacionamento de
produto por fornecedor;
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Figura 64

1. Cód. do Produto (Nota Fiscal Eletrônica): Será informado o código do
produto utilizado na NFE;
2. Fornecedor: Será informado o fornecedor da NFE;
3. Cód. do Produto (AC): Será informado o código do produto cadastrado
no Fortes Fiscal;
Selecionando o botão
, incluirá o cadastro de um novo
relacionamento de CFOP – CST – CSOSN;

Os campos CFOP, CST e CSOSN (NF-e) virão preenchidos de acordo com as
informações do documento fiscal de saída.
Os campos CFOP, CST e CSOSN (AC) deverão ser preenchidos conforme o
usuário desejar vincular o item no lançamento do documento fiscal de entrada.
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3.27 INDICADOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Esse indicador serve para a geração da Desoneração da Folha de Pagamento
(Bloco P) para o SPED Contribuições.
Clique no menu Cadastros, opção Indicador de Contribuição Previdenciária
para que seja exibida a figura a seguir

No Botão

: Incluirá o cadastro de um novo indicador
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Código/Descrição/Alíquotas: Informe os campos de acordo com a tabela de
códigos da desoneração disponibilizada no site da receita federal.
_______________________________________________________________
__
É importante ressaltar que, qualquer alteração nas alíquotas ou inclusão de novos
indicadores deve ser feita pelo usuário.
Para tal procedimento, o usuário deve acessar o site da Receita Federal e localizar a opção SPED,
onde irá no projeto SPED Contribuições e em seguida realizará o download da tabela referente a
Contribuição Previdenciária.
_____________________________________________________________________________
______________________________

3.28 TIPOS DE FATURAS
Nesse cadastro iremos inserir os tipos de faturas para gerar os títulos dos
documentos fiscais de entradas e saídas.
Clique no menu Cadastros, opção Tipos de Faturas para que seja exibida a
figura a seguir
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No Botão

: Incluirá o cadastro de um novo tipo de fatura:

3.29 VALORES UTILIZADOS NAS CONTABILIZAÇÕES

Clique no menu Cadastros, opção Valores Utilizados nas Contabilizações,
para que seja exibida a figura a seguir;
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Figura 65

No Botão
contabilização;

: Incluirá o cadastro de um novo valor utilizado na

Figura 66

1. Descrição: Será informada a descrição do valor utilizado a ser
cadastrado (EX.: Cheque);
2. Código: Será informado o código para vincular ao código utilizado no
arquivo de importação.
3.30 CONTABILIZAÇÕES
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Clique no menu Cadastros, opção Contabilizações, para que seja exibida a
figura a seguir;

Figura 67

No Botão

: Incluirá o cadastro de uma nova contabilização;
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Figura 68

1. Tipo: Clicando na opção
irá selecionar entre: Documentos, Títulos,
ou receitas imobiliárias;
2. Descrição: Informar a descrição da contabilização para tornar fácil a
identificação da mesma. EX: Contabilização do CFOP 1102;
Lançar para:
1. CFOP: Ao selecionar a opção, deverá informar o CFOP desejado;
2. Entrada/ Saída: Utilizar quando não se tem um CFOP específico. EX:
Notas de serviço.
Data:
1. Data da Emissão: Data em que for emitida a nota;
2. Data de Entrada/Saída: Data da entrada ou saída da nota na empresa;
Débito:
1. Conta: Clicando na opção
irá selecionar: OUTRA, quando for
selecionada diretamente a conta analítica do plano de contas; ou
Remetente/Prestador/Destinatário/Tomador, quando a conta analítica
for vinculada ao cadastro do fornecedor/cliente ou na configuração esteja
marcada a opção de inserir conta automaticamente;
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2. Estab.: Clicando na opção
irá selecionar: Estabelecimento do
documento, onde o sistema identifica no momento do lançamento ou na
hora da contabilização a qual estabelecimento a nota pertence;
Remetente/Prestador/Destinatário/Tomador, utilizar somente no caso
de transferência de mercadorias; ou Outro, quando desejar informar o
estabelecimento a ser contabilizado;
3. Centro: Informar o centro de resultado;

Crédito:
1. Conta: Clicando na opção
irá selecionar: OUTRA, quando for
selecionada diretamente a conta analítica do plano de contas; ou
Remetente/Prestador/Destinatário/Tomador, quando a conta analítica
for vinculada ao cadastro do fornecedor/cliente ou na configuração esteja
marcada a opção de inserir conta automaticamente;
2. Estab.: Clicando na opção
irá selecionar: Estabelecimento do
documento, onde o sistema identifica no momento do lançamento ou na
hora da contabilização a qual estabelecimento a nota pertence;
Remetente/Prestador/Destinatário/Tomador, utilizar somente no caso
de transferência de mercadorias; ou Outro, quando desejar informar o
estabelecimento a ser contabilizado;
3. Centro: Informar o centro de resultado;
4. Histórico: Informar o histórico da contabilização;
5. Valor: Informar (SOMA+) no campo em que deseja ser contabilizado;

3.31 BOMBAS

Clique no menu Cadastros, opção Bombas, para que seja exibida a figura a
seguir;
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Figura 70

No Botão

: Incluirá o cadastro de uma nova bomba;

Figura 71

Por ser um cadastro de extrema importância, o usuário deverá preencher todos
os campos contidos nessa tela, pois caso não informe ocorrerá erro na validação
do SPED Fiscal.

Bico:
No Botão

: Incluirá o número do bico;
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Figura 72

Lembre que não deve haver duas bombas diferentes com o mesmo número de
bico.
Lacre:
No Botão

: Incluirá o número e a data de aplicação do Lacre;

Figura 73

A cada intervenção feita na bomba, deverá ser cadastrado um novo lacre.
3.32 TANQUES

Clique no menu Cadastros, opção Tanques, para que seja exibida a figura a
seguir;

Figura 75
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No Botão

: Incluirá o cadastro de um novo tanque;

Figura 76

3.33 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Esse cadastro tem por objetivo realizar a inclusão dos empreendimentos
imobiliários da empresa para futura geração do SPED Contribuições;
Para inserir um novo empreendimento, clique no menu Cadastros –
Empreendimentos Imobiliários para que seja exibida a figura a seguir;
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Para incluir o empreendimento imobiliário, selecione o botão
mostra a imagem anterior, e preencha os campos abaixo:

como

Identificação: Informar a identificação do empreendimento;
Empreendimento: Descrever o nome do empreendimento;
Natureza do Empreendimento: Selecionar o botão e escolher entre as opções
Consórcio, SCP, Incorporação em Condomínio ou Outras;
UF: Informar a UF onde se localiza o empreendimento;
Município: Informar o Município onde se localiza o empreendimento;
Em seguida, para incluir as unidades pertencentes ao empreendimento, no
campo Unidade(s) do Empreendimento Imobiliário, selecionar o botão
que exibirá a seguinte tela para o preenchimento dos campos
abaixo:
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Identificação: Informar a identificação da unidade do empreendimento;
Unidade: Descrever o nome da unidade do empreendimento;
CEP: Informar o CEP da unidade do empreendimento
Endereço: Informar o endereço da unidade do empreendimento
Complemento: Informar o complemento da unidade do empreendimento
Bairro: Informar o bairro da unidade do empreendimento
Preenchido os campos, selecionar o botão

para confirmar o mesmo.

3.34 BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE SAÚDE

Esse cadastro serve para informar os beneficiários do serviço de saúde para a
geração da DMED.

Para inserir beneficiário, acesse o menu Cadastros – Beneficiários do Serviço
de Saúde para que seja exibida a figura a seguir;

Após realizado o cadastro do beneficiário, basta vincular no lançamento dos
documentos de saída de serviços.
4. MOVIMENTOS
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4.1 LEGISLAÇÃO

Federal:

Clique no menu Movimentos – Legislação, opção Federal, conforme a figura a
seguir;
Será apresentada a legislação referente aos tributos federais: (PIS, COFINS,
IRPJ e CSL);

Figura 77

No Botão

: Incluirá o cadastro de uma nova legislação federal;
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Figura 78

A partir de: Informar a data a partir de quando a legislação irá vigorar;
IPI:
1. Código da Receita: Informar o código da receia do IPI;
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Figura 79

COFINS:
Empresas em Geral:
1. Código da Receita: Informar o código da receita do COFINS para
empresas de regime cumulativo;
2. Alíquotas: Informar a alíquota do COFINS para empresas de regime
cumulativo;
Não – cumulativo:
1. Código da Receita: Informar o código da receita do COFINS para
empresas de regime não - cumulativo;
2. Alíquotas: Informar a alíquota do COFINS para empresas de regime
não - cumulativo;
Entidades Financeiras:
1. Código da Receita: Informar o código da receita do COFINS para
entidades financeiras;
2. Alíquotas: Informar a alíquota do COFINS para entidades financeiras;
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Figura 80

PIS:
Empresas em Geral:
1. Código da Receita: Informar o código da receita do PIS para empresas
de regime cumulativo;
2. Alíquotas: Informar a alíquota do PIS para empresas de regime
cumulativo;
Não – cumulativo:
1. Código da Receita: Informar o código da receita do PIS para empresas
de regime não - cumulativo;
2. Alíquotas: Informar a alíquota do PIS para empresas de regime não
cumulativo;
Entidades Financeiras:
1. Código da Receita: Informar o código da receita do PIS para entidades
financeiras;
78

3. Alíquotas: Informar a alíquota do COFINS para entidades financeiras;

Figura 81

CSL:
Códigos da Receita:
1. Lucro Real Estimativa Mensal: Informar o código da receita do CSL
para empresas do Lucro Real Estimativa Mensal;
2. Lucro Presumido: Informar o código da receita do CSL para empresas
do Lucro Presumido;
Percentuais Aplicáveis Sobre a Receita:
1ª (%): 12%
2ª (%): 32%
Alíquotas (%): 9%
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Figura 82

IRPJ:
Códigos da Receita:
1. Entidades Financeiras (Estimativa Mensal): Informar o código da
receita do IRPJ para entidades financeiras por estimativa mensal;
2. Demais Entidades Obrigadas á Apuração pelo Lucro Real
(Estimativa Mensal): Informar o código da receita do IRPJ para demais
entidades obrigadas a apuração pelo lucro real por estimativa mensal;
3. Entidades Optantes pela Apuração com base no Lucro Real
(Estimativa Mensal): Informar o código da receita do IRPJ para
entidades optantes pela a apuração com base no lucro real por
estimativa mensal;
4. Lucro Presumido: Informar o código da receita do IRPJ para empresa
lucro presumido;
Percentuais Aplicáveis Sobre a Receita:
1ª (%): 1,6%
2ª (%): 8%
3ª (%): 16%
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4ª (%): 32%
Alíquotas:
1. Normal (%): 15%
2. Adicional (%): 10%
3. Sobre a parcela da base de cálculo que exceder a: 20.000,00

Figura 83

Nesta aba será informada a legislação para o cálculo do Simples Antigo
(Período até 30/06/2007);

Contribuição Previdenciária:
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Figura 84

Informar o código da Receita referente a Serviços e a Industria.
RET:
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Informar os códigos referentes ao RET e Programa Minha Casa Minha Vida
conforme imagem abaixo:
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Geral:

1. Parcela Mínima do IRPJ e CSL: 1.000,00
2. Recolhimento Mínimo do Tributo Federal: 10,00
3. Observações: “Em Desuso”

Estadual:

Clique no menu Movimentos – Legislação, opção Estadual, conforme a
figura a seguir;

84

Figura 85

Selecione a UF, clicando na opção

e clique em

;

Figura 86

No Botão

: Incluirá o cadastro de uma nova legislação estadual;
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Figura 87

Nesse cadastro, atente para os campos:
1. Calcular CIAP de acordo com o Pro Rata Die: Marcar esta opção para
o sistema calcule os créditos dos bens do CIAP proporcional à data inicial
do crédito ou a data de saída do mesmo;
2. Considerar para o cálculo do fator do CIAP as saídas do tipo Venda,
Transferência e Devolução: Marcar esta opção para o sistema calcule o
fator do CIAP com base nas saídas do tipo venda, transferência e
devolução;
ICMS Normal/Diferencial de Aliquota/Subst. tributária: Informar o código da
receita referente a cada situação para gerar essa informação no arquivo SPED
Fiscal.
4.2 ENTRADAS
4.2.1 DIVERSAS

Clique no menu Movimentos – Entradas, opção Diversas. Após informar o
estabelecimento e o período que deseja incluir a movimentação será exibida a
tela a seguir

86

Figura 89

Nesse tipo de lançamento o usuário poderá escolher qual documento deseja
escriturar.

4.2.2 SERVIÇOS ISS

Clique no menu Movimentos – Entradas, opção Serviços ISS. Após informar
o estabelecimento e o período que deseja incluir a movimentação será exibida a
tela a seguir;
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Figura 92

No Botão

: Incluirá um novo lançamento de serviço ISS;
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Figura 93

Nesse lançamento, atente para os campos:
1. Prestador: Informar o prestador do serviço que deverá estar cadastrado
no menu de Cadastros – Participantes dos Documentos Fiscais;

2. Espécie: Será habilitada a espécie do documento de acordo com o
município em que o prestador está vinculado;
3. Retenção: Caso haja retenção do ISS, informar a data.

ISS:
1. Serviço: Informar o código do serviço que deverá estar cadastrado no
menu de Cadastros – Serviços (ISS);
2. Tributação: Informe a tributação do ISS para que seja calculado ou não
o imposto.

3. Alíq. %: Será habilitada de acordo com a tributação selecionada;
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4. ISS: O sistema calculará o valor do imposto automaticamente;
Tributos Federais
Retido na Fonte:

Figura 94

Informar os valores das retenções dos impostos federais;
Outros:

Figura 95

Informe a fatura referente ao documento e a observação caso haja.
4.2.3 NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ELETRÔNICO

Clique no menu Movimentos – Entradas, opção Notas Fiscais de Serviço
Eletrônico. Após informar o estabelecimento e o período que deseja incluir a
movimentação será exibida a tela a seguir
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Figura 98

No Botão

: Incluirá um novo lançamento de serviço eletrônico;
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Figura 99

Nesse lançamento, atente para os campos:
1. Chave: Por se tratar de um documento eletrônico, deverá ser informada
a chave.
2. Prestador: Informar o prestador do serviço que deverá estar cadastrado
no menu de Cadastros – Participantes dos Documentos Fiscais;

3. Espécie: Será habilitada a espécie do documento de acordo com o
município em que o prestador está vinculado;
4. Retenção: Caso haja retenção do ISS, informar a data.

ISS:
5. Serviço: Informar o código do serviço que deverá estar cadastrado no
menu de Cadastros – Serviços (ISS);
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6. Tributação: Informe a tributação do ISS para que seja calculado ou não
o imposto.

7. Alíq. %: Será habilitada de acordo com a tributação selecionada;
8. ISS: O sistema calculará o valor do imposto automaticamente;
Tributos Federais
Retido na Fonte:

Figura 100

Informar os valores das retenções dos impostos federais;

Figura 101

Informe a fatura referente ao documento e a observação caso haja.

4.2.4 NOTAS FISCAIS – MODELO 1 OU 1A
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Clique no menu Movimentos – Entradas, opção Notas Fiscais – MODELO 1
ou 1ª. Após informar o estabelecimento e o período que deseja incluir a
movimentação será exibida a tela a seguir

Figura 104

No Botão

: Incluirá um novo lançamento de notas modelo 1 ou 1A;
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Figura 105

1. Espécie: Informar a espécie da nota. Clicando na opção
irá selecionar:
NF1, NF1A ou NFF;
2. Série/Subs.: Informar a série e subsérie do modelo da nota;
3. Número: Informar o número da nota;
4. Emissão: Informar a data de emissão da nota;
5. Entrada: Informar a data da entrada da nota;
6. Remetente: Informar o remetente da nota;
7. GNRE: Será habilitada quando for uma entrada interestadual. Clicando
na opção
irá selecionar: ‘Sim’ para que seja habilitada uma aba onde
serão informados os dados da GNRE ou ‘Não’ caso não tenha GNRE
vinculada à nota;
Produtos:
No botão

: Incluirá o produto no lançamento da nota fiscal;

Figura 106
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Nesse lançamento, atente para os campos:
1. Item não compõe o Valor Total: será marcada a opção quando o valor
do item não compor para o valor total do documento;
2. CFOP: Informar o CFOP do produto;
3. CST: Ao informar o CST de ICMS, será possível apurar ou não o imposto
devido.
4. CSOSN: Essa informação é exclusiva para as empresas optantes pelo
Simples Nacional.
5. Frete/Seguro/Outras Despesas/IPI: somente informar esses campos
quando os valores somarem ao total do documento fiscal.
ICMS:

Figura 107

1. Tributação: Vai depender da informação contida no campo CST. Ex:
Caso informe um CST tributado (000) o campo será preenchido com a
opção “com crédito”.
2. Base de Cálculo e Alíq.%: Serão habilitados quando o CST de ICMS for
tributado;
3. BC Sub. Trib. Ret/ICMS Subst. Ret.: Serão habilitados quando o CST
de ICMS tratar de uma operação com substituição tributária.
4. A Recolher: Informar somente quando desejar recolher o ICMS nas
seguintes operações: SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, ANTECIPADO ou
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS;
COFINS/PIS:
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Figura 108

A aba COFINS/PIS será habilitada em duas situações:
1. No lançamento de qualquer documento de entrada para empresas do
regime não-cumulativo;
2. No lançamento de um documento de entrada para empresas do regime
cumulativo desde que o CFOP do documento tenha a natureza de
“devolução”.
Nat. Cont. Estorno: A natureza da contribuição, somente será habilitada
quando se tratar de uma devolução de venda para uma empresa do regime
cumulativo, pois nesse caso a empresa terá o direito de estornar o imposto
pago pela venda da mercadoria.
Totais:

Figura 109

Quando o documento é escriturado com itens, a aba Totais é preenchida
automaticamente, com exceção do campo Serviços (ISS).
Caso a empresa não opte por escriturar os documentos com itens, a aba Totais
deve ser informada manualmente.

ICMS & IPI:
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Figura 110

A aba ICMS, será preenchida de acordo com a aba de produtos quando a
empresa informar os itens ao escriturar a nota.
Caso não informe itens, essa aba será preenchida de acordo com a aba Totais.
Para escriturar um lançamento com dois CFOPs, informe o valor referente ao
primeiro CFOP, a Base de cálculo, o campo isentas ou outras, em seguida tecle
“enter” para que o sistema habilite essa mesma aba novamente onde irá informar
o valor referente ao segundo CFOP.
Tributos Federais:

Figura 111

Essa aba pode ser preenchida em duas situações:
1. Com base no CST de PIS/COFINS do item caso este possibilite que a
empresa tenha um crédito referente as compras de mercadorias;
2. Com base no CFOP quando a empresa não informar itens.
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Outros:

Figura 112

Na aba Outros, atente para os campos:
1. Frete por conta: A informação referente ao frete será gerada para o
SPED,
2. Fatura: Essa informação impacta no lançamento dos títulos, como
veremos na aba de Faturas.

Faturas a Pagar:

Figura 113
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Nessa aba, serão controlados os títulos a pagar referentes aos documentos
fiscais.
Esse controle é importante para empresas que trabalham com o regime de caixa,
pois estas precisam informar a fatura e posteriormente realizar a baixa.
Informe o numero da fatura e vincule ao tipo que já foi cadastrado anteriormente.
O valor será exibido conforme o total do documento fiscal.
Informe o desconto e em seguida gere o título.
Gerar Títulos:
Selecionando o botão
de forma automática

os títulos do documento serão gerados

Figura 114

1º Vencimento: Informar a data do vencimento do primeiro título;
Qde de Parcelas: Informar a quantidade de parcelas em que o título será
dividido;
Periodicidade: Informar a periodicidade do vencimento dos títulos e selecionar
o botão

para escolher entre dias ou meses;

Selecione o botão

para finalizar a geração do título.

4.2.5 NOTAS FISCAIS – MODELO 1 OU 1A (DOCUMENTOS
PRÓPRIOS)

Clique no menu Movimentos – Entradas, opção Notas Fiscais – MODELO 1
ou 1A (Documentos Próprios). Após informar o estabelecimento e o período
que deseja incluir a movimentação será exibida a tela a seguir,
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Figura 117

No Botão
: Incluirá um novo lançamento de notas modelo 1 ou 1A
(documentos próprios);

Figura 118

101

1. Espécie: Informar a espécie da nota. Clicando na opção
irá
selecionar: NF1, NF1A ou NFF;
2. AIDF: Informar a AIDF;
3. Série/Subs.: Informar a série e subsérie da nota;
4. Número: Informar o número da nota;
5. Formulários: Informar o número de formulários da nota;
6. Emissão: Informar a data de emissão da nota;
7. Entrada: Informar a data da entrada da nota;
8. Remetente: Informar o remetente da nota;
9. GNRE: Será habilitada quando for uma entrada interestadual.
Clicando na opção
irá selecionar: ‘Sim’ para que seja habilitada
uma aba onde serão informados os dados da GNRE ou ‘Não’ caso
não tenha GNRE vinculada à nota;

Produtos:
No botão

: Incluirá o produto no lançamento da nota fiscal;

Figura 119

Nesse lançamento, atente para os campos:
1. Item não compõe o Valor Total: será marcada a opção quando o valor
do item não compor para o valor total do documento;
2. CFOP: Informar o CFOP do produto;
3. CST: Ao informar o CST de ICMS, será possível apurar ou não o imposto
devido.
4. CSOSN: Essa informação é exclusiva para as empresas optantes pelo
Simples Nacional.
5. Frete/Seguro/Outras Despesas/IPI: somente informar esses campos
quando os valores somarem ao total do documento fiscal.
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ICMS:

Figura 120

Nesse lançamento, atente para os campos:
1. Tributação: Vai depender da informação contida no campo CST. Ex:
Caso informe um CST tributado (000) o campo será preenchido com a
opção “com crédito”.
2. Base de Cálculo e Alíq.%: Serão habilitados quando o CST de ICMS for
tributado;
3. BC Sub. Trib. Ret/ICMS Subst. Ret.: Serão habilitados quando o CST
de ICMS tratar de uma operação com substituição tributária.
4. A Recolher: Informar somente quando desejar recolher o ICMS nas
seguintes operações: SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, ANTECIPADO ou
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS;
COFINS/PIS:

Figura 121

A aba COFINS/PIS será habilitada em duas situações:
3. No lançamento de qualquer documento de entrada para empresas do
regime não-cumulativo;
4. No lançamento de um documento de entrada para empresas do regime
cumulativo desde que o CFOP do documento tenha a natureza de
“devolução”.
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Nat. Cont. Estorno: A natureza da contribuição, somente será habilitada
quando se tratar de uma devolução de venda para uma empresa do regime
cumulativo, pois nesse caso a empresa terá o direito de estornar o imposto
pago pela venda da mercadoria.
Totais:

Figura 122

Quando o documento é escriturado com itens, a aba Totais é preenchida
automaticamente, com exceção do campo Serviços (ISS).
Caso a empresa não opte por escriturar os documentos com itens, a aba Totais
deve ser informada manualmente.

ICMS & IPI:

Figura 123

A aba ICMS, será preenchida de acordo com a aba de produtos quando a
empresa informar os itens ao escriturar a nota.
Caso não informe itens, essa aba será preenchida de acordo com a aba Totais.
Para escriturar um lançamento com dois CFOPs, informe o valor referente ao
primeiro CFOP, a Base de cálculo, o campo isentas ou outras, em seguida tecle
“enter” para que o sistema habilite essa mesma aba novamente onde irá informar
o valor referente ao segundo CFOP.
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Tributos Federais:

Figura 124

Essa aba pode ser preenchida em duas situações:
1. Com base no CST de PIS/COFINS do item caso este possibilite que a
empresa tenha um crédito referente as compras de mercadorias;
2. Com base no CFOP quando a empresa não informar itens.

Outros:

105

Figura 125

Na aba Outros, atente para os campos:
1. Frete por conta: A informação referente ao frete será gerada para o
SPED,
2. Fatura: Essa informação impacta no lançamento dos títulos, como
veremos na aba de Faturas.

Importação:

Figura 126

No botão

: Incluirá a declaração de importação da nota fiscal;
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Figura 126

Essa aba será habilitada quando no lançamento do produto for informado um
CFOP referente a operação de importação.

1. Declaração: Clicando na opção
irá selecionar: DECLARAÇÃO DE
IMPORTAÇÃO ou DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA DE IMPORTAÇÃO;
2. Nr. Doc. Importação: Informar o número do documento de importação;
3. Valor PIS: Informar o valor do PIS referente a declaração de importação;
4. Valor COFINS: Informar o valor do COFINS referente a declaração de
importação;
5. Nr. Ato Concessório: Informar o número do Ato Concessório;
Transportador/Volumes:

Figura 127

No botão
nota fiscal;

: Incluirá o transportador e o volume transportado da
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Figura 128

Nessa aba, informe os dados referentes ao transporte da mercadoria.
Faturas a Pagar:

Figura 113

Nessa aba, serão controlados os títulos a pagar referentes aos documentos
fiscais.
Esse controle é importante para empresas que trabalham com o regime de caixa,
pois estas precisam informar a fatura e posteriormente realizar a baixa.
Informe o numero da fatura e vincule ao tipo que já foi cadastrado anteriormente.
O valor será exibido conforme o total do documento fiscal.
Informe o desconto e em seguida gere o título.
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Gerar Títulos:
Selecionando o botão
de forma automática

os títulos do documento serão gerados

Figura 114

1º Vencimento: Informar a data do vencimento do primeiro título;
Qde de Parcelas: Informar a quantidade de parcelas em que o título será
dividido;
Periodicidade: Informar a periodicidade do vencimento dos títulos e selecionar
o botão

para escolher entre dias ou meses;

Selecione o botão

para finalizar a geração do título.

4.2.6 NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR
Clique no menu Movimentos – Entradas, opção Notas Fiscais de Produtor.
Após informar o estabelecimento e o período que deseja incluir a movimentação
será exibida a tela a seguir;
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Figura 133

No Botão
produtor;

: Incluirá um novo lançamento de notas fiscais de

Figura 134
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Espécie: Será preenchido automaticamente pelo sistema;
Série/Subs.: Informar a série e subsérie da nota;
Número: Informar o número da nota;
Emissão: Informar a data de emissão da nota;
Entrada: Informar a data da entrada da nota;
Remetente: Informar o remetente da nota;
GNRE: Será habilitada quando for uma entrada interestadual. Clicando
na opção
irá selecionar: ‘Sim’ para que seja habilitada uma aba onde
serão informados os dados da GNRE ou ‘Não’ caso não tenha GNRE
vinculada à nota;

Produtos:
No botão

: Incluirá o produto no lançamento da nota fiscal;

Figura 135

Nesse lançamento, atente para os campos:
1. Item não compõe o Valor Total: será marcada a opção quando o valor
do item não compor para o valor total do documento;
2. CFOP: Informar o CFOP do produto;
3. CST: Ao informar o CST de ICMS, será possível apurar ou não o imposto
devido.
4. CSOSN: Essa informação é exclusiva para as empresas optantes pelo
Simples Nacional.
5. Frete/Seguro/Outras Despesas/IPI: somente informar esses campos
quando os valores somarem ao total do documento fiscal.
ICMS:

111

Figura 136

Nesse lançamento, atente para os campos:
1. Tributação: Vai depender da informação contida no campo CST. Ex:
Caso informe um CST tributado (000) o campo será preenchido com a
opção “com crédito”.
2. Base de Cálculo e Alíq.%: Serão habilitados quando o CST de ICMS for
tributado;
3. BC Sub. Trib. Ret/ICMS Subst. Ret.: Serão habilitados quando o CST
de ICMS tratar de uma operação com substituição tributária.

4. A Recolher: Informar somente quando desejar recolher o ICMS nas
seguintes operações: SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, ANTECIPADO ou
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS;
COFINS/PIS:

Figura 137

A aba COFINS/PIS será habilitada em duas situações:
1. No lançamento de qualquer documento de entrada para empresas do
regime não-cumulativo;
2. No lançamento de um documento de entrada para empresas do regime
cumulativo desde que o CFOP do documento tenha a natureza de
“devolução”.
Nat. Cont. Estorno: A natureza da contribuição, somente será habilitada quando
se tratar de uma devolução de venda para uma empresa do regime cumulativo,
112

pois nesse caso a empresa terá o direito de estornar o imposto pago pela venda
da mercadoria.
Totais:

Figura 138

Quando o documento é escriturado com itens, a aba Totais é preenchida
automaticamente.
Caso a empresa não opte por escriturar os documentos com itens, a aba Totais
deve ser informada manualmente.

ICMS & IPI:

Figura 139

A aba ICMS, será preenchida de acordo com a aba de produtos quando a
empresa informar os itens ao escriturar a nota.
Caso não informe itens, essa aba será preenchida de acordo com a aba Totais.
Para escriturar um lançamento com dois CFOPs, informe o valor referente ao
primeiro CFOP, a Base de cálculo, o campo isentas ou outras, em seguida tecle
“enter” para que o sistema habilite essa mesma aba novamente onde irá informar
o valor referente ao segundo CFOP.
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Tributos Federais:

Figura 140

Essa aba pode ser preenchida em duas situações:
1. Com base no CST de PIS/COFINS do item caso este possibilite que a
empresa tenha um crédito referente as compras de mercadorias;
2. Com base no CFOP quando a empresa não informar itens.

Outros:
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Figura 141

Na aba Outros, atente para os campos:
1. Frete por conta: A informação referente ao frete será gerada para o
SPED,
2. Fatura: Essa informação impacta no lançamento dos títulos, como
veremos na aba de Faturas.

Faturas a Pagar:
Nessa aba, serão controlados os títulos a pagar referente aos documentos
fiscais.

Figura 142
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Nessa aba, serão controlados os títulos a pagar referentes aos documentos
fiscais.
Esse controle é importante para empresas que trabalham com o regime de caixa,
pois estas precisam informar a fatura e posteriormente realizar a baixa.
Informe o numero da fatura e vincule ao tipo que já foi cadastrado anteriormente.
O valor será exibido conforme o total do documento fiscal.
Informe o desconto e em seguida gere o título.
Gerar Títulos:
Selecionando o botão
de forma automática

os títulos do documento serão gerados

Figura 114

1º Vencimento: Informar a data do vencimento do primeiro título;
Qde de Parcelas: Informar a quantidade de parcelas em que o título será
dividido;
Periodicidade: Informar a periodicidade do vencimento dos títulos e selecionar
o botão

para escolher entre dias ou meses;

Selecione o botão

para finalizar a geração do título.

4.2.7 NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR (DOCUMENTOS PRÓPRIOS)

Clique no menu Movimentos – Entradas, opção Notas Fiscais de Produtor
(Documentos Próprios). Após informar o estabelecimento e o período que
deseja incluir a movimentação será exibida a tela a seguir
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Figura 146

No Botão
: Incluirá um novo lançamento de notas fiscais de
produtor (documentos próprios);

Figura 147
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Espécie: Será preenchido automaticamente pelo sistema;
AIDF: Informar a AIDF;
Série/Subs.: Informar a série e subsérie da nota;
Número: Informar o número da nota;
Emissão: Informar a data de emissão da nota;
Entrada: Informar a data da entrada da nota;
Remetente: Informar o remetente da nota;
GNRE: Será habilitada quando for uma entrada interestadual. Clicando
na opção
irá selecionar: ‘Sim’ para que seja habilitada uma aba onde
serão informados os dados da GNRE ou ‘Não’ caso não tenha GNRE
vinculada à nota;

Produtos:
No botão

: Incluirá o produto no lançamento da nota fiscal;

Figura 148

Nesse lançamento, atente para os campos:
1. Item não compõe o Valor Total: será marcada a opção quando o valor
do item não compor para o valor total do documento;
2. CFOP: Informar o CFOP do produto;
3. CST: Ao informar o CST de ICMS, será possível apurar ou não o imposto
devido.
4. CSOSN: Essa informação é exclusiva para as empresas optantes pelo
Simples Nacional.
5. Frete/Seguro/Outras Despesas/IPI: somente informar esses campos
quando os valores somarem ao total do documento fiscal.
ICMS:
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Figura 149

1. Tributação: Vai depender da informação contida no campo CST. Ex:
Caso informe um CST tributado (000) o campo será preenchido com a
opção “com crédito”.
2. Base de Cálculo e Alíq.%: Serão habilitados quando o CST de ICMS for
tributado;
3. BC Sub. Trib. Ret/ICMS Subst. Ret.: Serão habilitados quando o CST
de ICMS tratar de uma operação com substituição tributária.
4. A Recolher: Informar somente quando desejar recolher o ICMS nas
seguintes operações: SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, ANTECIPADO ou
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS;
COFINS/PIS:

Figura 150

A aba COFINS/PIS será habilitada em duas situações:
1. No lançamento de qualquer documento de entrada para empresas do
regime não-cumulativo;
2. No lançamento de um documento de entrada para empresas do regime
cumulativo desde que o CFOP do documento tenha a natureza de
“devolução”.
Nat. Cont. Estorno: A natureza da contribuição, somente será habilitada quando
se tratar de uma devolução de venda para uma empresa do regime cumulativo,
pois nesse caso a empresa terá o direito de estornar o imposto pago pela venda
da mercadoria.
Totais:
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Figura 151

Quando o documento é escriturado com itens, a aba Totais é preenchida
automaticamente.
Caso a empresa não opte por escriturar os documentos com itens, a aba Totais
deve ser informada manualmente.

ICMS & IPI:

Figura 152

A aba ICMS, será preenchida de acordo com a aba de produtos quando a
empresa informar os itens ao escriturar a nota.
Caso não informe itens, essa aba será preenchida de acordo com a aba Totais.
Para escriturar um lançamento com dois CFOPs, informe o valor referente ao
primeiro CFOP, a Base de cálculo, o campo isentas ou outras, em seguida tecle
“enter” para que o sistema habilite essa mesma aba novamente onde irá informar
o valor referente ao segundo CFOP.

Tributos Federais:
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Figura 153

Essa aba pode ser preenchida em duas situações:
1. Com base no CST de PIS/COFINS do item caso este possibilite que a
empresa tenha um crédito referente as compras de mercadorias;
2. Com base no CFOP quando a empresa não informar itens.
Outros:

Figura 154
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Na aba Outros, atente para os campos:
1. Frete por conta: A informação referente ao frete será gerada para o
SPED,
2. Fatura: Essa informação impacta no lançamento dos títulos, como
veremos na aba de Faturas.

Importação:

Figura 155

No botão

: Incluirá a declaração de importação da nota fiscal;

Figura 156

Essa aba será habilitada quando no lançamento do produto for informado um
CFOP referente a operação de importação.
1. Declaração: Clicando na opção
irá selecionar: DECLARAÇÃO DE
IMPORTAÇÃO ou DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA DE IMPORTAÇÃO;
2. Nr. Doc. Importação: Informar o número do documento de importação;
3. Valor PIS: Informar o valor do PIS referente a declaração de importação;
4. Valor COFINS: Informar o valor do COFINS referente a declaração de
importação;
5. Nr. Ato Concessório: Informar o número do Ato Concessório;
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Faturas a Pagar:

Figura 113

Nessa aba, serão controlados os títulos a pagar referentes aos documentos
fiscais.
Esse controle é importante para empresas que trabalham com o regime de caixa,
pois estas precisam informar a fatura e posteriormente realizar a baixa.
Informe o numero da fatura e vincule ao tipo que já foi cadastrado anteriormente.
O valor será exibido conforme o total do documento fiscal.
Informe o desconto e em seguida gere o título.
Gerar Títulos:
Selecionando o botão
de forma automática

os títulos do documento serão gerados

Figura 114

1º Vencimento: Informar a data do vencimento do primeiro título;
Qde de Parcelas: Informar a quantidade de parcelas em que o título será
dividido;
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Periodicidade: Informar a periodicidade do vencimento dos títulos e selecionar
o botão

para escolher entre dias ou meses;

Selecione o botão

para finalizar a geração do título.

4.2.8 NOTAS FISCAIS AVULSAS
Clique no menu Movimentos – Entradas, opção Notas Fiscais Avulsas. Após
informar o estabelecimento e o período que deseja incluir a movimentação será
exibida a tela a seguir

Figura 159

No Botão

: Incluirá um novo lançamento de notas fiscais avulsas;
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Figura 160

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Espécie: Será preenchido automaticamente pelo sistema;
Série/Subs.: Informar a série e subsérie da nota;
Número: Informar o número da nota;
Emissão: Informar a data de emissão da nota;
Entrada: Informar a data da entrada da nota;
Remetente: Informar o remetente da nota;
GNRE: Será habilitada quando for uma entrada interestadual. Clicando
na opção
irá selecionar: ‘Sim’ para que seja habilitada uma aba onde
serão informados os dados da GNRE ou ‘Não’ caso não tenha GNRE
vinculada à nota;

Produtos:
No botão

: Incluirá o produto no lançamento da nota fiscal;

Figura 161

Nesse lançamento, atente para os campos:
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1. Item não compõe o Valor Total: será marcada a opção quando o valor
do item não compor para o valor total do documento;
2. CFOP: Informar o CFOP do produto;
3. CST: Ao informar o CST de ICMS, será possível apurar ou não o imposto
devido.
4. CSOSN: Essa informação é exclusiva para as empresas optantes pelo
Simples Nacional.
5. Frete/Seguro/Outras Despesas/IPI: somente informar esses campos
quando os valores somarem ao total do documento fiscal.
ICMS:

Figura 162

Nesse lançamento, atente para os campos:
1. Tributação: Vai depender da informação contida no campo CST. Ex:
Caso informe um CST tributado (000) o campo será preenchido com a
opção “com crédito”.
2. Base de Cálculo e Alíq.%: Serão habilitados quando o CST de ICMS for
tributado;
3. BC Sub. Trib. Ret/ICMS Subst. Ret.: Serão habilitados quando o CST
de ICMS tratar de uma operação com substituição tributária.
4. A Recolher: Informar somente quando desejar recolher o ICMS nas
seguintes operações: SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, ANTECIPADO ou
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS;

COFINS/PIS:
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Figura 163

A aba COFINS/PIS será habilitada em duas situações:
1. No lançamento de qualquer documento de entrada para empresas do
regime não-cumulativo;
2. No lançamento de um documento de entrada para empresas do regime
cumulativo desde que o CFOP do documento tenha a natureza de
“devolução”.
Nat. Cont. Estorno: A natureza da contribuição, somente será habilitada quando
se tratar de uma devolução de venda para uma empresa do regime cumulativo,
pois nesse caso a empresa terá o direito de estornar o imposto pago pela venda
da mercadoria.
Totais:

Figura 164

Quando o documento é escriturado com itens, a aba Totais é preenchida
automaticamente.
Caso a empresa não opte por escriturar os documentos com itens, a aba Totais
deve ser informada manualmente.

ICMS & IPI:
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Figura 165

A aba ICMS, será preenchida de acordo com a aba de produtos quando a
empresa informar os itens ao escriturar a nota.
Caso não informe itens, essa aba será preenchida de acordo com a aba Totais.
Para escriturar um lançamento com dois CFOPs, informe o valor referente ao
primeiro CFOP, a Base de cálculo, o campo isentas ou outras, em seguida tecle
“enter” para que o sistema habilite essa mesma aba novamente onde irá informar
o valor referente ao segundo CFOP.

Tributos Federais:

Figura 166

Essa aba pode ser preenchida em duas situações:
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1. Com base no CST de PIS/COFINS do item caso este possibilite que a
empresa tenha um crédito referente as compras de mercadorias;
2. Com base no CFOP quando a empresa não informar itens.

Outros:

Figura 167

Na aba Outros, atente para os campos:
1. Frete por conta: A informação referente ao frete será gerada para o
SPED,
2. Fatura: Essa informação impacta no lançamento dos títulos, como
veremos na aba de Faturas.
Faturas a Pagar:
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Figura 113

Nessa aba, serão controlados os títulos a pagar referentes aos documentos
fiscais.
Esse controle é importante para empresas que trabalham com o regime de caixa,
pois estas precisam informar a fatura e posteriormente realizar a baixa.
Informe o numero da fatura e vincule ao tipo que já foi cadastrado anteriormente.
O valor será exibido conforme o total do documento fiscal.
Informe o desconto e em seguida gere o título.
Gerar Títulos:
Selecionando o botão
de forma automática

os títulos do documento serão gerados

Figura 114

1º Vencimento: Informar a data do vencimento do primeiro título;
Qde de Parcelas: Informar a quantidade de parcelas em que o título será
dividido;
Periodicidade: Informar a periodicidade do vencimento dos títulos e selecionar
o botão

para escolher entre dias ou meses;

Selecione o botão

para finalizar a geração do título.
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4.2.9 NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS

Clique no menu Movimentos – Entradas, opção Notas Fiscais Eletrônicas.
Após informar o estabelecimento e o período que deseja incluir a movimentação
será exibida a tela a seguir

Figura 172

No Botão
eletrônicas;

: Incluirá um novo lançamento de notas fiscais
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Figura 173

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Chave Nota Fiscal Eletrônica: Informar o número da chave eletrônica;
Espécie: Será preenchido automaticamente pelo sistema;
Série/Subs.: Informar a série e subsérie da nota;
Número: Informar o número da nota;
Emissão: Informar a data de emissão da nota;
Entrada: Informar a data da entrada da nota;
Remetente: Informar o remetente da nota;
GNRE: Será habilitada quando for uma entrada interestadual. Clicando
na opção
irá selecionar: ‘Sim’ para que seja habilitada uma aba onde
serão informados os dados da GNRE ou ‘Não’ caso não tenha GNRE
vinculada à nota;

OBS: Ao informar a chave eletrônica é possível realizar a importação do
documento fiscal pela WEB.
Produtos:
No botão

: Incluirá o produto no lançamento da nota fiscal;
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Figura 174

Nesse lançamento, atente para os campos:
1. Item não compõe o Valor Total: será marcada a opção quando o valor
do item não compor para o valor total do documento;
2. CFOP: Informar o CFOP do produto;
3. CST: Ao informar o CST de ICMS, será possível apurar ou não o imposto
devido.
4. CSOSN: Essa informação é exclusiva para as empresas optantes pelo
Simples Nacional.
5. Frete/Seguro/Outras Despesas/IPI: somente informar esses campos
quando os valores somarem ao total do documento fiscal.

ICMS:

Figura 175

Nesse lançamento, atente para os campos:
1. Tributação: Vai depender da informação contida no campo CST. Ex:
Caso informe um CST tributado (000) o campo será preenchido com a
opção “com crédito”.
2. Base de Cálculo e Alíq.%: Serão habilitados quando o CST de ICMS for
tributado;
3. BC Sub. Trib. Ret/ICMS Subst. Ret.: Serão habilitados quando o CST
de ICMS tratar de uma operação com substituição tributária.
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A Recolher: Informar somente quando desejar recolher o ICMS nas
seguintes operações: SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, ANTECIPADO ou
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS;
COFINS/PIS:

Figura 176

A aba COFINS/PIS será habilitada em duas situações:
1. No lançamento de qualquer documento de entrada para empresas do
regime não-cumulativo;
2. No lançamento de um documento de entrada para empresas do regime
cumulativo desde que o CFOP do documento tenha a natureza de
“devolução”.
Nat. Cont. Estorno: A natureza da contribuição, somente será habilitada quando
se tratar de uma devolução de venda para uma empresa do regime cumulativo,
pois nesse caso a empresa terá o direito de estornar o imposto pago pela venda
da mercadoria.
Totais:

Figura 177

Quando o documento é escriturado com itens, a aba Totais é preenchida
automaticamente, com exceção do campo Serviços (ISS).
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Caso a empresa não opte por escriturar os documentos com itens, a aba Totais
deve ser informada manualmente.

ICMS & IPI:

Figura 178

A aba ICMS, será preenchida de acordo com a aba de produtos quando a
empresa informar os itens ao escriturar a nota.
Caso não informe itens, essa aba será preenchida de acordo com a aba Totais.
Para escriturar um lançamento com dois CFOPs, informe o valor referente ao
primeiro CFOP, a Base de cálculo, o campo isentas ou outras, em seguida tecle
“enter” para que o sistema habilite essa mesma aba novamente onde irá informar
o valor referente ao segundo CFOP.
Tributos Federais:

Figura 179
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Essa aba pode ser preenchida em duas situações:
1. Com base no CST de PIS/COFINS do item caso este possibilite que a
empresa tenha um crédito referente as compras de mercadorias;
2. Com base no CFOP quando a empresa não informar itens.
Outros:

Figura 180

Na aba Outros, atente para os campos:
1. Frete por conta: A informação referente ao frete será gerada para o
SPED,
2. Fatura: Essa informação impacta no lançamento dos títulos, como
veremos na aba de Faturas.
Faturas a Pagar:
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Figura 113

Nessa aba, serão controlados os títulos a pagar referentes aos documentos
fiscais.
Esse controle é importante para empresas que trabalham com o regime de caixa,
pois estas precisam informar a fatura e posteriormente realizar a baixa.
Informe o numero da fatura e vincule ao tipo que já foi cadastrado anteriormente.
O valor será exibido conforme o total do documento fiscal.
Informe o desconto e em seguida gere o título.
Gerar Títulos:
Selecionando o botão
de forma automática

os títulos do documento serão gerados

Figura 114

1º Vencimento: Informar a data do vencimento do primeiro título;
Qde de Parcelas: Informar a quantidade de parcelas em que o título será
dividido;
Periodicidade: Informar a periodicidade do vencimento dos títulos e selecionar
o botão

para escolher entre dias ou meses;

Selecione o botão

para finalizar a geração do título.
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4.2.10 NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS (DOCUMENTOS PRÓPRIOS)

Clique no menu Movimentos – Entradas, opção Notas Fiscais Eletrônicas
(Documentos Próprios). Após informar o estabelecimento e o período que
deseja incluir a movimentação será exibida a tela a seguir

Figura 185

No Botão
: Incluirá um novo lançamento de notas fiscais
eletrônicas (documentos próprios);
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Figura 186

1. Chave Nota Fiscal Eletrônica: Informar o número da chave eletrônica;
2. Natureza da Operação: Informar o código da natureza da operação
referente à nota;
3. Espécie: Será preenchido automaticamente pelo sistema;
4. Série/Subs.: Informar a série e subsérie da nota;
5. Número: Informar o número da nota;
6. Emissão: Informar a data de emissão da nota;
7. Entrada: Informar a data da entrada da nota;
8. Remetente: Informar o remetente da nota;
9. GNRE: Será habilitada quando for uma entrada interestadual. Clicando
na opção
irá selecionar: ‘Sim’ para que seja habilitada uma aba onde
serão informados os dados da GNRE ou ‘Não’ caso não tenha GNRE
vinculada à nota;
Produtos:
No botão

: Incluirá o produto no lançamento da nota fiscal;
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Figura 187

Nesse lançamento, atente para os campos:
1. Item não compõe o Valor Total: será marcada a opção quando o valor
do item não compor para o valor total do documento;
2. CFOP: Informar o CFOP do produto;
3. CST: Ao informar o CST de ICMS, será possível apurar ou não o imposto
devido.
4. CSOSN: Essa informação é exclusiva para as empresas optantes pelo
Simples Nacional.
5. Frete/Seguro/Outras Despesas/IPI: somente informar esses campos
quando os valores somarem ao total do documento fiscal.
ICMS:

Figura 188

Nesse lançamento, atente para os campos:
1. Tributação: Vai depender da informação contida no campo CST. Ex:
Caso informe um CST tributado (000) o campo será preenchido com a
opção “com crédito”.
2. Base de Cálculo e Alíq.%: Serão habilitados quando o CST de ICMS for
tributado;
3. BC Sub. Trib. Ret/ICMS Subst. Ret.: Serão habilitados quando o CST
de ICMS tratar de uma operação com substituição tributária.
4. A Recolher: Informar somente quando desejar recolher o ICMS nas
seguintes operações: SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, ANTECIPADO ou
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS;
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COFINS/PIS:

Figura 189

A aba COFINS/PIS será habilitada em duas situações:
1. No lançamento de qualquer documento de entrada para empresas do
regime não-cumulativo;
2. No lançamento de um documento de entrada para empresas do regime
cumulativo desde que o CFOP do documento tenha a natureza de
“devolução”.
Nat. Cont. Estorno: A natureza da contribuição, somente será habilitada quando
se tratar de uma devolução de venda para uma empresa do regime cumulativo,
pois nesse caso a empresa terá o direito de estornar o imposto pago pela venda
da mercadoria.
Totais:

Figura 190

Quando o documento é escriturado com itens, a aba Totais é preenchida
automaticamente, com exceção do campo Serviços (ISS).
Caso a empresa não opte por escriturar os documentos com itens, a aba Totais
deve ser informada manualmente.
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ICMS & IPI:

Figura 191

A aba ICMS, será preenchida de acordo com a aba de produtos quando a
empresa informar os itens ao escriturar a nota.
Caso não informe itens, essa aba será preenchida de acordo com a aba Totais.
Para escriturar um lançamento com dois CFOPs, informe o valor referente ao
primeiro CFOP, a Base de cálculo, o campo isentas ou outras, em seguida tecle
“enter” para que o sistema habilite essa mesma aba novamente onde irá informar
o valor referente ao segundo CFOP.

Tributos Federais:

Figura 192

Essa aba pode ser preenchida em duas situações:
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1. Com base no CST de PIS/COFINS do item caso este possibilite que a
empresa tenha um crédito referente as compras de mercadorias;
2. Com base no CFOP quando a empresa não informar itens.

Outros:

Figura 193

Na aba Outros, atente para os campos:
1. Frete por conta: A informação referente ao frete será gerada para o
SPED,
2. Fatura: Essa informação impacta no lançamento dos títulos, como
veremos na aba de Faturas.
Importação:
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Figura 194

No botão

: Incluirá a declaração de importação da nota fiscal;

Figura 195

Essa aba será habilitada quando no lançamento do produto for informado um
CFOP referente a operação de importação.
1. Declaração: Clicando na opção
irá selecionar: DECLARAÇÃO DE
IMPORTAÇÃO ou DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA DE IMPORTAÇÃO;
2. Nr. Doc. Importação: Informar o número do documento de importação;
3. Valor PIS: Informar o valor do PIS referente a declaração de importação;
4. Valor COFINS: Informar o valor do COFINS referente a declaração de
importação;
5. Nr. Ato Concessório: Informar o número do Ato Concessório;
Transportador/Volumes:
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Figura 196

No botão
fiscal;

: Incluirá o transportador e o volume transportado da nota

Figura 197

Nessa aba, informe os dados referentes ao transporte da mercadoria.
Faturas a Pagar:
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Figura 113

Nessa aba, serão controlados os títulos a pagar referentes aos documentos
fiscais.
Esse controle é importante para empresas que trabalham com o regime de caixa,
pois estas precisam informar a fatura e posteriormente realizar a baixa.
Informe o numero da fatura e vincule ao tipo que já foi cadastrado anteriormente.
O valor será exibido conforme o total do documento fiscal.
Informe o desconto e em seguida gere o título.
Gerar Títulos:
Selecionando o botão
de forma automática

os títulos do documento serão gerados

Figura 114

1º Vencimento: Informar a data do vencimento do primeiro título;
Qde de Parcelas: Informar a quantidade de parcelas em que o título será
dividido;
Periodicidade: Informar a periodicidade do vencimento dos títulos e selecionar
o botão

para escolher entre dias ou meses;

Selecione o botão

para finalizar a geração do título.

4.2.11 CONHECIMENTO DE TRANSPORTE DE CARGA

Clique no menu Movimentos – Entradas, opção Conhecimento de Transporte
Carga. Após informar o estabelecimento e o período que deseja incluir a
movimentação será exibida a tela a seguir
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Figura 202

No Botão
transporte de carga;

: Incluirá um novo lançamento de conhecimento de

Figura 203

Nesse lançamento, atente para os campos:
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1. Frete: Informar o tipo de cobrança de frete. Clicando na opção
selecionar: CIF, FOB ou Sem cobrança de frete;

irá

2. Natureza do Frete: Clicando na opção
irá selecionar: 0 – Operações
de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor; 1 –
Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente; 2 –
Operações de compras (Geradores de Crédito); 3 – Operações de
compras (Não Geradores de Crédito); 4 – Transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica; 5 – Transferência
de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica; 9
– Outras;
3. CST(B): Ao informar o CST de ICMS, será possível apurar ou não o
imposto devido.
4. CSOSN(B): Essa informação é exclusiva para as empresas optantes pelo
Simples Nacional.

4.2.12 CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO
Clique no menu Movimentos – Entradas, opção Notas Fiscais de Transporte
Eletrônico. Após informar o estabelecimento e o período que deseja incluir a
movimentação será exibida a tela a seguir
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Figura 206

No Botão
: Incluirá um novo lançamento de conhecimento de
transporte eletrônico;

Figura 207

Nesse lançamento, atente para os campos:
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1. Chave: Por se tratar de um documento eletrônico é obrigatória a
informação da chave.
2. Frete: Informar o tipo de cobrança de frete. Clicando na opção
selecionar: CIF, FOB ou Sem cobrança de frete;

irá

3. Natureza do Frete: Clicando na opção
irá selecionar: 0 – Operações
de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor; 1 –
Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente; 2 –
Operações de compras (Geradores de Crédito); 3 – Operações de
compras (Não Geradores de Crédito); 4 – Transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica; 5 – Transferência
de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica; 9
– Outras;
4. CST(B): Ao informar o CST de ICMS, será possível apurar ou não o
imposto devido.
5. CSOSN(B): Essa informação é exclusiva para as empresas optantes pelo
Simples Nacional.

No Botão
CTE.

: Permite realizar a importação do Xml referente ao

4.2.13 NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE
Clique no menu Movimentos – Entradas, opção Notas Fiscais de Serviço de
Transporte. Após informar o estabelecimento e o período que deseja incluir a
movimentação será exibida a tela a seguir
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Figura 210

No Botão
: Incluirá um novo lançamento de notas fiscais de
serviço de transporte;
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Figura 211

1.
2.
3.
4.

Série/Subs.: Informar a série e subsérie do modelo da nota;
Número: Informar o número da nota;
Emissão: Informar a data de emissão da nota;
Entrada: Informar a data da entrada da nota;

5. Natureza do Frete: Clicando na opção
irá selecionar: 0 – Operações
de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor; 1 –
Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente; 2 –
Operações de compras (Geradores de Crédito); 3 – Operações de
compras (Não Geradores de Crédito); 4 – Transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica; 5 – Transferência
de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica; 9
– Outras;
6. Prestador do Serviço: Informar o prestador do serviço;
7. CFOP: Informar o CFOP da nota;
Serviços:

No botão

: Incluirá o serviço na nota fiscal de serviço de transporte;

Figura 212

1. Serviço: Vincule ao serviço anteriormente cadastrado no menu de
Cadastros – Serviços (ICMS)
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2. CST(B): Ao informar o CST de ICMS, será possível apurar ou não o
imposto devido.
3. CSOSN(B): Essa informação é exclusiva para as empresas optantes pelo
Simples Nacional.
4. CST(COFINS/PIS): A aba COFINS/PIS será habilitada para empresas do
regime não-cumulativo;

Geral:

Figura 213

Como as demais informações serão preenchidas de acordo com os dados da
aba “Serviços”, o usuário deverá informar somente os campos abaixo:

1. Tipo de Frete: Clicando na opção
irá selecionar: POR CONTA DE
TERCEIROS, POR CONTA DO EMITENTE, POR CONTA DO
DESTINATÁRIO ou SEM COBRANÇA DE FRETE;
2. Placa Veículo: Informar a placa do veículo;
3. UF: Informar a UF do veículo;
4. Qtd. It.: Informar a quantidade do item;
5. Código Contábil: Informar o código contábil referente o documento;
6. Observações: Informar a observação que consta no documento;
7. Informação Complementar: Informar o código da informação
complementar referente à nota;
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Tributos Federais:

Figura 214

A aba Tributos Federais irá depender do CST de PIS/COFINS informado na
aba “Serviços”.
Outros:

Figura 215

1. Fatura: Informar o tipo de fatura. Clicando na opção
(NÃO INFORM.), V- A VISTA ou P- A PRAZO;

irá selecionar:

4.2.14 NOTAS FISCAIS – CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA

Clique no menu Movimentos – Entradas, opção Notas Fiscais – Contas de
Energia Elétrica. Após informar o estabelecimento e o período que deseja incluir
a movimentação será exibida a tela a seguir
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Figura 219

No Botão
de energia elétrica;

: Incluirá um novo lançamento de notas fiscais de contas
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Figura 220

Série/Subs.: Informar a série e subsérie da conta de energia;
Número: Informar o número da conta de energia;
Emissão: Informar a data de emissão da conta de energia;
Entrada: Informar a data de entrada da conta de energia;
Remetente: Informar o remetente;
Mês/Ano: Informar o Mês/Ano da conta de energia;
Vencimento: Informar a data de vencimento da conta de energia;
Nº Cliente: Informar o Nº do Cliente;
Classe: Clicando na opção
irá selecionar: 1- Residencial, 2 –
Industrial, 3 – Comércio e Serviço, 4 – Rural, 5 – Poder Público, 6 –
Iluminação Pública, 7 – Serviço Público, 8 – Consumo Próprio ou 9 –
Revenda;
10. Inscrição: Informar o número de inscrição da conta de energia;
11. Cons. Fatur. (kWh): Informar o valor em (kWh) o consumo da fatura;
12. Tipo de Ligação: Clicando na opção
irá selecionar: 1 – Monofásico, 2
– Bifásico ou 3 – Trifásico;
13. Grupo de Tensão: Clicando na opção
irá selecionar: 1 – A1 Alta
Tensão (230kV ou mais), 2 – A2 Alta Tensão (88 a 138kV), 3 – A3 Alta
Tensão (69kV), 4 – A3a Alta Tensão (30kV a 44kV), 5 – A4 Alta Tensão
(2,3kV a 25kV), 6 – AS Alta Tensão Subterrâneo 06, 7 – B1 Residencial
07, 8 – B1 Residencial Baixa Renda 08, 9 – B2 Rural 09, 10 – B2
Cooperativa de Eletrificação Rural, 11 – B2 Serviço Público de Irrigação,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

156

12 – B3 Demais Classes, 13 – B4a Iluminação Pública – Rede de
Distribuição, 14 – B4b Iluminação Pública – Bulbo de Lâmpada;
14. Valor Consumo: Informar o valor do consumo;
15. Tax. Ilum. Pública: Informar a taxa de iluminação pública;
16. Outras Despesas: Informar o valor de outras despesas;
17. Abatim./Deduç.: Informar o valor do abatimento ou dedução;
18. Valor Total: Será a soma do valor do consumo + taxa de iluminação
pública + outras despesas – Abatim./Deduç.;
19. CFOP: Informar o CFOP;
20. CST (B): Informar o CST(B);
21. Base de Cálc. ICMS: Informar a base de cálculo do ICMS;
22. Alíq. %: Informar a alíquota do ICMS;
23. ICMS: O sistema calculará o valor do imposto automaticamente;
24. Isentas/Não-Trib.: Informar o valor da operação com tributação de
Isentas/Não-Tributadas de ICMS;
25. Outras: Informar o valor da operação com tributação de Outras de ICMS;
Outros:
1. Código Contábil: Informar o código contábil referente o documento;
8. Coleta – UF e Município: Coleta – UF e Município: Informar a UF e
Município de coleta;
9. Observações: Informar a observação que consta no documento;
2. Informação Complementar: Informar o código da informação
complementar referente à nota;

4.2.15 NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO

Clique no menu Movimentos – Saídas, opção Notas Fiscais de Serviço de
Telecomunicação. Após informar o estabelecimento e o período que deseja
incluir a movimentação será exibida a tela a seguir
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Figura 223

No Botão
: Incluirá um novo lançamento de notas fiscais de
serviço de telecomunicação;
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Figura 224

1. Série/Subs.: Informar série e subsérie do documento;
2. Número: Informar o número do documento;
3. Emissão: Informar a data de emissão do documento;
4. Entrada: Informar a data de entrada do documento;
5. Prestador do Serviço: Informar o prestador do serviço;
6. DDD: Informe o código de Discagem Direta a Distancia;
7. Telefone: Informar o número do telefone;
8. Mês/Ano: Informar o Mês/Ano do documento;
9. Vencimento: Informar a data de vencimento;
10. Classe: Informar a classe do documento;
11. Serviços: Informar o valor do serviço;
12. Outras Despesas: Informar o valor de outras despesas;
13. Abatim./Deduç.: Informar o valor do abatimento ou dedução;
14. Valor Total: Informar o valor total;
15. CFOP: Informar o CFOP;
16. CST (B): Informar o CST(B);
17. Base de Cálc. ICMS: Informar a base de cálculo do ICMS
18. Alíq. %: Informar a alíquota do ICMS;
26. ICMS Creditado: O sistema calculará o valor do imposto
automaticamente;
27. Isentas/Não-Trib.: Informar o valor do serviço com tributação de
Isentas/Não-Tributadas de ICMS;
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28. Outras: Informar o valor do serviço com tributação de Outras de ICMS;
Serviços:
No botão
telecomunicação;

: Incluirá o serviço na nota fiscal de serviço de

Figura 225

1. Serviços: Clicando na opção
irá selecionar o serviço correspondente
o documento;
2. Quantidade: Informar a quantidade;
3. Valor Unitário: Será calculado de acordo com a divisão do valor bruto
pela quantidade;
4. Valor Total: Informar o valor total;
5. Desconto: Informar o valor do desconto;
6. Valor Líquido: O sistema calcula o valor líquido automaticamente, de
acordo com as informações contidas em valor total – desconto;
7. CST (B): Informar o CST(B);
8. Tributação ICMS: Irá depender da informação contida no campo CST;
9. Base de Cálculo: Informar a base de cálculo;
Tributos Federais:
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Figura 226

1. Natureza do Crédito: Clicando na opção
irá selecionar: 03 – Aquisição
de serviços utilizados como insumo;
2. CST (COFINS/PIS): Informar o CST de acordo com a tributação da
empresa;
3. Créd.COFINS/PIS: Irá depender da informação contida no campo CST
(COFINS/PIS).
Outros:

Figura 227

1. Fatura: Informar o tipo de fatura. Clicando na opção
irá selecionar:
(NÃO INFORM.), V- A VISTA ou P- A PRAZO;
2. Código Contábil: Informar o código contábil referente o documento;
3. Coleta – UF e Município: Informar a UF e Município de coleta;
4. Tipo Assinante: Clicando na opção
irá selecionar: 1 –
Comercial/Industrial, 2 – Poder Público, 3 – Residencial/Pessoa física, 4
– Público, 5 – Semi-Público ou 6 – Outros;
5. Observações: Informar à observação que consta no documento;
6. Informação Complementar: São informações relacionadas com
documentos fiscais, processos, cupons fiscais, documentos de
arrecadação dentre outros que foram explicitamente citados no campo
Informação Complementar;
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4.2.16 NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Clique no menu Movimentos – Entradas, opção Notas Fiscais de Serviço de
Comunicação. Após informar o estabelecimento e o período que deseja incluir
a movimentação será exibida a tela a seguir

Figura 230

No Botão
: Incluirá um novo lançamento de notas fiscais de
serviço de comunicação;
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Figura 231

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Série/Subs.: Informar série e subsérie do documento;
Número: Informar o número do documento;
Emissão: Informar a data de emissão do documento;
Entrada: Informar a data de entrada do documento;
Prestador do Serviço: Informar o prestador do serviço;
CFOP: Informar o CFOP;

Serviços:
No botão
comunicação;

: Incluirá o serviço na nota fiscal de serviço de

163

Figura 232

1. Serviços: Clicando na opção
irá selecionar o serviço correspondente
o documento;
2. Classe: Informar a classe do serviço;
3. Quantidade: Informar a quantidade;
4. Valor Unitário: Será calculado de acordo com a divisão do valor bruto
pela quantidade;
5. Valor Total: Informar o valor total;
6. Desconto: Informar o valor do desconto;
7. Valor Líquido: O sistema calcula o valor líquido automaticamente, de
acordo com as informação contida em valor total – desconto;
8. CST (B): Informar o CST(B);
9. Tributação ICMS: Irá depender da informação contida no campo CST;
10. Base de Cálculo: Informar a Base de Cálculo de ICMS;
11. CNPJ Operadora Dest.: Será habilitado somente nas saídas;
12. Cód. (nº terminal): Será habilitado somente nas saídas;

Geral:
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Figura 233

1. Valor Total: O sistema trará o valor total automaticamente, de acordo com
as informações da aba serviço;
2. Base de Cálc. ICMS: O sistema trará a base de cálculo automaticamente,
de acordo com as informações da aba serviço;
3. Alíq. %: Informar a alíquota do ICMS;
4. ICMS Creditado: O sistema calculará o valor do imposto
automaticamente;
5. Isentas/Não-Trib.: Informar o valor do serviço com tributação de
Isentas/Não-Tributadas de ICMS;
6. Outras: Informar o valor do serviço com tributação de Outras de ICMS;
7. Classe: Informar a classe do serviço;
8. Receita: Será habilitado somente nas saídas;
9. Qtd. It.: Informar a quantidade do item;
10. Tipo Assinante: Clicando na opção
irá selecionar: 1 –
Comercial/Industrial, 2 – Poder Público, 3 – Residencial/Pessoa física, 4
– Público, 5 – Semi-Público ou 6 – Outros;
11. Observações: Informar à observação que consta no documento;
12. Informação Complementar: Informar o código da informação
complementar referente à nota;
Outros:

Figura 234
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1. Fatura: Informar o tipo de fatura. Clicando na opção
(NÃO INFORM.), V- A VISTA ou P- A PRAZO;

irá selecionar:

4.3 SAÍDAS
4.3.1 DIVERSAS

Clique no menu Movimentos – Saídas, opção Diversas. Após informar o
estabelecimento e o período que deseja incluir a movimentação será exibida a
tela a seguir

Figura 236

Nesse tipo de lançamento o usuário poderá escolher qual documento deseja
escriturar.

4.3.2 SERVIÇOS ISS

Clique no menu Movimentos – Saídas, opção Notas Fiscais de Serviço ISS.
Após informar o estabelecimento e o período que deseja incluir a movimentação
será exibida a tela a seguir
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Figura 239

No Botão

: Incluirá um novo lançamento de serviço ISS;
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Figura 240

Nesse lançamento, atente para os campos:

1. Prestação: É com base na data da prestação que serão apurados os
impostos;
2. Espécie: Será habilitada a espécie do documento de acordo com o
município em que o prestador está vinculado;
3. Tomador: Informar o prestador do serviço que deverá estar cadastrado
no menu de Cadastros – Participantes dos Documentos Fiscais;

ISS:
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Figura 241

1. Serviço: Informar o código do serviço que deverá estar cadastrado no
menu de Cadastros – Serviços (ISS);
2. Código da Obra: Somente habilitado a atividade da empresa for do ramo
de construção civil.
3. Tributação: Informe a tributação do ISS para que seja calculado ou não
o imposto. A tributação será habilitada conforme a necessidade de cada
município.

4. Alíq. %: Será habilitada de acordo com a tributação selecionada;
5. ISS: O sistema calculará o valor do imposto automaticamente;
6. CST (COFINS/PIS): No lançamento de um documento de saída, o campo
CST será habilitado quando a tributação da mesma for Cumulativa ou
Não-Cumulativa.
7. Natureza da Receita PIS/COFINS: Informar a natureza da receita,
quando utilizado o CST 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, ou 09;

Tributos Federais:
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Figura 242

Receita Tributável:
Calculado automaticamente pelo sistema dependendo do CST informado para
PIS e COFINS;
Retido na Fonte:
Informar os valores das retenções dos impostos federais;

Outros:

Figura 243

Informe a fatura referente ao documento e a observação caso haja.

Faturas:
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Figura 113

Nessa aba, serão controlados os títulos a receber referentes aos documentos
fiscais.
Esse controle é importante para empresas que trabalham com o regime de caixa,
pois estas precisam informar a fatura e posteriormente realizar a baixa.
Informe o numero da fatura e vincule ao tipo que já foi cadastrado anteriormente.
O valor será exibido conforme o total do documento fiscal.
Informe o desconto e em seguida gere o título.
Gerar Títulos:
Selecionando o botão
de forma automática

os títulos do documento serão gerados

Figura 114

1º Vencimento: Informar a data do vencimento do primeiro título;
Qde de Parcelas: Informar a quantidade de parcelas em que o título será
dividido;
Periodicidade: Informar a periodicidade do vencimento dos títulos e selecionar
o botão

para escolher entre dias ou meses;

Selecione o botão

para finalizar a geração do título.
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4.3.3 NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ELETRÔNICO

Clique no menu Movimentos – Saídas, opção Notas Fiscais de Serviço
Eletrônico. Após informar o estabelecimento e o período que deseja incluir a
movimentação será exibida a tela a seguir

Figura 248

No Botão

: Incluirá um novo lançamento de serviço eletrônico;
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Figura 249

1. Chave: Por se tratar de um documento eletrônico, deverá ser informada
a chave.
2. Prestação: É com base na data da prestação que serão apurados os
impostos;
3. Espécie: Será habilitada a espécie do documento de acordo com o
município em que o prestador está vinculado;
4. Tomador: Informar o prestador do serviço que deverá estar cadastrado
no menu de Cadastros – Participantes dos Documentos Fiscais;
ISS:
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Figura 250

1. Serviço: Informar o código do serviço que deverá estar cadastrado no
menu de Cadastros – Serviços (ISS);
2. Código da Obra: Somente habilitado a atividade da empresa for do ramo
de construção civil.
3. Tributação: Informe a tributação do ISS para que seja calculado ou não
o imposto. A tributação será habilitada conforme a necessidade de cada
município.

4. Alíq. %: Será habilitada de acordo com a tributação selecionada;
5. ISS: O sistema calculará o valor do imposto automaticamente;
6. CST (COFINS/PIS): No lançamento de um documento de saída, o campo
CST será habilitado quando a tributação da mesma for Cumulativa ou
Não-Cumulativa.
7. Natureza da Receita PIS/COFINS: Informar a natureza da receita,
quando utilizado o CST 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, ou 09;

Tributos Federais:
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Figura 251

Receita Tributável:
Calculado automaticamente pelo sistema dependendo do CST informado para
PIS e COFINS;
Retido na Fonte:
Informar os valores das retenções dos impostos federais;

Outros:

Figura 252

Informe a fatura referente ao documento e a observação caso haja.
Faturas:
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Figura 113

Nessa aba, serão controlados os títulos a receber referentes aos documentos
fiscais.
Esse controle é importante para empresas que trabalham com o regime de caixa,
pois estas precisam informar a fatura e posteriormente realizar a baixa.
Informe o numero da fatura e vincule ao tipo que já foi cadastrado anteriormente.
O valor será exibido conforme o total do documento fiscal.
Informe o desconto e em seguida gere o título.
Gerar Títulos:
Selecionando o botão
de forma automática

os títulos do documento serão gerados

Figura 114

1º Vencimento: Informar a data do vencimento do primeiro título;
Qde de Parcelas: Informar a quantidade de parcelas em que o título será
dividido;
Periodicidade: Informar a periodicidade do vencimento dos títulos e selecionar
o botão

para escolher entre dias ou meses;

Selecione o botão

para finalizar a geração do título.
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4.3.4 NOTAS FISCAIS – MODELO 1 OU 1A

Clique no menu Movimentos – Saídas, opção Notas Fiscais – MODELO 1 ou
1ª. Após informar o estabelecimento e o período que deseja incluir a
movimentação será exibida a tela a seguir

Figura 257

No Botão

: Incluirá um novo lançamento de notas modelo 1 ou 1A;
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Figura 258

1. Espécie: Informar a espécie da nota. Clicando na opção
irá
selecionar: NF1, NF1A ou NFF;
2. AIDF: Informar a AIDF;
3. Série/Subs.: Informar a série e subsérie da nota;
4. Número: Informar o número da nota;
5. Formulários: Informar caso a AIDF seja do tipo formulário;
6. Emissão: Informar a data de emissão;
7. Situação: Clicando na opção
irá selecionar: NORMAL, CANCELADO
ou DOCUMENTO FISCAL EMITIDO COM BASE EM REGIME
ESPECIAL OU NORMA ESPECÍFICA;
8. Saída: Informar a data de saída;
9. Destinatário: Informar o destinatário;
10. GNRE: Será habilitada quando for uma saída interestadual. Clicando na
opção
irá selecionar: ‘Sim’ para que seja habilitada uma aba onde
serão informados os dados da GNRE ou ‘Não’ caso não tenha GNRE
vinculada à nota;
11. Hora da Saída: Informar a hora da saída;

Produtos:
No botão

: Incluirá o produto no lançamento da nota fiscal;
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Figura 259

Nesse lançamento, atente para os campos:
1. Item não compõe o Valor Total: será marcada a opção quando o valor
do item não compor para o valor total do documento;
2. CFOP: Informar o CFOP do produto;
3. CST: Ao informar o CST de ICMS, será possível apurar ou não o imposto
devido.
4. CSOSN: Essa informação é exclusiva para as empresas optantes pelo
Simples Nacional.
5. Frete/Seguro/Outras Despesas/IPI: somente informar esses campos
quando os valores somarem ao total do documento fiscal.
6. Tributação: Vai depender da informação contida no campo CST. Ex:
Caso informe um CST tributado (000) o campo será preenchido com a
opção “com débito”.
7. Base de Cálculo e Alíq.%: Serão habilitados quando o CST de ICMS for
tributado;
8. BC Sub. Trib. Ret/ICMS Subst. Ret.: Serão habilitados quando o CST
de ICMS tratar de uma operação com substituição tributária.

COFINS/PIS:
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Nat. Créd. Estorno: A natureza do crédito, somente será habilitada quando se
tratar de uma devolução de compra para uma empresa do regime nãocumulativo, pois nesse caso a empresa fará o estorno do crédito oriundo do
documento de entrada.
CST (COFINS/PIS): No lançamento de um documento de saída, o campo CST
será habilitado quando a tributação da mesma for Cumulativa ou NãoCumulativa.
Natureza da Receita PIS/COFINS: Informar a natureza da receita, quando
utilizado o CST 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, ou 09.
Totais:

Figura 260

Quando o documento é escriturado com itens, a aba Totais é preenchida
automaticamente, com exceção do campo Serviços (ISS).
Caso a empresa não opte por escriturar os documentos com itens, a aba Totais
deve ser informada manualmente.
ICMS & IPI:

Figura 261
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A aba ICMS, será preenchida de acordo com a aba de produtos quando a
empresa informar os itens ao escriturar a nota.
Caso não informe itens, essa aba será preenchida de acordo com a aba Totais.
Para escriturar um lançamento com dois CFOPs, informe o valor referente ao
primeiro CFOP, a Base de cálculo, o campo isentas ou outras, em seguida tecle
“enter” para que o sistema habilite essa mesma aba novamente onde irá informar
o valor referente ao segundo CFOP.
OBS:
Recalcular: O botão Recalcular, serve para que a aba ICMS/IPI seja
reprocessada de acordo com as informações inseridas nos produtos.
NFs Venda Fora do Estab.: Será marcado quando houver um CFOP de venda
de fora do estabelecimento (Ex: 5104...);
Tributos Federais:

Figura 262

Essa aba pode ser preenchida em duas situações:
1. Com base no CST de PIS/COFINS do item caso este possibilite que a
empresa tenha um crédito referente as compras de mercadorias;
2. Com base no CFOP quando a empresa não informar itens.
Outros:
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Figura 263

Na aba Outros, atente para os campos:
1. Frete por conta: A informação referente ao frete será gerada para o
SPED,
2. Fatura: Essa informação impacta no lançamento dos títulos, como
veremos na aba de Faturas.
Cup. Fisc. Acobertado: Esse campo será habilitado quando o documento for
acobertado por um cupom fiscal. Nesse caso, o usuário deve informar o
equipamento e o COO referente ao cupom.

Transportador/Volumes:
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Figura 265

No botão
fiscal;

: Incluirá o transportador e o volume transportado da nota

Nessa aba, informe os dados referentes ao transporte da mercadoria.
Faturas a Receber:
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Nessa aba, serão controlados os títulos a receber referentes aos documentos
fiscais.
Esse controle é importante para empresas que trabalham com o regime de caixa,
pois estas precisam informar a fatura e posteriormente realizar a baixa.
Informe o numero da fatura e vincule ao tipo que já foi cadastrado anteriormente.
O valor será exibido conforme o total do documento fiscal.
Informe o desconto e em seguida gere o título.
Gerar Títulos:
Selecionando o botão
de forma automática

os títulos do documento serão gerados

Figura 114

1º Vencimento: Informar a data do vencimento do primeiro título;
Qde de Parcelas: Informar a quantidade de parcelas em que o título será
dividido;
Periodicidade: Informar a periodicidade do vencimento dos títulos e selecionar
o botão

para escolher entre dias ou meses;

Selecione o botão

para finalizar a geração do título.
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4.3.5 NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR
Clique no menu Movimentos – Saídas, opção Notas Fiscais de Produtor.
Após informar o estabelecimento e o período que deseja incluir a
movimentação será exibida a tela a seguir

Figura 270

No Botão
produtor;

: Incluirá um novo lançamento de notas fiscais de
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Figura 271

Espécie: Será preenchido automaticamente pelo sistema;
AIDF: Informar a AIDF;
Série/Subs.: Informar a série e subsérie da nota;
Número: Informar o número da nota;
Formulários: Informar caso a AIDF seja do tipo formulário;
Emissão: Informar a data de emissão;
Situação: Clicando na opção
irá selecionar: NORMAL, CANCELADO
ou DOCUMENTO FISCAL EMITIDO COM BASE EM REGIME
ESPECIAL OU NORMA ESPECÍFICA;
8. Saída: Informar a data de saída;
9. Destinatário: Informar o destinatário;
10. GNRE: Será habilitada quando for uma saída interestadual. Clicando na
opção
irá selecionar: ‘Sim’ para que seja habilitada uma aba onde
serão informados os dados da GNRE ou ‘Não’ caso não tenha GNRE
vinculada à nota;
11. Hora da Saída: Informar a hora da saída;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Produtos:
No botão

: Incluirá o produto no lançamento da nota fiscal;
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Figura 272

Nesse lançamento, atente para os campos:
1. Item não compõe o Valor Total: será marcada a opção quando o valor
do item não compor para o valor total do documento;
2. CFOP: Informar o CFOP do produto;
3. CST: Ao informar o CST de ICMS, será possível apurar ou não o imposto
devido.
4. CSOSN: Essa informação é exclusiva para as empresas optantes pelo
Simples Nacional.
5. Frete/Seguro/Outras Despesas/IPI: somente informar esses campos
quando os valores somarem ao total do documento fiscal.
6. Tributação: Vai depender da informação contida no campo CST. Ex:
Caso informe um CST tributado (000) o campo será preenchido com a
opção “com débito”.
7. Base de Cálculo e Alíq.%: Serão habilitados quando o CST de ICMS for
tributado;
8. BC Sub. Trib. Ret/ICMS Subst. Ret.: Serão habilitados quando o CST
de ICMS tratar de uma operação com substituição tributária.

COFINS/PIS:
Nat. Créd. Estorno: A natureza do crédito, somente será habilitada quando se
tratar de uma devolução de compra para uma empresa do regime não187

cumulativo, pois nesse caso a empresa fará o estorno do crédito oriundo do
documento de entrada.
CST (COFINS/PIS): No lançamento de um documento de saída, o campo CST
será habilitado quando a tributação da mesma for Cumulativa ou NãoCumulativa.
Natureza da Receita PIS/COFINS: Informar a natureza da receita, quando
utilizado o CST 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, ou 09.
Totais:

Figura 273

Quando o documento é escriturado com itens, a aba Totais é preenchida
automaticamente, com exceção do campo Serviços (ISS).
Caso a empresa não opte por escriturar os documentos com itens, a aba Totais
deve ser informada manualmente.

ICMS & IPI:

Figura 274
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A aba ICMS, será preenchida de acordo com a aba de produtos quando a
empresa informar os itens ao escriturar a nota.
Caso não informe itens, essa aba será preenchida de acordo com a aba Totais.
Para escriturar um lançamento com dois CFOPs, informe o valor referente ao
primeiro CFOP, a Base de cálculo, o campo isentas ou outras, em seguida tecle
“enter” para que o sistema habilite essa mesma aba novamente onde irá informar
o valor referente ao segundo CFOP.
OBS:
Recalcular: O botão Recalcular, serve para que a aba ICMS/IPI seja
reprocessada de acordo com as informações inseridas nos produtos.
NFs Venda Fora do Estab.: Será marcado quando houver um CFOP de venda
de fora do estabelecimento (Ex: 5104...);
Tributos Federais:

Figura 275

Essa aba pode ser preenchida em duas situações:
1. Com base no CST de PIS/COFINS do item caso este possibilite que a
empresa tenha um crédito referente as compras de mercadorias;
2. Com base no CFOP quando a empresa não informar itens.
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Outros:

Figura 276

Na aba Outros, atente para os campos:
1. Frete por conta: A informação referente ao frete será gerada para o
SPED,
2. Fatura: Essa informação impacta no lançamento dos títulos, como
veremos na aba de Faturas.
Cup. Fisc. Acobertado: Esse campo será habilitado quando o documento for
acobertado por um cupom fiscal. Nesse caso, o usuário deve informar o
equipamento e o COO referente ao cupom.
Transportador/Volumes:
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Figura 277

No botão
fiscal;

: Incluirá o transportador e o volume transportado da nota

Figura 278

1. Transportador: Informar o transportador;
2. Placa Veículo: Informar a placa do veículo;
3. UF da Placa: Clicando na opção
selecione a UF;
4. Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT): Informar o
Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT);
Nessa aba, informe os dados referentes ao transporte da mercadoria.
Faturas a Receber:
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Nessa aba, serão controlados os títulos a receber referentes aos documentos
fiscais.
Esse controle é importante para empresas que trabalham com o regime de caixa,
pois estas precisam informar a fatura e posteriormente realizar a baixa.
Informe o numero da fatura e vincule ao tipo que já foi cadastrado anteriormente.
O valor será exibido conforme o total do documento fiscal.
Informe o desconto e em seguida gere o título.
Gerar Títulos:
Selecionando o botão
de forma automática

os títulos do documento serão gerados

Figura 114

1º Vencimento: Informar a data do vencimento do primeiro título;
Qde de Parcelas: Informar a quantidade de parcelas em que o título será
dividido;
Periodicidade: Informar a periodicidade do vencimento dos títulos e selecionar
o botão

para escolher entre dias ou meses;

Selecione o botão

para finalizar a geração do título.
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4.3.6 NOTAS FISCAIS AVULSAS

Clique no menu Movimentos – Saídas, opção Notas Fiscais Avulsas. Após
informar o estabelecimento e o período que deseja incluir a movimentação será
exibida a tela a seguir

Figura 283

No Botão

: Incluirá um novo lançamento de notas fiscais avulsas;
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Figura 284

Espécie: Será preenchido automaticamente pelo sistema;
Série/Subs.: Informar a série e subsérie da nota;
Número: Informar o número da nota;
Emissão: Informar a data de emissão da nota;
Saída: Informar a data de saída da nota;
Destinatário: Informar o destinatário da nota;
GNRE: Será habilitada quando for uma saída interestadual. Clicando na
opção
irá selecionar: ‘Sim’ para que seja habilitada uma aba onde
serão informados os dados da GNRE ou ‘Não’ caso não tenha GNRE
vinculada à nota;
8. Hora da Saída: Informar a hora da saída;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Produtos:
No botão

: Incluirá o produto no lançamento da nota fiscal;
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Figura 285

Nesse lançamento, atente para os campos:
1. Item não compõe o Valor Total: será marcada a opção quando o valor
do item não compor para o valor total do documento;
2. CFOP: Informar o CFOP do produto;
3. CST: Ao informar o CST de ICMS, será possível apurar ou não o imposto
devido.
4. CSOSN: Essa informação é exclusiva para as empresas optantes pelo
Simples Nacional.
5. Frete/Seguro/Outras Despesas/IPI: somente informar esses campos
quando os valores somarem ao total do documento fiscal.
6. Tributação: Vai depender da informação contida no campo CST. Ex:
Caso informe um CST tributado (000) o campo será preenchido com a
opção “com débito”.
7. Base de Cálculo e Alíq.%: Serão habilitados quando o CST de ICMS for
tributado;
8. BC Sub. Trib. Ret/ICMS Subst. Ret.: Serão habilitados quando o CST
de ICMS tratar de uma operação com substituição tributária.
COFINS/PIS:
Nat. Créd. Estorno: A natureza do crédito, somente será habilitada quando se
tratar de uma devolução de compra para uma empresa do regime não-
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cumulativo, pois nesse caso a empresa fará o estorno do crédito oriundo do
documento de entrada.
CST (COFINS/PIS): No lançamento de um documento de saída, o campo CST
será habilitado quando a tributação da mesma for Cumulativa ou NãoCumulativa.
Natureza da Receita PIS/COFINS: Informar a natureza da receita, quando
utilizado o CST 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, ou 09.
Totais:

Figura 286

Quando o documento é escriturado com itens, a aba Totais é preenchida
automaticamente.
Caso a empresa não opte por escriturar os documentos com itens, a aba Totais
deve ser informada manualmente.

ICMS & IPI:

Figura 287

A aba ICMS, será preenchida de acordo com a aba de produtos quando a
empresa informar os itens ao escriturar a nota.
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Caso não informe itens, essa aba será preenchida de acordo com a aba Totais.
Para escriturar um lançamento com dois CFOPs, informe o valor referente ao
primeiro CFOP, a Base de cálculo, o campo isentas ou outras, em seguida tecle
“enter” para que o sistema habilite essa mesma aba novamente onde irá informar
o valor referente ao segundo CFOP.
OBS:
Recalcular: O botão Recalcular, serve para que a aba ICMS/IPI seja
reprocessada de acordo com as informações inseridas nos produtos.
NFs Venda Fora do Estab.: Será marcado quando houver um CFOP de venda
de fora do estabelecimento (Ex: 5104...);

Tributos Federais:

Figura 288

Essa aba pode ser preenchida em duas situações:
1. Com base no CST de PIS/COFINS do item caso este possibilite que a
empresa tenha um crédito referente as compras de mercadorias;
2. Com base no CFOP quando a empresa não informar itens.

Outros:
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Figura 289

Na aba Outros, atente para os campos:
1. Frete por conta: A informação referente ao frete será gerada para o
SPED,
2. Fatura: Essa informação impacta no lançamento dos títulos, como
veremos na aba de Faturas.
Cup. Fisc. Acobertado: Esse campo será habilitado quando o documento for
acobertado por um cupom fiscal. Nesse caso, o usuário deve informar o
equipamento e o COO referente ao cupom.

Faturas a Receber:
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Nessa aba, serão controlados os títulos a receber referentes aos documentos
fiscais.
Esse controle é importante para empresas que trabalham com o regime de caixa,
pois estas precisam informar a fatura e posteriormente realizar a baixa.
Informe o numero da fatura e vincule ao tipo que já foi cadastrado anteriormente.
O valor será exibido conforme o total do documento fiscal.
Informe o desconto e em seguida gere o título.
Gerar Títulos:
Selecionando o botão
de forma automática

os títulos do documento serão gerados

Figura 114

1º Vencimento: Informar a data do vencimento do primeiro título;
Qde de Parcelas: Informar a quantidade de parcelas em que o título será
dividido;
Periodicidade: Informar a periodicidade do vencimento dos títulos e selecionar
o botão

para escolher entre dias ou meses;

Selecione o botão

para finalizar a geração do título.
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4.3.7 NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS

Clique no menu Movimentos – Saídas, opção Notas Fiscais Eletrônicas. Após
informar o estabelecimento e o período que deseja incluir a movimentação será
exibida a tela a seguir

Figura 294

No Botão
eletrônicas;

: Incluirá um novo lançamento de notas fiscais
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Figura 295

1. Chave Nota Fiscal Eletrônica: Informar o número da chave eletrônica;
2. Natureza da Operação: Informar o código da natureza da operação
referente à nota;
3. Espécie: Será preenchido automaticamente pelo sistema;
4. Série/Subs.: Informar a série e subsérie da nota;
5. Número: Informar o número da nota;
6. Emissão: Informar a data de emissão da nota;
7. Situação: Clicando na opção
irá selecionar: NORMAL, CANCELADO,
NF-e DENEGADO, NF-e NUMERAÇÃO INUTILIZADA ou DOCUMENTO
FISCAL EMITIDO COM BASE EM REGIME ESPECIAL OU NORMA
ESPECÍFICA;
8. Saída: Informar a data de saída da nota;
9. Destinatário: Informar o destinatário da nota;
10. GNRE: Será habilitada quando for uma entrada interestadual. Clicando
na opção
irá selecionar: ‘Sim’ para que seja habilitada uma aba onde
serão informados os dados da GNRE ou ‘Não’ caso não tenha GNRE
vinculada à nota;
11. Hora da Saída: Informar a hora da saída;
Produtos:
No botão

: Incluirá o produto no lançamento da nota fiscal;
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Figura 296

Nesse lançamento, atente para os campos:
1. Item não compõe o Valor Total: será marcada a opção quando o valor
do item não compor para o valor total do documento;
2. CFOP: Informar o CFOP do produto;
3. CST: Ao informar o CST de ICMS, será possível apurar ou não o imposto
devido.
4. CSOSN: Essa informação é exclusiva para as empresas optantes pelo
Simples Nacional.
5. Frete/Seguro/Outras Despesas/IPI: somente informar esses campos
quando os valores somarem ao total do documento fiscal.
6. Tributação: Vai depender da informação contida no campo CST. Ex:
Caso informe um CST tributado (000) o campo será preenchido com a
opção “com débito”.
7. Base de Cálculo e Alíq.%: Serão habilitados quando o CST de ICMS for
tributado;
8. BC Sub. Trib. Ret/ICMS Subst. Ret.: Serão habilitados quando o CST
de ICMS tratar de uma operação com substituição tributária.

COFINS/PIS:
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Nat. Créd. Estorno: A natureza do crédito, somente será habilitada quando se
tratar de uma devolução de compra para uma empresa do regime nãocumulativo, pois nesse caso a empresa fará o estorno do crédito oriundo do
documento de entrada.
CST (COFINS/PIS): No lançamento de um documento de saída, o campo CST
será habilitado quando a tributação da mesma for Cumulativa ou NãoCumulativa.
Natureza da Receita PIS/COFINS: Informar a natureza da receita, quando
utilizado o CST 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, ou 09.

Totais:

Figura 297

Quando o documento é escriturado com itens, a aba Totais é preenchida
automaticamente, com exceção do campo Serviços (ISS).
Caso a empresa não opte por escriturar os documentos com itens, a aba Totais
deve ser informada manualmente.

ICMS & IPI:
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Figura 298

A aba ICMS, será preenchida de acordo com a aba de produtos quando a
empresa informar os itens ao escriturar a nota.
Caso não informe itens, essa aba será preenchida de acordo com a aba Totais.
Para escriturar um lançamento com dois CFOPs, informe o valor referente ao
primeiro CFOP, a Base de cálculo, o campo isentas ou outras, em seguida tecle
“enter” para que o sistema habilite essa mesma aba novamente onde irá informar
o valor referente ao segundo CFOP.
OBS:
Recalcular: O botão Recalcular, serve para que a aba ICMS/IPI seja
reprocessada de acordo com as informações inseridas nos produtos.
NFs Venda Fora do Estab.: Será marcado quando houver um CFOP de venda
de fora do estabelecimento (Ex: 5104...);
Tributos Federais:
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Figura 299

Essa aba pode ser preenchida em duas situações:
1. Com base no CST de PIS/COFINS do item caso este possibilite que a
empresa tenha um crédito referente as compras de mercadorias;
2. Com base no CFOP quando a empresa não informar itens.
Outros:

Figura 300
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Na aba Outros, atente para os campos:
1. Frete por conta: A informação referente ao frete será gerada para o
SPED,
2. Fatura: Essa informação impacta no lançamento dos títulos, como
veremos na aba de Faturas.
Cup. Fisc. Acobertado: Esse campo será habilitado quando o documento for
acobertado por um cupom fiscal. Nesse caso, o usuário deve informar o
equipamento e o COO referente ao cupom.
Transportadores/Volumes:

Figura 301

No botão
fiscal;

: Incluirá o transportador e o volume transportado da nota

Figura 302

Nessa aba, informe os dados referentes ao transporte da mercadoria.
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Faturas a Receber:

Nessa aba, serão controlados os títulos a receber referentes aos documentos
fiscais.
Esse controle é importante para empresas que trabalham com o regime de caixa,
pois estas precisam informar a fatura e posteriormente realizar a baixa.
Informe o numero da fatura e vincule ao tipo que já foi cadastrado anteriormente.
O valor será exibido conforme o total do documento fiscal.
Informe o desconto e em seguida gere o título.
Gerar Títulos:
Selecionando o botão
de forma automática

os títulos do documento serão gerados

Figura 114

1º Vencimento: Informar a data do vencimento do primeiro título;
Qde de Parcelas: Informar a quantidade de parcelas em que o título será
dividido;
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Periodicidade: Informar a periodicidade do vencimento dos títulos e selecionar
o botão

para escolher entre dias ou meses;

Selecione o botão

para finalizar a geração do título.

4.3.8 NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR

Clique no menu Movimentos – Saídas, opção Notas Fiscais de Venda a
Consumidor. Após informar o estabelecimento e o período que deseja incluir a
movimentação será exibida a tela a seguir

Figura 307

No Botão
consumidor;

: Incluirá um novo lançamento de notas de venda a
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Figura 308

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

AIDF: Informar a AIDF;
Série/Subs.: Informar a série e subsérie da nota;
Número(s): Informar o número da nota;
Formulários: Informar caso a AIDF seja do tipo formulário;
Emissão: Informar a data de emissão;
Situação: Informe a situação do documento;
Saída: Informar a data de saída;

Produtos:
No botão

: Incluirá o produto no lançamento da nota fiscal;
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Figura 309

Nesse lançamento, atente para os campos:
1. CFOP: Informar o CFOP do produto;
2. CST: Ao informar o CST de ICMS, será possível apurar ou não o imposto
devido.
3. CSOSN: Essa informação é exclusiva para as empresas optantes pelo
Simples Nacional.
4. Tributação: Vai depender da informação contida no campo CST. Ex:
Caso informe um CST tributado (000) o campo será preenchido com a
opção “com débito”.
5. Base de Cálculo e Alíq.%: Serão habilitados quando o CST de ICMS for
tributado;
6. CST (COFINS/PIS): No lançamento de um documento de saída, o campo
CST será habilitado quando a tributação da mesma for Cumulativa ou
Não-Cumulativa.
7. Natureza da Receita PIS/COFINS: Informar a natureza da receita,
quando utilizado o CST 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, ou 09.

Totais:
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Figura 310

Quando o documento é escriturado com itens, a aba Totais é preenchida
automaticamente.
Caso a empresa não opte por escriturar os documentos com itens, a aba Totais
deve ser informada manualmente.
Outros:

Figura 311

Na aba Outros, atente para os campos:
1. Frete por conta: A informação referente ao frete será gerada para o
SPED,
2. Fatura: Essa informação impacta no lançamento dos títulos, como
veremos na aba de Faturas.
Cup. Fisc. Acobertado: Esse campo será habilitado quando o documento for
acobertado por um cupom fiscal. Nesse caso, o usuário deve informar o
equipamento e o COO referente ao cupom.

Tributos Federais:
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Figura 312

Essa aba pode ser preenchida em duas situações:
1. Com base no CST de PIS/COFINS do item caso este possibilite que a
empresa tenha um crédito referente as compras de mercadorias;
2. Com base no CFOP quando a empresa não informar itens.
Faturas:

Nessa aba, serão controlados os títulos a receber referentes aos documentos
fiscais.
Esse controle é importante para empresas que trabalham com o regime de caixa,
pois estas precisam informar a fatura e posteriormente realizar a baixa.
Informe o numero da fatura e vincule ao tipo que já foi cadastrado anteriormente.
O valor será exibido conforme o total do documento fiscal.
Informe o desconto e em seguida gere o título.
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Gerar Títulos:
Selecionando o botão
de forma automática

os títulos do documento serão gerados

Figura 114

1º Vencimento: Informar a data do vencimento do primeiro título;
Qde de Parcelas: Informar a quantidade de parcelas em que o título será
dividido;
Periodicidade: Informar a periodicidade do vencimento dos títulos e selecionar
o botão

para escolher entre dias ou meses;

Selecione o botão

para finalizar a geração do título.

4.3.9 NOTA FISCAL ELETÔNICA AO CONSUMIDOR FINAL
Clique no menu Movimentos – Saídas, opção Nota Fiscal Eletrônica ao
Consumidor Final. Após informar o estabelecimento e o período que deseja
incluir a movimentação será exibida a tela a seguir
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No Botão
: Incluirá um novo lançamento de notas de venda a
consumidor eletrônica;
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1. Chave: Por se tratar de um documento eletrônico, é obrigatório inserir a
chave;
2. Natureza: Informar o código da natureza, anteriormente cadastrada no
menu de Cadastros – Natureza da Operação;
3. Série/Subs.: Informar a série e subsérie da nota;
4. Número: Informar o número da nota;
5. Emissão: Informar a data de emissão;
6. Situação: Informe a situação do documento;
7. Saída: Informar a data de saída;
8. Indicador de presença: Informar o indicador de presença para ser
gerado ao SPED.

Produtos:
No botão

: Incluirá o produto no lançamento da nota fiscal;

Nesse lançamento, atente para os campos:
1. CFOP: Informar o CFOP do produto;
2. CST: Ao informar o CST de ICMS, será possível apurar ou não o imposto
devido.
3. CSOSN: Essa informação é exclusiva para as empresas optantes pelo
Simples Nacional.
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4. Tributação: Vai depender da informação contida no campo CST. Ex:
Caso informe um CST tributado (000) o campo será preenchido com a
opção “com débito”.
5. Base de Cálculo e Alíq.%: Serão habilitados quando o CST de ICMS for
tributado;
6. CST (COFINS/PIS): No lançamento de um documento de saída, o campo
CST será habilitado quando a tributação da mesma for Cumulativa ou
Não-Cumulativa.
7. Natureza da Receita PIS/COFINS: Informar a natureza da receita,
quando utilizado o CST 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, ou 09.
Totais:

Quando o documento é escriturado com itens, a aba Totais é preenchida
automaticamente.
Caso a empresa não opte por escriturar os documentos com itens, a aba Totais
deve ser informada manualmente.
Outros:

Figura 311
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Na aba Outros, atente para os campos:
1. Frete por conta: A informação referente ao frete será gerada para o
SPED,
2. Fatura: Essa informação impacta no lançamento dos títulos, como
veremos na aba de Faturas.
Cup. Fisc. Acobertado: Esse campo será habilitado quando o documento for
acobertado por um cupom fiscal. Nesse caso, o usuário deve informar o
equipamento e o COO referente ao cupom.
Faturas:

Nessa aba, serão controlados os títulos a receber referentes aos documentos
fiscais.
Esse controle é importante para empresas que trabalham com o regime de caixa,
pois estas precisam informar a fatura e posteriormente realizar a baixa.
Informe o numero da fatura e vincule ao tipo que já foi cadastrado anteriormente.
O valor será exibido conforme o total do documento fiscal.
Informe o desconto e em seguida gere o título.
Gerar Títulos:
Selecionando o botão
de forma automática

os títulos do documento serão gerados
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Figura 114

1º Vencimento: Informar a data do vencimento do primeiro título;
Qde de Parcelas: Informar a quantidade de parcelas em que o título será
dividido;
Periodicidade: Informar a periodicidade do vencimento dos títulos e selecionar
o botão

para escolher entre dias ou meses;

Selecione o botão

para finalizar a geração do título.

Formas de Pagamento:

Selecionar a forma de pagamento e o valor.

4.3.10 CUPONS FISCAIS

Clique no menu Movimentos – Saídas, opção Cupons Fiscais. Após informar
o estabelecimento e o período que deseja incluir a movimentação será exibida a
tela a seguir
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Figura 314

No Botão

: Incluirá um novo lançamento de cupom fiscal;
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Figura 315

1. Equip.: Informar o equipamento emissor;
2. Data: Informar a data da redução;
Cupons:
No botão

: Incluirá um novo Código de Ordem Operacional;

Figura 316

1. COO: Informar o Código de Ordem Operacional;

No botão

: Incluirá o produto no lançamento do cupom fiscal;
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Figura 317

Nesse lançamento, atente para os campos:
1. Item não compõe o Valor Total: será marcada a opção quando o valor
do item não compor para o valor total do documento;
2. CFOP: Informar o CFOP do produto;
3. CST: Ao informar o CST de ICMS, será possível apurar ou não o imposto
devido.
4. CSOSN: Essa informação é exclusiva para as empresas optantes pelo
Simples Nacional.
5. Tributação: Vai depender da informação contida no campo CST. Ex:
Caso informe um CST tributado (000) o campo será preenchido com a
opção “com débito”.
6. Base de Cálculo e Alíq.%: Serão habilitados quando o CST de ICMS for
tributado;
COFINS/PIS:
CST (COFINS/PIS): No lançamento de um documento de saída, o campo CST
será habilitado quando a tributação da mesma for Cumulativa ou NãoCumulativa.
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Natureza da Receita PIS/COFINS: Informar a natureza da receita, quando
utilizado o CST 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, ou 09.
Redução Z:

Figura 318

Com exceção dos campos COO, CRZ e CRO, quando o documento é
escriturado com itens, a aba Totais é preenchida automaticamente, com exceção
do campo Serviços (ISS).
Caso a empresa não opte por escriturar os documentos com itens, a aba
Redução Z deve ser informada manualmente.

ICMS:

Figura 319

A aba ICMS, será preenchida de acordo com a aba de produtos quando a
empresa informar os itens ao escriturar a nota.
Caso não informe itens, essa aba será preenchida de acordo com a aba Totais.
Para escriturar um lançamento com dois CFOPs, informe o valor referente ao
primeiro CFOP, a Base de cálculo, o campo isentas ou outras, em seguida tecle
“enter” para que o sistema habilite essa mesma aba novamente onde irá informar
o valor referente ao segundo CFOP.
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Tributos Federais:

Figura 320

Essa aba pode ser preenchida em duas situações:
1. Com base no CST de PIS/COFINS do item caso este possibilite que a
empresa tenha um crédito referente as compras de mercadorias;
2. Com base no CFOP quando a empresa não informar itens.
Outros:

Figura 321

1. Fatura: Informar o tipo de fatura. Clicando na opção
irá selecionar:
(NÃO INFORM.), V- A VISTA ou P- A PRAZO;
2. Mapa Resumo ECF: Será marcada para vincular o Mapa Resumo ECF;
3. Observações: Informar à observação que consta no documento;

Faturas:
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Nessa aba, serão controlados os títulos a receber referentes aos documentos
fiscais.
Esse controle é importante para empresas que trabalham com o regime de caixa,
pois estas precisam informar a fatura e posteriormente realizar a baixa.
Informe o numero da fatura e vincule ao tipo que já foi cadastrado anteriormente.
O valor será exibido conforme o total do documento fiscal.
Informe o desconto e em seguida gere o título.
Gerar Títulos:
Selecionando o botão
de forma automática

os títulos do documento serão gerados

Figura 114

1º Vencimento: Informar a data do vencimento do primeiro título;
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Qde de Parcelas: Informar a quantidade de parcelas em que o título será
dividido;
Periodicidade: Informar a periodicidade do vencimento dos títulos e selecionar
o botão

para escolher entre dias ou meses;

Selecione o botão

para finalizar a geração do título.

4.3.11 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO
Clique no menu Movimentos – Saídas, opção Cupom Fiscal Eletrônico. Após
informar o estabelecimento e o período que deseja incluir a movimentação será
exibida a tela a seguir

Figura 314

No Botão

: Incluirá um novo lançamento de cupom fiscal;
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Figura 315

1. Chave Eletrônica: Por se tratar de um documento fiscal eletrônico será
obrigatório a informação da chave;
2. Número: Informe o número do CF-e
3. Data: Informe a data do CF-e
4. Equip.: Informar o equipamento emissor;
3. Situação: Informar a situação do documento .
Cupons:
No botão

: Incluirá um novo Código de Ordem Operacional;
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Figura 316

2. COO: Informar o Código de Ordem Operacional;

No botão

: Incluirá o produto no lançamento do cupom fiscal;

Figura 317

Nesse lançamento, atente para os campos:
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7. Item não compõe o Valor Total: será marcada a opção quando o valor
do item não compor para o valor total do documento;
8. CFOP: Informar o CFOP do produto;
9. CST: Ao informar o CST de ICMS, será possível apurar ou não o imposto
devido.
10. CSOSN: Essa informação é exclusiva para as empresas optantes pelo
Simples Nacional.
11. Tributação: Vai depender da informação contida no campo CST. Ex:
Caso informe um CST tributado (000) o campo será preenchido com a
opção “com débito”.
12. Base de Cálculo e Alíq.%: Serão habilitados quando o CST de ICMS for
tributado;
COFINS/PIS:
CST (COFINS/PIS): No lançamento de um documento de saída, o campo CST
será habilitado quando a tributação da mesma for Cumulativa ou NãoCumulativa.
Natureza da Receita PIS/COFINS: Informar a natureza da receita, quando
utilizado o CST 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, ou 09.
Redução Z:

Figura 318
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Com exceção dos campos COO, CRZ e CRO, quando o documento é
escriturado com itens, a aba Totais é preenchida automaticamente, com exceção
do campo Serviços (ISS).
Caso a empresa não opte por escriturar os documentos com itens, a aba
Redução Z deve ser informada manualmente.

ICMS:

Figura 319

A aba ICMS, será preenchida de acordo com a aba de produtos quando a
empresa informar os itens ao escriturar a nota.
Caso não informe itens, essa aba será preenchida de acordo com a aba Totais.
Para escriturar um lançamento com dois CFOPs, informe o valor referente ao
primeiro CFOP, a Base de cálculo, o campo isentas ou outras, em seguida tecle
“enter” para que o sistema habilite essa mesma aba novamente onde irá informar
o valor referente ao segundo CFOP.

Tributos Federais:

Figura 320

Essa aba pode ser preenchida em duas situações:
3. Com base no CST de PIS/COFINS do item caso este possibilite que a
empresa tenha um crédito referente as compras de mercadorias;
4. Com base no CFOP quando a empresa não informar itens.
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Outros:

Figura 321

5. Fatura: Informar o tipo de fatura. Clicando na opção
irá selecionar:
(NÃO INFORM.), V- A VISTA ou P- A PRAZO;
6. Mapa Resumo ECF: Será marcada para vincular o Mapa Resumo ECF;
7. Observações: Informar à observação que consta no documento;

Faturas:
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Nessa aba, serão controlados os títulos a receber referentes aos documentos
fiscais.
Esse controle é importante para empresas que trabalham com o regime de caixa,
pois estas precisam informar a fatura e posteriormente realizar a baixa.
Informe o numero da fatura e vincule ao tipo que já foi cadastrado anteriormente.
O valor será exibido conforme o total do documento fiscal.
Informe o desconto e em seguida gere o título.
Gerar Títulos:
Selecionando o botão
de forma automática

os títulos do documento serão gerados

Figura 114

1º Vencimento: Informar a data do vencimento do primeiro título;
Qde de Parcelas: Informar a quantidade de parcelas em que o título será
dividido;
Periodicidade: Informar a periodicidade do vencimento dos títulos e selecionar
o botão

para escolher entre dias ou meses;

Selecione o botão

para finalizar a geração do título.

4.3.12 MAPAS RESUMO ECF

Clique no menu Movimentos – Saídas, opção Mapas Resumo ECF. Após
informar o estabelecimento e o período que deseja incluir a movimentação será
exibida a tela a seguir
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Figura 326

No Botão

: Incluirá um novo lançamento de mapa resumo ECF;

Figura 327

AIDF: Informar a AIDF;
Série/Subs.: Informar a série e subsérie do documento;
Número: Informar o número do documento;
Formulário: Informar caso a AIDF seja do tipo formulário;
Data: Informar a data da emissão da ECF;
Cancelado: Clicando na opção
irá selecionar: ‘Sim’ quando se trata
de um documento cancelado, ou ‘Não’ quando não for;
7. Observações: Informar à observação que consta no documento;

1.
2.
3.
4.
5.
6.

232

4.3.13 CONHECIMENTO DE TRANSPORTE DE CARGA

Clique no menu Movimentos – Saídas, opção Conhecimento de Transporte
de Carga. Após informar o estabelecimento e o período que deseja incluir a
movimentação será exibida a tela a seguir

Figura 330

No Botão
transporte de carga;

: Incluirá um novo lançamento de conhecimento de
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Figura 331

Nesse lançamento, atente para os campos:

1. Frete: Informar o tipo de cobrança de frete. Clicando na opção
selecionar: CIF, FOB ou Sem cobrança de frete;

irá

2. CST(B): Ao informar o CST de ICMS, será possível apurar ou não o
imposto devido.
3. CSOSN(B): Essa informação é exclusiva para as empresas optantes pelo
Simples Nacional.

Detalhamento:
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Figura 332

1. Consignatário: Informar o Consignatário do conhecimento de transporte;
2. Redespachante: Informar o Consignatário do redespachante de
transporte;
3. Frete da Operação de Redespacho: Clicando na opção
irá
selecionar: Sem redespacho, Por conta do Emitente, Por conta do
Destinatário, Outros;
4. Coleta – UF e Município: Informar a UF e Município de coleta;
5. Entrega – UF e Município: Informar a UF e Município de entrega;
6. Distância: Informar a distância em (Km);
7. Qtd. Mercad.: Informar a quantidade de mercadorias;
8. Unidade Medida: Clicando na opção
irá selecionar: (NÃO INFORM.),
1 – PESO (KG), 2 – LITRO (L) ou 3 – VOLUME (M3);
9. Frete Calculado: Clicando na opção
irá selecionar: (NÃO INFORM.),
1 – PELO PESO DAS MERCADORIAS, 2 – PELO VALOR DAS
MERCADORIAS, 3 – PELO PESO E VALOR DAS MERCADORIAS ou 4
– OUTRA FORMA DE CÁLCULO;
10. Placa Veículo: Informar a placa do veículo;
11. UF: Informar a UF do veículo;
12. Resumo de Movimento Diário: Será marcada para vincular o RMD;
Notas Fiscais:
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Figura 333

No botão
: Incluirá as notas fiscais que estão vinculadas ao
conhecimento de transporte de carga;

Figura 334

Tributos Federais:

Figura 335

1. CST (COFINS e PIS): Informar o CST para que o imposto seja calculado;
Retido na Fonte:
Informar os valores das retenções dos impostos federais;
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Outros:

Figura 336

Na aba Outros, atente para os campos:
1. Fatura: Essa informação impacta no lançamento dos títulos, como
veremos na aba de Faturas.
2. Indicador de Contribuição Previdenciária: Caso a atividade faça parte
da Desoneração da Folha de pagamentos conforme a Lei 12546/2011,
informe o código referente para que essa informação possa ser gerada no
arquivo do SPED Contribuições;

Faturas:

Nessa aba, serão controlados os títulos a receber referentes aos documentos
fiscais.
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Esse controle é importante para empresas que trabalham com o regime de caixa,
pois estas precisam informar a fatura e posteriormente realizar a baixa.
Informe o numero da fatura e vincule ao tipo que já foi cadastrado anteriormente.
O valor será exibido conforme o total do documento fiscal.
Informe o desconto e em seguida gere o título.
Gerar Títulos:
Selecionando o botão
de forma automática

os títulos do documento serão gerados

Figura 114

1º Vencimento: Informar a data do vencimento do primeiro título;
Qde de Parcelas: Informar a quantidade de parcelas em que o título será
dividido;
Periodicidade: Informar a periodicidade do vencimento dos títulos e selecionar
o botão

para escolher entre dias ou meses;

Selecione o botão

para finalizar a geração do título.

4.3.14 CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO

Clique no menu Movimentos – Saídas, opção Conhecimento de Transporte
Eletrônico. Após informar o estabelecimento e o período que deseja incluir a
movimentação será exibida a tela a seguir
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Figura 341

No Botão
: Incluirá um novo lançamento de conhecimento de
transporte eletrônico;

Figura 342

Nesse lançamento, atente para os campos:
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1. Frete: Informar o tipo de cobrança de frete. Clicando na opção
selecionar: CIF, FOB ou Sem cobrança de frete;

irá

2. CST(B): Ao informar o CST de ICMS, será possível apurar ou não o
imposto devido.
3. CSOSN(B): Essa informação é exclusiva para as empresas optantes pelo
Simples Nacional.

Detalhamento:

Figura 343

1. Consignatário: Informar o Consignatário do conhecimento de transporte;
2. Redespachante: Informar o Consignatário do redespachante de
transporte;
3. Frete da Operação de Redespacho: Clicando na opção
irá
selecionar: Sem redespacho, Por conta do Emitente, Por conta do
Destinatário, Outros;
4. Coleta – UF e Município: Informar a UF e Município de coleta;
5. Entrega – UF e Município: Informar a UF e Município de entrega;
6. Distância: Informar a distância em (Km);
7. Qtd. Mercad.: Informar a quantidade de mercadorias;
8. Unidade Medida: Clicando na opção
irá selecionar: (NÃO INFORM.),
1 – PESO (KG), 2 – LITRO (L) ou 3 – VOLUME (M3);
9. Frete Calculado: Clicando na opção
irá selecionar: (NÃO INFORM.),
1 – PELO PESO DAS MERCADORIAS, 2 – PELO VALOR DAS
MERCADORIAS, 3 – PELO PESO E VALOR DAS MERCADORIAS ou 4
– OUTRA FORMA DE CÁLCULO;
10. Placa Veículo: Informar a placa do veículo;
11. UF: Informar a UF do veículo;
12. Resumo de Movimento Diário: Será marcada para vincular o RMD;
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Notas Fiscais:

Figura 344

No botão
: Incluirá as notas fiscais que estão vinculadas ao
conhecimento de transporte eletrônico;

Figura 345

Figura 335

2. CST (COFINS e PIS): Informar o CST para que o imposto seja calculado;
Retido na Fonte:
Informar os valores das retenções dos impostos federais;
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Outros:

Figura 336

Na aba Outros, atente para os campos:
1. Fatura: Essa informação impacta no lançamento dos títulos, como
veremos na aba de Faturas.
2. Indicador de Contribuição Previdenciária: Caso a atividade faça parte
da Desoneração da Folha de pagamentos conforme a Lei 12546/2011,
informe o código referente para que essa informação possa ser gerada no
arquivo do SPED Contribuições;

Faturas:
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Nessa aba, serão controlados os títulos a receber referentes aos documentos
fiscais.
Esse controle é importante para empresas que trabalham com o regime de caixa,
pois estas precisam informar a fatura e posteriormente realizar a baixa.
Informe o numero da fatura e vincule ao tipo que já foi cadastrado anteriormente.
O valor será exibido conforme o total do documento fiscal.
Informe o desconto e em seguida gere o título.
Gerar Títulos:
Selecionando o botão
de forma automática

os títulos do documento serão gerados

Figura 114

1º Vencimento: Informar a data do vencimento do primeiro título;
Qde de Parcelas: Informar a quantidade de parcelas em que o título será
dividido;
Periodicidade: Informar a periodicidade do vencimento dos títulos e selecionar
o botão

para escolher entre dias ou meses;

Selecione o botão

para finalizar a geração do título.

4.3.15 CONHECIMENTOS AVULSOS DE TRANSPORTE DE CARGA

Clique no menu Movimentos – Saídas, opção Conhecimento Avulso de
Transporte de Carga. Após informar o estabelecimento e o período que deseja
incluir a movimentação será exibida a tela a seguir
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Figura 352

No Botão
: Incluirá um novo lançamento de conhecimento avulso
de transporte de carga;

Figura 353

Nesse lançamento, atente para os campos:
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1. Frete: Informar o tipo de cobrança de frete. Clicando na opção
selecionar: CIF, FOB ou Sem cobrança de frete;

irá

2. CST(B): Ao informar o CST de ICMS, será possível apurar ou não o
imposto devido.
3. CSOSN(B): Essa informação é exclusiva para as empresas optantes pelo
Simples Nacional.

Detalhamento:

Figura 343

13. Consignatário: Informar o Consignatário do conhecimento de transporte;
14. Redespachante: Informar o Consignatário do redespachante de
transporte;
15. Frete da Operação de Redespacho: Clicando na opção
irá
selecionar: Sem redespacho, Por conta do Emitente, Por conta do
Destinatário, Outros;
16. Coleta – UF e Município: Informar a UF e Município de coleta;
17. Entrega – UF e Município: Informar a UF e Município de entrega;
18. Distância: Informar a distância em (Km);
19. Qtd. Mercad.: Informar a quantidade de mercadorias;
20. Unidade Medida: Clicando na opção
irá selecionar: (NÃO INFORM.),
1 – PESO (KG), 2 – LITRO (L) ou 3 – VOLUME (M3);
21. Frete Calculado: Clicando na opção
irá selecionar: (NÃO INFORM.),
1 – PELO PESO DAS MERCADORIAS, 2 – PELO VALOR DAS
MERCADORIAS, 3 – PELO PESO E VALOR DAS MERCADORIAS ou 4
– OUTRA FORMA DE CÁLCULO;
22. Placa Veículo: Informar a placa do veículo;
23. UF: Informar a UF do veículo;
24. Resumo de Movimento Diário: Será marcada para vincular o RMD;
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Notas Fiscais:

Figura 344

No botão
: Incluirá as notas fiscais que estão vinculadas ao
conhecimento de transporte eletrônico;

Figura 345

Figura 335

3. CST (COFINS e PIS): Informar o CST para que o imposto seja calculado;
Retido na Fonte:
Informar os valores das retenções dos impostos federais;
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Outros:

Figura 336

Na aba Outros, atente para os campos:
1. Fatura: Essa informação impacta no lançamento dos títulos, como
veremos na aba de Faturas.
2. Indicador de Contribuição Previdenciária: Caso a atividade faça parte
da Desoneração da Folha de pagamentos conforme a Lei 12546/2011,
informe o código referente para que essa informação possa ser gerada no
arquivo do SPED Contribuições;

Faturas:
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Nessa aba, serão controlados os títulos a receber referentes aos documentos
fiscais.
Esse controle é importante para empresas que trabalham com o regime de caixa,
pois estas precisam informar a fatura e posteriormente realizar a baixa.
Informe o numero da fatura e vincule ao tipo que já foi cadastrado anteriormente.
O valor será exibido conforme o total do documento fiscal.
Informe o desconto e em seguida gere o título.
Gerar Títulos:
Selecionando o botão
de forma automática

os títulos do documento serão gerados

Figura 114

1º Vencimento: Informar a data do vencimento do primeiro título;
Qde de Parcelas: Informar a quantidade de parcelas em que o título será
dividido;
Periodicidade: Informar a periodicidade do vencimento dos títulos e selecionar
o botão

para escolher entre dias ou meses;

Selecione o botão

para finalizar a geração do título.

4.3.16 NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

Clique no menu Movimentos – Saídas, opção Notas Fiscais de Serviço de
Transporte. Após informar o estabelecimento e o período que deseja incluir a
movimentação será exibida a tela a seguir
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Figura 363

No Botão
: Incluirá um novo lançamento de notas fiscais de
serviço de transporte;
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Figura 363

AIDF: Informar a AIDF;
Série/Subs.: Informar a série e subsérie do modelo da nota;
Número: Informar o número da nota;
Formulários: Informar caso a AIDF seja do tipo formulário;
Emissão: Informar a data de emissão da nota;
Cancelado: Clicando na opção
irá selecionar: ‘Sim’ quando se trata
de um serviço de transporte cancelado, ou ‘Não’ quando não for;
7. Saída: Informar a data de saída;
8. Tomador do Serviço: Informar o tomador do serviço;
9. CFOP: Informar o CFOP da nota;

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Serviços:
No botão

: Incluirá o serviço na nota fiscal de serviço de transporte;

Figura 364

Nesse lançamento, atente para os campos:

1. Serviço: Vincular ao serviço anteriormente cadastrado no menu de
Cadastros – Serviços (ICMS);
2. CST(B): Ao informar o CST de ICMS, será possível apurar ou não o
imposto devido.
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3. CSOSN(B): Essa informação é exclusiva para as empresas optantes
pelo Simples Nacional.
4. Natureza da Receita PIS: Informar a natureza da receita COFINS,
quando utilizado o CST 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, ou 09;

Geral:

Figura 365

Como as demais informações serão preenchidas de acordo com os dados da
aba “Serviços”, o usuário deverá informar somente os campos abaixo:
1. Tipo de Frete: Clicando na opção
irá selecionar: POR CONTA DE
TERCEIROS, POR CONTA DO EMITENTE, POR CONTA DO
DESTINATÁRIO ou SEM COBRANÇA DE FRETE;
2. Placa Veículo: Informar a placa do veículo;
3. UF: Informar a UF;
4. Qtd. It.: Informar a quantidade do item;
5. Código Contábil: Informar o código contábil referente o documento;
6. Placa Veículo: Informar a placa do veículo;
7. UF: Informar a UF do veículo
8. Observações: Informar a observação que consta no documento;
9. Informação Complementar: Informar o código da informação
complementar referente à nota;
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Tributos Federais:

Figura 366

A aba Tributos Federais irá depender do CST de PIS/COFINS informado na
aba “Serviços”.
Retido na Fonte:
Informar os valores das retenções dos impostos federais;
Outros:

Figura 367

1. Fatura: Essa informação impacta no lançamento dos títulos, como
veremos na aba de Faturas.
Faturas:
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Nessa aba, serão controlados os títulos a receber referentes aos documentos
fiscais.
Esse controle é importante para empresas que trabalham com o regime de caixa,
pois estas precisam informar a fatura e posteriormente realizar a baixa.
Informe o numero da fatura e vincule ao tipo que já foi cadastrado anteriormente.
O valor será exibido conforme o total do documento fiscal.
Informe o desconto e em seguida gere o título.
Gerar Títulos:
Selecionando o botão
de forma automática

os títulos do documento serão gerados

Figura 114

1º Vencimento: Informar a data do vencimento do primeiro título;
Qde de Parcelas: Informar a quantidade de parcelas em que o título será
dividido;
Periodicidade: Informar a periodicidade do vencimento dos títulos e selecionar
o botão

para escolher entre dias ou meses;
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Selecione o botão

para finalizar a geração do título.

4.3.17 BILHETES DE PASSAGEM

Clique no menu Movimentos – Saídas, opção Bilhetes de Passagem. Após
informar o estabelecimento e o período que deseja incluir a movimentação será
exibida a tela a seguir

Figura 372

No Botão

: Incluirá um novo lançamento de bilhete de passagem;
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Figura 373

1. Espécie: Informar a espécie do bilhete de passagem. Clicando na opção
irá selecionar: BPA, BPF, BPNB, ou BPR;
2. AIDF: Informar a AIDF;
3. Série/Subs.: Informar a série e subsérie do bilhete de passagem;
4. Números: Informar o intervalo da numeração do bilhete de passagem;
5. Can.: Informar a quantidade de bilhetes cancelados;
8. Formulários: Informar caso a AIDF seja do tipo formulário;
6. Emissão: Informar a data de emissão;
7. Valor Total: Informar o valor total;

Detalhamento:

Figura 374

Nesse lançamento, atente para os campos:
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1. CST(B): Ao informar o CST de ICMS, será possível apurar ou não o
imposto devido.
2. CSOSN(B): Essa informação é exclusiva para as empresas optantes
pelo Simples Nacional.
Tributos Federais:

Figura 375

1. Natureza da Receita PIS: Informar a natureza da receita COFINS,
quando utilizado o CST 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, ou 09;

Outros:

Figura 376

1. Resumo de Movimento Diário: Será marcada para vincular o RMD;
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2. Indicador de Contribuição Previdenciária: Caso a atividade faça parte
da Desoneração da Folha de pagamentos conforme a Lei 12546/2011,
informe o código referente para que essa informação possa ser gerada no
arquivo do SPED Contribuições

Receita por Município:

Figura 377

No botão

: Incluirá no documento a receita por município;

Figura 378

As informações referentes a receita por município serão geradas para ao SPED
Fiscal.
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4.3.18 RMDS
Resumo de Movimento Diário
Clique no menu Movimentos – Saídas, opção RMDs. Após informar o
estabelecimento e o período que deseja incluir a movimentação será exibida a
tela a seguir

Figura 381

No Botão

: Incluirá um novo lançamento de RMD;
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Figura 382

Após realizar o lançamento do RMD, este será vinculado aos Conhecimentos de
Transporte de Cargas e Bilhetes de Passagens.

4.3.19 NOTAS FISCAIS – CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA

Clique no menu Movimentos – Saídas, opção Notas Fiscais – Contas de
Energia Elétrica. Após informar o estabelecimento e o período que deseja incluir
a movimentação será exibida a tela a seguir
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Figura 385

No Botão
de energia elétrica;

: Incluirá um novo lançamento de notas fiscais de contas

Figura 385

1. AIDF: O campo não será habilitado, pois não se faz necessário para a
movimentação de conta de energia;
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2. CST: Ao informar o CST de ICMS, será possível apurar ou não o imposto
devido.
3. CSOSN: Essa informação é exclusiva para as empresas optantes pelo
Simples Nacional.

Itens:
No botão

:

Figura 386

1. Demanda: Será informada a quantidade em (kWh), e o valor referente ao
consumo da demanda;
2. Energia Reativa: Será informada a quantidade em (kWh), e o valor
referente ao consumo da energia reativa;

Tributos Federais:
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Figura 387

Receita Tributável:
Calculado automaticamente pelo sistema;
Retido na Fonte:
Informar os valores das retenções dos impostos federais;

Outros:
1. CST (COFINS/PIS): No lançamento de um documento de saída, o campo
CST será habilitado quando a tributação da mesma for Cumulativa ou
Não-Cumulativa.

Figura 388

1.
2.
3.
4.

Código Contábil: Informar o código contábil referente o documento;
Coleta – UF e Município: Informar a UF e Município de coleta;
Observações: Informar à observação que consta no documento;
Informação Complementar: Informar o código da informação
complementar referente à nota;
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4.3.20 NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO

Clique no menu Movimentos – Saídas, opção Notas Fiscais de Serviço de
Telecomunicação. Após informar o estabelecimento e o período que deseja
incluir a movimentação será exibida a tela a seguir

Figura 391

No Botão
: Incluirá um novo lançamento de notas fiscais de
serviço de telecomunicação;
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Figura 392

AIDF: Informar a AIDF;
Série/Subs.: Informar série e subsérie do documento;
Número: Informar o número do documento;
Formulário: Informar caso a AIDF seja do tipo formulário;
Emissão: Informar a data de emissão;
Cancelado: Clicando na opção
irá selecionar: ‘Sim’ quando se trata
de um serviço de telecomunicação cancelado, ou ‘Não’ quando não for;
7. Saída: Informar a data de saída;
8. Tomador do Serviço: Informar o tomador do serviço;

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Serviços:
No botão
telecomunicação;

: Incluirá o serviço na nota fiscal de serviço de
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Figura 393

Nesse lançamento, atente para os campos:

1. Serviço: Vincular ao serviço anteriormente cadastrado no menu de
Cadastros – Serviços (ICMS);
2. CST(B): Ao informar o CST de ICMS, será possível apurar ou não o
imposto devido.
3. CSOSN(B): Essa informação é exclusiva para as empresas optantes
pelo Simples Nacional.
4. Classe: Vincular a classe anteriormente cadastrada no menu de
Cadastros – Classe das empresas telefônicas;
5. CST PIS/COFINS: No lançamento de um documento de saída, o
campo CST será habilitado quando a tributação da mesma for
Cumulativa ou Não-Cumulativo.
Totais:
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Figura 394

A aba totais, será preenchida de acordo com as informações da aba de
“Serviços”.

Tributos Federais:

Figura 395

Receita Tributável:
Para PIS e COFINS será calculado conforme o CST informado.
Para IRPJ e CSLL , calculado conforme o CFOP informado no documento
fiscal.
Retido na Fonte:
Informar os valores das retenções dos impostos federais;
Outros:
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Figura 396

1. Receita: Clicando na opção
irá selecionar: PRÓPRIA ou DE
TERCEIROS;
2. Fatura: Essa informação impacta no lançamento dos títulos, como
veremos na aba de Faturas.
Faturas:

Nessa aba, serão controlados os títulos a receber referentes aos documentos
fiscais.
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Esse controle é importante para empresas que trabalham com o regime de caixa,
pois estas precisam informar a fatura e posteriormente realizar a baixa.
Informe o numero da fatura e vincule ao tipo que já foi cadastrado anteriormente.
O valor será exibido conforme o total do documento fiscal.
Informe o desconto e em seguida gere o título.
Gerar Títulos:
Selecionando o botão
de forma automática

os títulos do documento serão gerados

Figura 114

1º Vencimento: Informar a data do vencimento do primeiro título;
Qde de Parcelas: Informar a quantidade de parcelas em que o título será
dividido;
Periodicidade: Informar a periodicidade do vencimento dos títulos e selecionar
o botão

para escolher entre dias ou meses;

Selecione o botão

para finalizar a geração do título.

4.3.21 NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Clique no menu Movimentos – Saídas, opção Notas Fiscais de Serviço de
Comunicação. Após informar o estabelecimento e o período que deseja incluir
a movimentação será exibida a tela a seguir
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Figura 401

No Botão
: Incluirá um novo lançamento de notas fiscais de
serviço de comunicação;

Figura 402

1. AIDF: Informar a AIDF;
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Série/Subs.: Informar série e subsérie do documento;
Número: Informar o número do documento;
Formulário: Informar caso a AIDF seja do tipo formulário;
Emissão: Informar a data de emissão;
Cancelado: Clicando na opção
irá selecionar: ‘Sim’ quando se trata
de um serviço de comunicação cancelado, ou ‘Não’ quando não for;
7. Saída: Informar a data de saída;
8. Tomador do Serviço: Informar o tomador do serviço;
9. CFOP: Informar o CFOP;
2.
3.
4.
5.
6.

Serviços:
No botão
comunicação;

: Incluirá o serviço na nota fiscal de serviço de

Figura 403

Nesse lançamento, atente para os campos:

1. Serviço: Vincular ao serviço anteriormente cadastrado no menu de
Cadastros – Serviços (ICMS);
2. CST(B): Ao informar o CST de ICMS, será possível apurar ou não o
imposto devido.
3. CSOSN(B): Essa informação é exclusiva para as empresas optantes
pelo Simples Nacional.
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4. CST PIS/COFINS: No lançamento de um documento de saída, o
campo CST será habilitado quando a tributação da mesma for
Cumulativa ou Não-Cumulativo.

Geral:

Figura 404

Valor Total: Será a soma dos serviços de comunicação;
Base Cálc. ICMS: Informar a Base de Cálculo de ICMS;
Alíq. %: Informar a Alíquota;
ICMS Debitado: O sistema calculará o valor do imposto
automaticamente;
5. Isentas/Não-Trib.: Informar o valor do serviço com tributação de
Isentas/Não-Tributadas de ICMS;
6. Outras: Informar o valor do serviço com tributação de Outras de ICMS;
7. Classe: Informar a classe de consumo;
8. Receita: Clicando na opção
irá selecionar: PRÓPRIA ou DE
TERCEIROS;
9. Qtd.It.: Informar a quantidade de item de serviço;
10. Tipo Assinante: Tipo Assinante: Clicando na opção
irá selecionar: 1
– Comercial/Industrial, 2 – Poder Público, 3 – Residencial/Pessoa física,
4 – Público, 5 – Semi-Público ou 6 – Outros;
11. Observações: Informar a observação que consta no documento;
12. Informação Complementar: Informar o código da informação
complementar referente à nota;
1.
2.
3.
4.
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Tributos Federais:

Figura 405

Receita Tributável:
Para PIS e COFINS será calculado conforme o CST informado.
Para IRPJ e CSLL , calculado conforme o CFOP informado no documento
fiscal.
Retido na Fonte:
Informar os valores das retenções dos impostos federais;
Outros:

Figura 406

1. Fatura: Essa informação impacta no lançamento dos títulos, como
veremos na aba de Faturas.
Faturas:
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Nessa aba, serão controlados os títulos a receber referentes aos documentos
fiscais.
Esse controle é importante para empresas que trabalham com o regime de caixa,
pois estas precisam informar a fatura e posteriormente realizar a baixa.
Informe o numero da fatura e vincule ao tipo que já foi cadastrado anteriormente.
O valor será exibido conforme o total do documento fiscal.
Informe o desconto e em seguida gere o título.
Gerar Títulos:
Selecionando o botão
forma automática

os títulos do documento serão gerados de

Figura 114

1º Vencimento: Informar a data do vencimento do primeiro título;
Qde de Parcelas: Informar a quantidade de parcelas em que o título será
dividido;
Periodicidade: Informar a periodicidade do vencimento dos títulos e selecionar
o botão

para escolher entre dias ou meses;

Selecione o botão

para finalizar a geração do título.
273

4.4 DOCUMENTOS CONSOLIDADOS
A partir dos Documentos consolidados o usuário pode visualizar as
movimentações de entradas ou saídas e posteriormente montar relatórios.
Clique no menu Movimentos, opção Documentos Consolidados para que seja
exibida a figura a seguir;

Estabelecimento: Informe o estabelecimento desejado
Período: Informe o período para a visualização dos documentos;
Operação: Selecione entre Entradas ou Saídas.

Ao selecionar o botão

, será exibida a tela:
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A partir dessa informação, o usuário pode montar o relatório com as
informações desejadas através do botão

.

4.5 SAÍDAS NÃO ACOBERTADAS POR DOCUMENTO FISCAL

Utilizado somente para empresas do SIMPLES NACIONAL.
Clique no menu Movimentos, opção Saídas não Acobertadas por Documento
Fiscal. Após informar o estabelecimento e o período que deseja incluir a
movimentação será exibida a tela a seguir

Figura 410
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No Botão
: Incluirá um novo lançamento de saídas não
acobertadas por documento fiscal;

Figura 411

Nesse lançamento, informe o mês referente ao faturamento, o CFOP e o valor
total do mesmo.
Substituição de:

Figura 412

Será marcada caso haja valor de substituição de ICMS, PIS/PASEP e COFINS;
OBS: Campo habilitado somente quando a empresa for optante do Simples
Nacional.
Receita Tributável:
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Figura 413

O campo não será habilitado, pois não se faz necessário para a movimentação,
pois o SIMPLES é calculado pelo DAS;

4.6 CIAP – ATIVO IMOBILIZADO
Clique no menu Movimentos, opção CIAP – Ativo Imobilizado. Após informar
o estabelecimento e o período que deseja incluir a movimentação será exibida a
tela a seguir

Figura 415

No Botão

: Incluirá um novo bem do ativo imobilizado;
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Figura 416

Nesse cadastro, atente para os campos:
1. Calcular Crédito de PIS/COFINS com Base na Depreciação: Ao
selecionar esse opção o crédito de PIS/COFINS será calculado pela
divisão entre o custo do bem pela vida útil;
2. Calcular Crédito de PIS/COFINS com Base na Lei 12546/2011: Ao
selecionar esse opção o crédito de PIS/COFINS será calculado pela
divisão entre o custo do bem pela quantidade de meses disponíveis na
referida Lei;
3. Código Contábil: Informar o código da conta analítica de contabilização
do bem, de natureza “Ativo”;
4. CST (COFINS/PIS): É com base nessa informação que o sistema irá
calcular o crédito de PIS e COFINS.
5. Total do Imposto: Será apresentada a soma dos campos referentes ao
ICMS, onde a partir desse valor será calculado o CIAP para o ICMS.
Saída/Perda:
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Figura 418

Informar a data da saída para o caso de uma venda do bem, ou a data da
perda do mesmo.
Com base nessa data, não será mais possível a apropriação dos créditos
referentes ao CIAP.

4.7 GNRES
Clique no menu Movimentos, opção GNREs. Após informar o estabelecimento
e o período que deseja incluir a movimentação será exibida a tela a seguir
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Figura 420

No Botão
Tributos Estaduais;

: Incluirá uma nova Guia Nacional de Recolhimento de

Figura 421

1. UF Favor.: Informar a UF Favorecida;
2. Mês/Ano: Informar o Mês/Ano da GNRE;
3. Nº Convênio ou Protoc./Especif. das Mercad.: Informar o Número do
Convênio ou Protocolo;
4. Código da Receita: Informar o Código da Receita;
5. Vencimento: Informar a data do Vencimento;
280

6. Recolhimento: Informar a data do Recolhimento;
7. Banco: Informar o Código do Banco;
8. Agênc./DV: Informar o Código da Agência o Dígito Verificador;
9. Autenticação: Informar o Código da Autenticação;
10. Valor Principal: Informar o Valor Principal;
11. Atualiz. Monetária: Informar a Atualização Monetária;
12. Juros: Informar o Valor dos Juros;
13. Multa: Informar o Valor da Multa;
14. Valor Total: Será a soma dos campos Valor Principal + Atualização
Monetária + Juros + Multa;

4.8 OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS

Utilizado somente para Empresas de Transporte de Cargas. As Espécies são:
ACT: Autorização Carregamento e Transportes; DEB: Documento de Excesso
de Bagagem; DT: Despacho de Transportes e OCC: Ordem de Coleta de
Cargas;

Clique no menu Movimentos, opção Outros Documentos Emitidos. Após
informar o estabelecimento e o período que deseja incluir a movimentação será
exibida a tela a seguir

Figura 423
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No Botão
emitidos;

: Incluirá um novo lançamento de outros documentos

Figura 424

1. Mês/Ano: Informar o Mês/Ano do documento;
2. Espécie: Informar a espécie. Clicando na opção
irá selecionar: ACT,
DEB, DT ou OCC;
3. AIDF: Informar a AIDF;
4. Série/Subs.: Informar a série e subsérie do documento;
5. Números: Informar o intervalo da numeração;
6. Formulários: Informar caso a AIDF seja do tipo formulário;
7. Vencidos: Será marcado caso o documento tenha passado do prazo de
validade;
8. Cancelados: Será marcado caso o documento tenha sido cancelado;

4.9 DOCUMENTOS INUTILIZADOS/CANCELADOS, DEVOLVIDOS E
EXTRAVIADOS EM BRANCO (ICMS)
Informar os formulários que foram inutilizados/cancelados, devolvidos e
extraviados em branco. Não utilizar para Tipo BLOCOS.

Clique no menu Movimentos, opção Documentos Inutilizados/Cancelados,
Devolvidos e Extraviados em Branco (ICMS). Após informar o
estabelecimento e o período que deseja incluir a movimentação será exibida a
tela a seguir
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Figura 426

No Botão
: Incluirá um novo documento inutilizados/cancelados,
devolvidos e extraviados em branco.

Figura 427

1. Espécie: Informar a espécie. Clicando na opção

irá selecionar: ACT,
BPA, BPR, CA, CTA, CTAC, CTFC, CTRC, DEB, DT, MRE, NF1, NF1A,
NFA, NFP, NFF, NFSC, NFST, NFVC, OCC ou RMD;

2.
3.
4.
5.
6.

AIDF: Informar a AIDF;
Série/Subs.: Informar a série e subsérie do documento;
Formulários: Informar o intervalo dos formulários;
Data: Informar a data da ocorrência;
Ocorrência: Informar a Ocorrência. Clicando na opção

irá selecionar:
CANCELADO, INUTILIZADO, DEVOLUÇÃO (BAIXA A PEDIDO),
DEVOLUÇÃO (BAIXA DE OFÍCIO) ou EXTRAVIO EM BRANCO;
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4.10 ICMS
–
OUTROS
DÉBITOS/CRÉDITOS,
ESTORNOS,
DEDUÇÕES, OBSERVAÇÕES, VAL. DECLARATÓRIOS E DEB.
ESPECIAIS
Clique no menu Movimentos, opção ICMS – Outros Débitos/Crédito,
estornos, deduções e observações onde será apresentada a tela a seguir

Figura 428

Selecione o estabelecimento, clicando na opção
seguida clique em

, informe o Mês/Ano e em

;

Outros Débitos:

No botão

: Incluirá um novo débito;

Figura 430
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1. Classificação: Informar a classificação devida do ICMS. Clicando na
opção
irá selecionar: COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS NA DÍVIDA
ATIVA, DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, TRANSFERÊNCIA DE
CRÉDITO, OUTROS, FECOP – ICMS NORMAL , RESERVA
TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO DIFERENÇA DE CARTÃO DE
CRÉDITO ou DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS - CONSUMO;
2. Descrição: Será preenchida automaticamente pelo sistema, tendo à
possibilidade do usuário complementar a informação;
3. Valor: Informar o valor devido;
4. Nº Inscrição: Informar o número da inscrição, caso selecione a
classificação COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS NA DÍVIDA ATIVA;

Estornos de Créditos:

No botão

: Incluirá um novo estorno de crédito;

Figura 431

1. Classificação: Informar a classificação devida do ICMS. Clicando na
opção
irá selecionar: SUFRAMA, SAÍDAS ISENTAS/NÃO
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TRIBUTADAS, BENS DO ATIVO POR SAÍDAS NÃO TRIBUTADAS,
OUTROS ou BENS DO ATIVO POR BAIXA;
2. Descrição: Será preenchida automaticamente pelo sistema, tendo à
possibilidade do usuário complementar a informação;
3. Valor: Informar o valor devido;

Outros Créditos:

No botão

: Incluirá um novo crédito;

Figura 432

1. Classificação: Informar a classificação devida do ICMS. Clicando na
opção
irá selecionar: CRÉDITO PRESUMIDO, CRÉDITO
ANTECIPADO, DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, RESTITUIÇÃO DE
INDÉBITO, BENS DO ATIVO IMOBILIZADO, TRANSFERÊNCIA DE
CRÉDITO,
ICMS
IMPORTAÇÃO
DIFERIDO,
CRÉDITOS
ESTEMPORÂNEOS, OUTROS, DECORRENTE DE AUTO DE
INFRAÇÃO, ALTERAÇÃO DE REGIME EPP/NL, ALTERAÇÃO DE
REGIME NL/EPP, SALDO DE ICMS ANTECIPADO EPP ou ICMS A
MAIS OU EM DUPLICIDADE;
2. Descrição: Será preenchida automaticamente pelo sistema, tendo à
possibilidade do usuário complementar a informação;
3. Valor: Informar o valor devido;
4. Nº DAE: Informar o número do DAE, caso selecione a classificação
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO;
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5. Valor Recolhido: Informar o valor que já foi recolhido;

Estornos de Débitos:

No botão

: Incluirá um novo estorno de débito;

Figura 433

1. Classificação: Informar a classificação devida do ICMS. Clicando na
opção
irá selecionar: REVERSÃO RESERVA TRANFERÊNCIA ou
OUTROS;
2. Descrição: Será preenchida automaticamente pelo sistema, tendo à
possibilidade do usuário complementar a informação;
3. Valor: Informar o valor devido;

Deduções:

No botão

: Incluirá uma nova dedução;
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Figura 434

1. Classificação: Informar a classificação devida do ICMS. Clicando na
opção
irá selecionar: DEDUÇÃO FDI – PROVIN, INCENTIVO FISCAL,
FECOP DO ICMS NORMAL ou FDI – TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO;
2. Descrição: Será preenchida automaticamente pelo sistema, tendo à
possibilidade do usuário complementar a informação;
3. Valor: Informar o valor devido;

Observações:

Figura 435

Informar a observação para que seja exibida no registro de apuração de ICMS;
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Valores Declaratórios:
No botão

: Incluirá um novo valor declaratório;

Figura 436

1. Código da SEFAZ: Clicando na opção
irá selecionar o código da
SEFAZ anteriormente cadastrado no menu de Cadastros – Códigos de
Ajustes Fiscais;
2. Descrição Complementar: Informar a descrição complementar referente
ao código;
3. Valor: Informar o valor devido;
Débitos Especiais:
No botão

: Incluirá um novo débito especial
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1. Código da SEFAZ: Clicando na opção
irá selecionar o código da
SEFAZ anteriormente cadastrado no menu de Cadastros – Códigos de
Ajustes Fiscais;
2. Descrição Complementar: Informar a descrição complementar referente
ao código;
3. Valor: Informar o valor devido.

4.11 ICMS - CONTROLE DE CRÉDITOS FISCAIS (EXTRAAPURAÇÃO)
Clique no menu Movimentos, opção ICMS – Controle de Créditos Fiscais
(Extra-Apuração), e informe o estabelecimento que deseja incluir a
movimentação conforme a figura a seguir;
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No botão

: Incluirá um novo crédito fiscal
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1. Código do Ajuste: Clicando na opção
irá selecionar o código da
SEFAZ anteriormente cadastrado no menu de Cadastros – Códigos de
Ajustes Fiscais;
2. Saldo de Créditos Fiscais Anteriores: Informar o valor dos créditos
fiscais anteriores ao período da apuração;
3. Crédito Apropriado no Mês: Informar o valor do crédito a ser apropriado
no mês da apuração;
4. Crédito Recebido por Transferência: Informar o valor do crédito
recebido por transferência;
5. Crédito Utilizado no Período: Preenchido de forma automática pelo
sistema após o usuário informar o campo “Utilização de Créditos Fiscais”
6. Saldo Credor Fiscal: Valor final do crédito referente ao período.
Utilização de Créditos Fiscais:
Ao incluir a utilização, devemos informar o tipo de utilização (Dedução,
Compensação, Transferência, Restituição, Estorno ou Outros), em seguida
informar o número do documento e por fim, o valor do crédito.
4.12 IPI – OUTROS DÉBITOS/CRÉDITOS, ESTORNOS, DEDUÇÕES
E OBSERVAÇÕES
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Clique no menu Movimentos, opção IPI – Outros Débitos/Crédito, estornos,
deduções e observações, e informe o estabelecimento que deseja incluir a
movimentação conforme a (Figura 437) a seguir;

Figura 437

Selecione o estabelecimento, clicando na opção
seguida clique em

, informe o Mês/Ano e em

;

Outros Débitos:

No botão

: Incluirá um novo débito;

Figura 439
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1. Descrição: Informar a descrição do débito;
2. Valor: Informar o valor devido;

Estornos de Créditos:

No botão

: Incluirá um novo estorno de crédito;

Figura 440

1. Descrição: Informar a descrição do estorno de crédito;
2. Valor: Informar o valor devido;

Outros Créditos:

No botão

: Incluirá um novo crédito;
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Figura 441

1. Descrição: Informar a descrição do crédito;
2. Valor: Informar o valor devido;

Estornos de Débitos:

No botão

: Incluirá um novo estorno de débito;

295

Figura 442

1. Descrição: Informar a descrição do estorno de débito;
2. Valor: Informar o valor devido;

Deduções:

No botão

: Incluirá uma nova dedução;

Figura 443

1. Descrição: Informar a descrição da dedução;
2. Valor: Informar o valor devido;
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Observações:

Figura 444

Informar a observação para que seja exibida no registro de apuração de IPI;

4.13 LANÇAMENTOS EXTEMPORÂNEOS
Clique no menu Movimentos, opção Lançamentos Extemporâneos. Após
informar o estabelecimento que deseja incluir a movimentação será exibida a
tela a seguir
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Figura 446

No Botão

: Incluirá um novo lançamento extemporâneo;

Figura 447

1. Mês/Ano do Documento: Informar o Mês/Ano do lançamento do
documento;
2. Mês/Ano Reconhecimento: Informar o Mês/Ano em que irá ser recolhido
o imposto;
3. Valor: Informar o valor;
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4.14 FECOP
Clique no menu Movimentos, opção FECOP. Após informar o estabelecimento
que deseja incluir a movimentação será exibida a tela a seguir

Figura 449

No Botão

: Incluirá um novo lançamento FECOP;

Figura 450

Informe o valor referente ao FECOP para constar na apuração.
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4.15 TRIBUTOS FEDERAIS
Servirá para informar valores que irão compor o cálculo dos tributos federais;
Ganhos de Capital e Outras Receitas
Clique no menu Movimentos – Tributos Ferais, opção Ganhos de Capital e
Outras Receitas para que seja exibida a tela a seguir

Figura 451

No Botão
outras receitas;

: Incluirá um novo lançamento de ganho de capital e
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Figura 452

Nesse lançamento, atente para os campos:
1. Apuração PIS/COFINS: Informar a tributação referente ao PIS e
COFINS. Esse campo só terá influencia no lançamento, caso no histórico
da empresa estiver marcada a opção “PIS/COFINS Cumulativo e NãoCumulativo”;
2. CST (COFINS/PIS): Informar o CST (COFINS/PIS) para que o imposto
seja calculado ou não;
3. Base de Cálculo: Habilitado de acordo com o CST informado.
4. Natureza da Receita PIS/COFINS: Informar a natureza da receita,
quando utilizado o CST 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, ou 09;
5. Descrição: Informar a descrição da receita ou do ganho de capital;

Outras Despesas (COFINS/PIS não-cumulativo)
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Clique no menu Movimentos – Tributos Ferais, opção Outras Despesas
(COFINS/PIS não-cumulativo). Após informar o estabelecimento que deseja
incluir a movimentação será exibida a tela a seguir

Figura 453

No Botão
: Incluirá um novo lançamento de outras despesas
(COFINS/PIS não-cumulativa);

Figura 454

Esse lançamento somente será habilitado quando a empresa for do regime
não-cumulativo.
Nessa situação a empresa poderá se apropriar do crédito referente às
despesas.
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Deduções
Clique no menu Movimentos – Tributos Ferais, opção Deduções, para que
seja exibida a tela a seguir

Figura 455

No Botão

: Incluirá um novo lançamento de deduções;
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Figura 456

Nesse lançamento, atente para os campos:
1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento que teve a dedução;
2. Tributo: Informar o tributo que teve a dedução. Clicando na opção
selecionar: COFINS, PIS, CSL ou IRPJ;
3. Base de Cálculo: Informar a Base de Cálculo do Imposto;
4. Valor: Informar o valor a ser deduzido;
5. Descrição: Informar a descrição da dedução;

irá

Receitas Dis. Da Emissão de Emissão de Doc. Fiscal

Clique no menu Movimentos – Tributos Ferais, opção Receitas Dis. Da
Emissão de Emissão de Doc. Fiscal, Após informar o período que deseja
incluir a movimentação será exibida a tela a seguir
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Figura 458

No Botão
: Incluirá um novo lançamento de receitas dispensadas
da emissão de documento fiscal;

Figura 459
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Nesse lançamento, atente para os campos:
1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento que teve a receita
dispensada;
2. Data: Informar a data da receita;
3. Valor: Informar o valor da receita;

Receita Tributável:
1. Natureza da Receita COFINS: Informar a natureza da receita COFINS,
quando utilizado o CST 04, 06, 07, 08, ou 09;
Informar o valor do CSL e IRPJ de acordo com o percentual do imposto;

2. Descrição: Informar a descrição da receita dispensada;
3. Indicador de Contribuição Previdenciária: Caso a atividade faça parte
da Desoneração da Folha de pagamentos conforme a Lei 12546/2011,
informe o código referente para que essa informação possa ser gerada no
arquivo do SPED Contribuições
DARFs Emitidos
Clique no menu Movimentos – Tributos Ferais, opção DARFs Emitidos. Após
informar o período que deseja incluir a movimentação será exibida a tela a seguir

306

Figura 461

Serão apresentados os DARF´s emitidos através do menu de Relatórios – DARF;

4.16 INVENTÁRIO

Clique no menu de Movimentos, opção Inventário, e informe o
estabelecimento que deseja incluir a movimentação conforme a figura a seguir;

Figura 463

Nesse lançamento, atente para o campo:
Motivo do Inventário: clique em
para escolhe entre as opções: Na mudança
de forma de tributação da mercadoria (ICMS); Na solicitação de baixa cadastral,
paralisação temporária e outras situações; Na alteração do regime de
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pagamento – condição do contribuinte ou Por determinação dos fiscos, e em
seguida, clique em

;

OBS: Somente deve-se informar o motivo quando ocorrer algum dos fatos
mencionados acima, caso esteja informando o inventário do final do período,
deixar o campo em branco.

Figura 464

No Botão

: Incluirá um novo lançamento de Inventário;

308

Figura 465

1. Produto: Informar o produto do Inventário;
2. Ressarcimento Substituição Tributária: Será marcada a opção quando
desejar gerar o arquivo Ressarcimento Substituição Tributária (CE);
No Estabelecimento: Será informado o estoque existente dentro do
estabelecimento de propriedade do mesmo;
Fora do Estabelecimento: Será informado o estoque existente fora do
estabelecimento de propriedade do mesmo;

De Terceiros: Será informado o estoque existente dentro do estabelecimento
for de propriedade de terceiros;

Geral:

Figura 467

Será apresentada a soma das quantidades, e do valor total, no caso do valor
unitário, será a divisão do Valor Total / Quantidade;
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4.17 OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO

Clique no menu Movimentos, opção Operações com Cartão de
Crédito/Débito. Após informar o estabelecimento e o período que deseja incluir
a movimentação será exibida a tela a seguir

Figura 470

No Botão
de crédito/débito;

: Incluirá um novo lançamento de operações com cartão
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Figura 471

Ao realizar esse lançamento, informe o período referente a receita de cartão, a
administradora e em seguida os valores referentes as vendas a crédito e a
débito.

4.18 OPERAÇÕES DE ATIVIDADE IMOBILIÁRIA
Essa movimentação tem por objetivo informar a venda referentes às unidades
imobiliárias e suas respectivas parcelas.
4.17.1 Movimentação
Para incluir uma nova movimentação, clique no menu Movimentos, opção
Operações de Atividade Imobiliária – Movimentação, informe o
estabelecimento que deseja incluir a movimentação para que seja apresentada
a tela a seguir;
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Em seguida, selecione o botão
atividade imobiliária;

para inserir uma operação de
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Nessa movimentação, atente para os campos:
Identificação do nome do Empreendimento: Clicar no botão
e selecionar
o empreendimento cadastrado anteriormente no Fortes FISCAL no menu
Cadastros – Empreendimento Imobiliário;
Unidade Imobiliária Vendida: Clicar no botão
e selecionar a unidade
cadastrada anteriormente no Fortes FISCAL no menu Cadastros Empreendimento Imobiliário;
Contrato: Informar o número do contrato
Dt. Início: Informar a data de início
Situação: Selecionar o botão e escolher entre as opções disponíveis;
Dt. Término: Informar a data de Término
Dt. Cancelamento: Informar a data de Cancelamento
CNPJ/CPF: Informar o CNPJ ou CPF do adquirente do imóvel
Vr. De Venda: Informar o valor da venda do imóvel
Operação: Selecionar o botão e escolher entre as opções disponíveis;
Tipo de unidade: Selecionar o botão e escolher entre as opções disponíveis;
Informação Complementar: Descrever a informação complementar quando
necessário.
Parcelas: Selecionar o botão para cadastrar a quantidade de parcelas em que
foi dividido o pagamento do imóvel.
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Para gerar as parcelas automaticamente, selecione o botão
que seja apresentada a imagem abaixo:

para

1º Vencimento: Informe a data do vencimento da 1ª parcela;
Qtde de Parcelas: Informe a quantidade de parcelas referente a venda da
unidade;
Periodicidade: Informe a periodicidade do vencimento de cada parcela;
Preenchidos os dados acima, clique no botão
possa realizar a geração das parcelas automaticamente.

para que o sistema

4.17.2 Baixa

Após feita a movimentação referente a unidade imobiliária e cadastrada as
parcelas, o usuário poderá realizar a baixa da parcela desejada.
Para realizar uma baixa, clique no menu Movimentos, opção Operações de
Atividade Imobiliária – Baixa, para que seja apresentada a tela a seguir;

Vencimento: Informe a data de vencimento da parcela;
Baixa: Informe a data da baixa da parcela, caso deseje consultar alguma parcela
já baixada;
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Estabelecimento(s): Informe o estabelecimento que deseja realizar a baixa da
parcela, ou deixe o campo sem informação para que sejam apresentados todos
os estabelecimentos;
Empreendimento(s): Informe o empreendimento que deseja realizar a baixa da
parcela, ou deixe o campo sem informação para que sejam apresentados todos
os empreendimentos;
Unidade(s): Informe a unidade que deseja realizar a baixa da parcela, ou deixe
o campo sem informação para que sejam apresentados todos as unidades;
Somente parcelas em aberto: Selecionar, caso deseje visualizar somente as
parcelas em aberto;
Somente parcelas pagas: Selecionar, caso deseje visualizar somente as
parcelas em pagas;

Na tela acima, selecione a movimentação que deseja baixar e clique
no botão

.
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Parcela:
Os campos que se referem á parcela, irá trazer as informações inseridas
anteriormente na movimentação feita através do menu de Movimentos Operações com Atividade Imobiliária – Movimentação.
Baixa:
Data: Informar a data da baixa;
Juros: Informar o valor do Juros
Multa: Informar o valor da Multa
Desconto: Informar o valor do Desconto
Valor pago: Calculado Automaticamente pelo Fortes FISCAL.
Fórmula:(JUROS + MULTA –(DESCONTO))
Recebido Acumulado: Informar o valor recebido acumulado até o mês anterior ao
da escrituração.
COFINS: Informar o CST referente a venda, para que, de acordo com o mesmo, o
sistema possa apurar ou não o imposto;
PIS: Informar o CST referente a venda, para que, de acordo com o mesmo, o
sistema possa apurar ou não o imposto
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IRPJ e CSL: Calculados de forma automática pelo sistema, sem a necessidade
de informar o CST.
4.19 INFORMAÇÕES SOBRE EXPORTAÇÃO
Essa movimentação tem por objetivo enviar o controle de exportação da
empresa para o SPED Fiscal.
Para inserir a movimentação, clique no menu Movimentos, opção Informações
sobre Exportação, para que seja exibida a figura a seguir;

Tipo de Documento: Selecionar entre as opções Declaração de Exportação
ou Declaração Simplificada de Exportação;
Número da Declaração: Informar o número referente a declaração de
exportação;
Data da Declaração: Informar a data da declaração de exportação;
Natureza da Exportação: Selecionar entre as opções Direta ou Indireta;
Registro de Exportação: Informar o número referente ao registro de
exportação;
Data Registro de Exportação: Informar a data do registro de exportação;
Conhecimento do Embarque: Informar o número referente ao conhecimento
do embarque;
Data do Embarque: Informar a data do embarque da mercadoria;
Data da Averbação: Informar a data da averbação;
Tipo de Conhecimento: Selecionar entre as opções disponíveis no sistema;
País Destino: Informar o país de destino da mercadoria;
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Itens Exportados
Selecionando o botão
serão inseridas as informações referentes
aos itens exportados como veremos a seguir:

Série: Informar a Série do documento fiscal;
Espécie: Informar a Espécie do documento fiscal;
Número: Informar o Número do documento fiscal;
Data Documento: Informar a Data do documento fiscal;
Chave: Informar a Chave da NFE
Produto: Informar o produto referente a essa nota.
Para a exportação Indireta, no cadastro dos itens, é necessário o preencimento
de algumas informações adicionais como mostra a figura a seguir:

Série: Informar a Série do documento fiscal;
Espécie: Informar a Espécie do documento fiscal;
Número: Informar o Número do documento fiscal;
Data Documento: Informar a Data do documento fiscal;
Chave: Informar a Chave da NFE
Participante: Informar o participante referente a essa nota.
Quantidade: Informar a quantidade da mercadoria exportada;
Unidade: Informar a unidade da mercadoria;
Memorando: Informar o memorando.
Para as situações onde existem vários itens vinculados a uma mesma
declaração de exportação, selecione o botão
onde será
apresentada a tela abaixo para incluir todos os itens e seus respectivos
documento de uma só vez.
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Ao informar o período, selecionar os estabelecimento e clicar no botão
“Procurar”, serão exibidos todos os documentos de exportação e seus
respectivos itens.
Basta marcar um ou todos os itens e clicar no botão
o processo.

para realizar

4.20 CONTROLE DE VENCIMENTOS
Essa movimentação tem por objetivo realizar a baixa das faturas referentes aos
documentos fiscais.
Clique no menu Movimentos, opção Controle de Vencimentos para que seja
exibida a imagem abaixo:
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Títulos:
Selecionar entre as opções: A Pagar – Compra de mercadorias
A Receber – Venda de mercadorias

Tipo: Selecione o tipo de documento que deseja realizar a baixa, ou informe a
opção “todos” para exibir todos os documentos;
Estabelecimento – Informar o estabelecimento do título;
Participante – Informar o participante do título para fins de filtro;
Vencimento – Informar o período de vencimento do título;
Emissão – Informar a data da emissão do título;
Situação – Selecionar se deseja ver os títulos em aberto (a pagar ou receber)
ou baixados (pagos ou recebidos) e caso deseje poderá visualizar as duas
opções.

Selecionando o botão

será apresentada a tela abaixo:
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Ao selecionar

faremos a baixa do título da seguinte forma:

Baixas:
Data: Informe a data que deseja realizar a baixa do título
Valor: Será preenchido de forma automática de acordo com o valor da parcela
do documento fiscal;
Multa: Informe o valor da multa referente ao título;
Juros: Informe o valor do juros referente ao título;
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Desconto: Informe o valor do desconto referente ao título;
Total: Será calculado automaticamente pelo sistema.

4.21 MOVIMENTO DIÁRIO DE COMBUSTÍVEIS
Clique no menu Movimentos, opção Movimento Diário de Combustível. Após
informar o estabelecimento e o período que deseja incluir a movimentação será
exibida a tela a seguir

Figura 474

No Botão

: Incluirá um novo lançamento diário de combustível;
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Figura 475

1. Fechamento: Informar a data do fechamento do movimento;
2. Produto: Informar o produto;
3. Valor Unitário: Informar o valor unitário do item;

Por Tanque:

No botão

: Incluirá um novo tanque;
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Figura 476

1. Tanque: Informar o tanque onde esta armazenado o produto;
2. Estoque Inicial: Informar o estoque inicial do dia;
3. Volume Recebido: Informar o volume de combustível recebido no dia da
movimentação;
4. Volume Dispon.: É a soma do Estoque Inicial + Volume Recebido;
5. Volume Saídas: Informar o volume (em litros) total das saídas;
6. Estoque Escritural: É a subtração do Volume Dispon. - Volume Saídas;
7. Valor do Ganho: Informar o valor do Ganho;
8. Valor da Perda: Informar o valor da Perda;
9. Estoque Final: É a soma do Estoque Escritural + Valor do Ganho – Valor
da Perda;

Volume de Vendas:

No botão

: Incluirá as vendas por bomba;

324

Figura 477

1. Bomba: Informar a bomba associada ao tanque;
2. Bico: Informar o número do bico associado à bomba;
3. Valor da Leitura Final do Contador, no Fechamento do Bico: Informar
a leitura final do contador (encerrante), no momento do fechamento. O
valor informado será o do contador e não em litros.
4. Valor da Leitura Inicial do Contador, no Abertura do Bico: Informar a
leitura inicial do contador (encerrante), no momento do abertura. O valor
informado será o do contador e não em litros
5. Aferições da Bomba, em litros: Informar o volume, em litros, relativo às
aferições efetuadas;
6. Vendas do bico, em litros: É a subtração do Valor da Leitura Final do
Contador - Valor da Leitura Inicial do Contador - Aferições da Bomba;
Intervenção:
Nos dados relativos à Intervenção, caso não tenha ocorrido intervenção no bico
na data de movimentação os campos abaixo não deverão ser preenchidos.
1. Número: informar a numeração atribuída à intervenção pelo órgão
competente ou, na falta deste, um número sequencial criado pelo próprio
declarante;
2. CNPJ da Empresa Responsável: Informar o CNPJ da empresa
responsável pelo contrato de manutenção, para quem o técnico
autorizado trabalha (quando houver).
3. CPF do Técnico Responsável: Informar CPF do técnico autorizado
(mecânico);
4. Nome do Interventor: Informar o nome da empresa responsável pela
intervenção;
5. Motivo da Intervenção: Informar o motivo da intervenção;
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4.22 OBRIGAÇÕES FEDERAIS
Nesse menu, serão geradas as Obrigações Federais que dizem respeito a
apuração dos impostos de competência da Receita Federal como por exemplo
o PIS, COFINS, IRPJ, etc.

4.22.1 SIMPLES NACIONAL

Clique no menu Movimentos - Obrigações Federais, Simples Nacional para
que seja exibida a figura a seguir;

Figura 478

Legendas:

Amarelo: Quando for criada uma nova apuração e estiver aguardando o retorno do
Portal do Simples Nacional;
Vermelho: Quando os dados informados estiverem incorretos. EX: CPF do responsável;
Azul: A apuração já foi salva e está pendente a geração do DAS;
Marrom: Foi solicitado o DAS e está aguardando retorno do Portal;
Verde: Quando a apuração for concluída e já se possa imprimir o DAS.

Nessa tela, poderá ser criada uma nova apuração conforme a imagem a seguir:
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Na geração da Apuração do Simples Nacional, o usuário poderá selecionar o botão
"Relatório" para fazer a conferência das suas informações antes de enviar os dados
para o site da Receita federal.

Ao solicitar a apuração, caso haja lentidão na resposta do site:

Ao retificar um DAS será apresentada a tela:
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Ao selecionar a opção Gerar DAS, será apresentada a tela:

Caso não seja habilitada a funcionalidade o sistema exibirá a seguinte pergunta:
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4.22.2 GERAR ARQUIVO DO SPED PIS/COFINS

Clique no menu Movimentos - Obrigações Federais, Gerar arquivo do SPED
PIS/COFINS, para que seja exibida a figura a seguir;
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Figura 479

1. Período: Informar o período da geração da obrigação;
2. Situação Especial: Clicando na opção
irá selecionar: ABERTURA ou
ENCERRAMENTO. Informar somente nos casos de abertura ou
encerramento da empresa;
3. Escrituração Retificadora: Será marcada quando desejar retificar a
declaração;
4. Escrituração Consolidada: Somente informar quando a empresa for
Lucro Presumido;
5. Número do Recibo da Escrituração Anterior: Informar o número do
recibo da escrituração anterior. Habilitado somente se a escrituração for
retificadora;
6. Indicador de Tipo de Atividade Preponderante: Selecionar a atividade
realizada pela empresa;
7. Identificação de Períodos Dispensados: Será habilitado na geração do
período referente a Dezembro, quando deve-se informar os meses em
que esteve dispensado de gerar a EFD;
8. Arquivo Destino (EX: C:\Pasta\Arquiv.txt): Informar onde deseja salvar
o arquivo, para posterior validação;
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Ao selecionar a opção
da apuração do PIS/COFINS;

, será gerado o arquivo com as informações

OBS: 1. Gerar a escrituração de forma consolidada é uma opção exclusiva para
empresas do lucro presumido, onde estas podem gerar o faturamento total da
empresa sem precisar gerar as notas (Forma Consolidada). Caso a opção não
seja marcada, serão gerados os documentos fiscais com seus respectivos itens
(Forma Detalhada).
3. Vale lembrar que a obrigação teve seu nome alterado para EFD
Contribuições e a partir dessa alteração, além das informações referentes
a PIS e COFINS passou-se a gerar as informações da Contribuição
Previdenciária.

4.22.3 GERAR ARQUIVO DO SPED ECF

Clique no menu Movimentos - Obrigações Federais, Gerar Arquivo do SPED
ECF para que seja exibida a figura a seguir;

Na tela anterior, informe o período da geração da ECF e se a escrituração é
original ou retificadora.
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Início do Período: Nesse campo, informe se a escrituração é regular, abertura,
cisão/fusão ou início de obrigatoriedade no decorrer do ano;
Situação Especial: Nesse campo, informe se a escrituração é normal,
extinção, fusão, etc.
Os demais campos serão informados de acordo com cada empresa.

No passo 2, informe os dados do responsável pela empresa e em seguida
clique em

.
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O passo 3, deverá ser preenchido de acordo com a situação da empresa assim
como era na DIPJ.

No passo 4, informe o local one deseja salvar o arquivo para posterior
importação na ECF.
Importante: As opções de “gerar registro de mapeamento e gerar as contas
contábeis com seus respectivos vínculos” somente devem ser marcadas quando
a empresa estiver obrigada a recuperar a ECD e não tiver feito o mapeamento
das contas para o plano de contas referencial da receita.

4.22.4 GERAR ARQUIVO DA DCTF (MENSAL)

Clique no menu Movimentos - Obrigações Federais, Gerar arquivo da DCTF
(Mensal), para que seja exibida a figura a seguir
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Figura 480

Opções:
1. Mês/Ano: Informar o Mês/Ano para a geração da obrigação;
2. Declaração Retificadora: Marca se a declaração for retificadora;
3. Nr. do Recibo: Informar o número do recibo;

Situação Especial:
1. Data do Evento: Informar a data em que ocorreu o evento;
2. Evento: Clicando na opção
irá selecionar: NORMAL, EXTINÇÃO,
FUSÃO, INCORPORAÇÃO/INCORPORADA,
INCORPORAÇÃO/INCORPORADORA, CISÃO TOTAL ou CISÃO
PARCIAL;
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Os demais campos serão selecionados de acordo com a situação da Pessoa
Jurídica;

Repres./Resp.:

Figura 481

Informe os dados referentes ao Representante da Pessoa Jurídica e ao
Responsável pelo preenchimento da declaração.
Em seguida, informe o Arquivo Destino, ou seja, onde deseja salvar o arquivo,
para posterior validação;

Ao selecionar a opção

será gerado o arquivo para a obrigação;
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OBS: Para períodos a partir de Agosto de 2014, deverá ser gerada a DCTF
através dessa opção.

Gerar arquivo da DCTF 2011 (Mensal):
Para o período anteriores a agosto de 2014 deverá ser gerada a DCTF através
dessa opção.
Gerar arquivo da DCTF (Trimestral):
A partir de janeiro de 1997 e até dezembro de 1998, a Declaração de
Contribuições e Tributos Federais passou a ter periodicidade trimestral;

Gerar arquivo da DCTF (Semestral):
A partir do ano-calendário de 2005, com a IN SRF nº 482, de 21/12/2004,
posteriormente alterada pela IN SRF nº 532, de 30/03/2005, a DCTF passou a
ter periodicidade mensal ou semestral (extinta em 2009);

4.22.5 GERAR ARQUIVO DA DIRF:

Clique no menu Movimentos - Obrigações Federais, Gerar arquivo da DIRF,
Utilizar somente para períodos anteriores a 2011.

Gerar arquivo da DIRF 2015 (Ano-Calendário 2014)

Clique no menu Movimentos - Obrigações Federais, Gerar arquivo da DIRF
2015 (Ano-Calendário 2014), para que seja exibida a figura a seguir;
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Figura 482

Ano: Informar o Ano da declaração;
Declaração Retificadora: Marca se a declaração for retificadora;
Nº do recibo da DIRF a ser retificada: Informar o número do recibo;

Responsável pelo Preenchimento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nome: Informar o nome do representante;
CPF: Informar o CPF do representante;
DDD: Informar o código de Discagem Direta a Distancia;
Telefone: Informar o número do telefone;
Ramal: Informar o número do ramal;
Fax: Informar o número de fax;
Email: Informar o email;
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Os demais campos serão selecionados de acordo com as informações do
Declarante;
Arquivo: Informar onde deseja salvar o arquivo, para posterior validação;
Ao selecionar a opção

, será gerado o arquivo para a obrigação;

4.22.6 GERAR ARQUIVO DA DIPJ 2014 (ANO-CALENDÁRIO 2013)

Clique no menu Movimentos - Obrigações Federais, Gerar arquivo da DIPJ
2014 (Ano- 2013), para que seja exibida a figura a seguir;
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Figura 483

Dados Iniciais:
Período: Informar o período da geração da obrigação;
Situação Especial:
Data do Evento: Informar a data em que ocorreu o evento;
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Forma de Escrituração: Informar somente para empresas do Lucro Presumido
Declaração Retificadora: Marca se a declaração for retificadora;
Nº do recibo da DIPJ a ser retificada: Informar o número do recibo;

Os demais campos serão selecionados de acordo com as informações do
Declarante;
Estabelecimentos Industriais ou Equiparados
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Figura 484

Classificação do Estabelecimento: Clicando na opção
irá selecionar dentre
as opções disponíveis;
Regime Especial de Substituição tributária: Clicando na opção
irá
selecionar: Não se Aplica; Substituto ou Substituído.
Responsável:
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Figura 485

Responsável pelo Preenchimento:
1. Nome: Informar o nome do representante;
2. CPF: Informar o CPF do representante;
342

DDD: Informar o código de Discagem Direta a Distancia;
Telefone: Informar o número do telefone;
Ramal: Informar o número do ramal;
DDD: Informar o código de Discagem Direta a Distancia;
Fax: Informar o número de fax;
Email: Informar o email;
CRC: Informar o código do CRC do responsável pelo o preenchimento da
declaração;
10. UF: Informar a Unidade Federativa;
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Arquivo Destino: Informar onde deseja salvar o arquivo, para posterior
validação;
Ao selecionar a opção

, será gerado o arquivo para a obrigação;

Gerar arquivo da DIPJ 2010 (Ano-Calendário 2009)
Clique no menu Movimentos - Obrigações Federais, Gerar arquivo da DIPJ
2010 (Ano-Calendário 2009), utilizar somente para o Ano-Calendário 2009.
Para maior detalhamento do preenchimento, ver (Figura 483 a 485) referente
DIPJ 2011;

Gerar arquivo da DIPJ 2009.2 (Ano-Calendário 2008)
Clique no menu Movimentos - Obrigações Federais, Gerar arquivo da DIPJ
2009.2 (Ano-Calendário 2008), utilizar somente para o Ano-Calendário 2008.
Para maior detalhamento do preenchimento, ver (Figura 483 a 485) referente
DIPJ 2011;
Gerar arquivo da DIPJ 2009 (Ano-Calendário 2008)
Clique no menu Movimentos - Obrigações Federais, Gerar arquivo da DIPJ
2009 (Ano-Calendário 2008), utilizar somente para o Ano-Calendário 2008.
Para maior detalhamento do preenchimento, ver (Figura 483 a 485) referente
DIPJ 2011;
Gerar arquivo da DIPJ 2008 (Ano-Calendário 2007)
Clique no menu Movimentos - Obrigações Federais, Gerar arquivo da DIPJ
2008 (Ano-Calendário 2007), utilizar somente para o Ano-Calendário 2007.
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Para maior detalhamento do preenchimento, ver (Figura 483 a 485) referente
DIPJ 2011;
Gerar arquivo da DIPJ 2007 (Ano-Calendário 2006)
Clique no menu Movimentos - Obrigações Federais, Gerar arquivo da DIPJ
2007 (Ano-Calendário 2006), utilizar somente para o Ano-Calendário 2006.
Para maior detalhamento do preenchimento, ver (Figura 483 a 485) referente
DIPJ 2011;
Gerar arquivo da DIPJ 2006 (Ano-Calendário 2005)
Clique no menu Movimentos - Obrigações Federais, Gerar arquivo da DIPJ
2006 (Ano-Calendário 2005), utilizar somente para o Ano-Calendário 2005.
Para maior detalhamento do preenchimento, ver (Figura 483 a 485) referente
DIPJ 2011;
Gerar arquivo da PJSI 2008 (Ano-Calendário 2007)
Clique no menu Movimentos - Obrigações Federais, Gerar arquivo da PJSI
2008 (Ano-Calendário 2007), utilizar somente para o Ano-Calendário 2007.
Gerar arquivo da PJSI 2007 (Ano-Calendário 2006)

Clique no menu Movimentos - Obrigações Federais, Gerar arquivo da PJSI
2007 (Ano-Calendário 2006), utilizar somente para o Ano-Calendário 2006.

Gerar arquivo da PJSI 2006 (Ano-Calendário 2005)
Clique no menu Movimentos - Obrigações Federais, Gerar arquivo da PJSI
2006 (Ano-Calendário 2005), utilizar somente para o Ano-Calendário 2005.

4.22.7 GERAR ARQUIVO DO SINCO (SIMPLIFICADO)

Clique no menu Movimentos - Obrigações Federais, Gerar arquivo do Sinco
(Simplificado) para que seja exibida a figura a seguir;
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Figura 486

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento a ser gerado o arquivo do
Sinco;
2. Ano Referência: Informar o Ano da declaração;
3. Movimentos: Selecionar o tipo de movimentação a ser gerada (Entrada
ou Saída);
4. Gerar CFOPs 1.933 e 2.933 ou 5.933 e 6.933: Será marcada para a
geração dos CFOPs 1.933 e 2.933 para a entrada, e 5.933 e 6.933 para
a saída;
5. Gerar Documentos de Serviços (ISS): Será marcada para serem
geradas as notas de serviço (ISS);
Arquivo: Informar onde deseja salvar o arquivo, para posterior validação;

Ao selecionar a opção

, será gerado o arquivo para a obrigação;

4.22.8 GERAR ARQUIVO DO SINCO (COMPLETO)
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Clique no menu Movimentos - Obrigações Federais, Gerar arquivo do Sinco
(Completo) para que seja exibida a figura a seguir;

Figura 487

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento a ser gerado o arquivo
para a obrigação;
2. Período: Informar o período da geração da obrigação;
Arquivo 4.3.1: Informar onde deseja salvar o arquivo, para posterior validação;
Arquivo 4.3.2: Informar onde deseja salvar o arquivo, para posterior validação;
Arquivo 4.3.3: Informar onde deseja salvar o arquivo, para posterior validação;
Arquivo 4.3.4: Informar onde deseja salvar o arquivo, para posterior validação;
Arquivo 4.3.5: Informar onde deseja salvar o arquivo, para posterior validação;
Arquivo 4.3.6: Informar onde deseja salvar o arquivo, para posterior validação;
Arquivo 4.9.1: Informar onde deseja salvar o arquivo, para posterior validação;
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Gerar itens das Notas Fiscais de Serviços (ISS): Será marcada para serem
gerados os itens das notas de serviço (ISS);

Ao selecionar a opção

, será gerado o arquivo para a obrigação;

4.22.9 GERAR ARQUIVO DO SVA (ADE COFIS 15/2001)

Clique no menu Movimentos - Obrigações Federais, Gerar arquivo do SVA
(ADE COFIS 15/2001, utilizar somente para períodos até o Ano 2009. Para maior
detalhamento do preenchimento, ver figura referente SVA (ADE COFIS
25/2010);

Figura 488

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento a ser gerado o arquivo
para do SVA;
2. Mês/Ano: Informar o Mês/Ano para a geração da obrigação;
Caminho dos arquivos: Informar onde deseja salvar o arquivo, para
posterior validação;
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Ao selecionar a opção

4.22.10

, será gerado o arquivo para a obrigação;

GERAR ARQUIVO DO SVA (ADE COFIS 25/2010)

Clique no menu Movimentos - Obrigações Federais, Gerar arquivo do SVA
(ADE COFIS 25/2010 para que seja exibida a figura a seguir;

Figura 489

3. Estabelecimento: Informar o estabelecimento a ser gerado o arquivo
para do SVA;
4. Mês/Ano: Informar o Mês/Ano para a geração da obrigação;
Caminho dos arquivos: Informar onde deseja salvar o arquivo, para
posterior validação;

Ao selecionar a opção

, será gerado o arquivo para a obrigação;
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4.22.11 GERAR ARQUIVO DA DMED

A Declaração de Serviços Médicos e de Saúde – Dmed foi instituída pela
Instrução Normativa RFB nº 985, de 22 de dezembro de 2009. Deve ser
apresentada por pessoa jurídica ou pessoa física equiparada a jurídica nos
termos da legislação do Imposto sobre a Renda, desde que seja :
. prestadora de serviços médicos e de saúde,
. operadora de plano privado de assistência à saúde;
. prestadora de serviços de saúde E operadora de plano privado de assistência
à saúde.

Ano Calendário: Informar o Ano da declaração;
Declaração Retificadora: Marca se a declaração for retificadora;
Situação Especial: Caso, selecione essa opção, informe a data do evento;
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Em seguida, informe os dados do responsável pelo preenchimento, o arquivo
destino e selecione o botão

para finalizar a geração do arquivo.

4.23 OBRIGAÇÕES ESTADUAIS
Nesse menu, serão geradas as Obrigações Estaduais que dizem respeito a
apuração dos impostos de competência da SEFAZ como por exemplo o ICMS
e o IPI.

4.23.1 GERAR ARQUIVO DO SPED FISCAL

Clique no menu Movimentos - Obrigações Estaduais, Gerar arquivo do Sped
Fiscal para que seja exibida a figura a seguir;

Figura 490
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1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento a ser gerado o arquivo do
Sped Fiscal;
2. Período: Informar o período da geração da obrigação;
3. Gerar Inventário do Período: Será marcada para a geração do
Inventário;
4. Perfil: Clicando na opção
irá selecionar: PERFIL A ou PERFIL B;
5. Remessa do Arquivo Substituto (Retificação): Marca se a declaração
for retificadora;

Inventário:
1. Gerar Inventário sem Estoque: Será marcada na geração do período de
fevereiro de cada ano, quando não existir Inventário 31/12 do Ano anterior
ao período gerado;
2. Gerar Inventário do período: Informar somente quando estiver gerando
o inventário em situações específicas determinados pela legislação;
3. Motivo do Inventário: Ao marcar a opção de “Gerar Inventário do
Período”, deve-se informar o motivo;
4. Gerar Desconto/Cancelamento/Acréscimo dos Cupons com base da
Redução Z: Informar quando o item do cupom estiver lançado pelo valor
líquido e informado o desconto/cancelamento na aba da redução Z.
5. Analisar inconsistências antes de gerar o arquivo: Serve para que o
sistema possa analisar os possíveis erros de validação antes de gerar o
arquivo SPED.

Arquivo Destino (EX: C:\Pasta\Arquivo.txt): Informar onde deseja salvar o
arquivo, para posterior validação;

Ao selecionar a opção

, será gerado o arquivo para a obrigação;

4.23.2 GERAR ARQUIVO DO SINTEGRA

Clique no menu Movimentos - Obrigações Estaduais, Gerar arquivo do
Sintegra para que seja exibida a figura a seguir;
351

Figura 491

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento a ser gerado o arquivo do
Sintegra;
2. Período: Informar o período da geração da obrigação;
3. Retificação: Marca se a declaração for retificadora;

Responsável para Contatos:
1. Nome: Informar o nome do responsável
2. DDD: Informar o código de Discagem Direta a Distancia;
3. Fone: Informar o número do telefone;
Gerar Inventário Mensal (Regime Especial): Será marcada para a geração
do Inventário mensalmente;
Não gerar Itens dos Documentos: Será marcada para que na geração do
arquivo não gere os itens dos documentos;
Arquivo: Informar onde deseja salvar o arquivo, para posterior validação;
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Ao selecionar a opção

, será gerado o arquivo para a obrigação;

OBS: Estão obrigadas a geração do SPED Fiscal as empresa do regime normal.

4.23.3 EXPORTAR PARA A GIDEC ELETRÔNICA (CE)

Clique no menu Movimentos - Obrigações Estaduais, Exportar para a GIDEC
Eletrônica (CE) para que seja exibida a figura a seguir;

Figura 492

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento a ser gerado o arquivo da
GIDEC;
2. Mês/Ano: Informar o Mês/Ano para a geração da obrigação;
3. Retificada: Marca se a declaração for retificadora;

Ao selecionar a opção

o arquivo será enviado para a declaração;

Exportar para a GIM Eletrônica (CE)
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Clique no menu Movimentos - Obrigações Estaduais, Exportar para a GIM
Eletrônica (CE) para que seja exibida a figura a seguir;

Figura 493

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento a ser gerado o arquivo da
GIDEC;
2. Mês/Ano: Informar o Mês/Ano para a geração da obrigação;
3. Retificada: Marca se a declaração for retificadora;

Ao selecionar a opção

o arquivo será enviado para a declaração;

4.23.4 GERAR ARQUIVO DO CENFOP (CE)

Clique no menu Movimentos - Obrigações Estaduais, Gerar arquivo do
CENFOP (CE) para que seja exibida a figura a seguir;
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Figura 494

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento a ser gerado o arquivo do
CENFOP;
2. Período: Informar o período da geração da obrigação;

Arquivo: Informar onde deseja salvar o arquivo, para posterior validação;
OBS: Declaração exigida apenas para órgãos públicos.
Ao selecionar a opção

, será gerado o arquivo para a obrigação;

4.23.5 GERAR ARQUIVO DA DIEF (CE)

Clique no menu Movimentos - Obrigações Estaduais, opção Gerar arquivo
da DIEF (CE) conforme a figura a seguir;
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Figura 495

1. Versão: Clicando na opção
irá selecionar: 4.0 – Para período
anteriores ao ANO 2010, 5.0 – Para o período de 2010, 6.0 – Para
períodos a partir de 2011;
2. Modelo: Clicando na opção
irá selecionar: DIEF ou INVENTÁRIO;
3. Estabelecimento: Informar o estabelecimento a ser gerado o arquivo da
DIEF (CE);
Transmissor:
1. Tipo: Clicando na opção
irá selecionar: Insc. Estadual, CNPJ ou CPF;
2. Código: Informar o número (Insc. Estadual, CNPJ ou CPF) de acordo
com o tipo selecionado;
Motivo: Clicando na opção
CADASTRAL;

irá selecionar: MENSAL ou

BAIXA
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Período: Informar o período da geração da obrigação;
Finalidade: Clicando na opção
irá selecionar: INCLUSÃO
RETIFICAÇÃO;
Inventário: Será habilitado quando no campo ‘Modelo’ selecionar a opção
Inventário, onde irá informar a data final do mesmo;

ou

Provin-FDI: FDI (Fundo de Desenvolvimento Industrial)
Será marcada somente quando a empresa possuir incentivo fiscal;
1. Percentual: Informar o percentual do incentivo;
2. Vencimento: Informar a data do vencimento;
Estoque final: Será habilitada para empresa com o regime de tributação ME do
Simples Nacional;
1.
2.
3.
4.

Data: Informar a data final do estoque;
Mercadorias Tributadas: Informar o valor das mercadorias tributadas;
Mercadorias Isentas: Informar o valor das mercadorias isentas;
Mercadorias Substituição Tributária: Informar o valor das mercadorias
com substituição tributária;

Gerar itens dos documentos fiscais: Será marcada caso a empresa seja
obrigada a gerar os itens dos documentos fiscais;
Arquivo Destino (EX: C:\Pasta\Arquivo.txt): Informar onde deseja salvar o
arquivo, para posterior validação;

Ao selecionar a opção

, será gerado o arquivo para a obrigação;

4.23.6 GERAR ARQUIVO DE RESSARCIMENTO SUBSTITUIÇÃO
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TRIBUTÁRIA (CE)

Clique no menu Movimentos - Obrigações Estaduais, opção Gerar arquivo
de Ressarcimento Substituição Tributária (CE) para que seja exibida a figura
a seguir;

Figura 496

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento a ser gerado o arquivo do
Ressarcimento Substituição Tributária;
2. Período: Informar o período da geração da obrigação;
3. Inventário: Informar a data final do Inventário;
Arquivo destino de Operações Interestaduais, incluso inventário:
Informar onde deseja salvar o arquivo, para posterior validação;
Arquivo destino de produtos: Informar onde deseja salvar o arquivo, para
posterior validação;
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Ao selecionar a opção , será gerado o arquivo para a obrigação;

4.24 OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS
Nesse menu, serão geradas as Obrigações Municipais que dizem respeito a
apuração dos impostos de competência do Município como por exemplo o ISS.
Gerar Arquivo da DDS (Fortaleza – CE)

Clique no menu Movimentos - Obrigações Municipais, opção Gerar Arquivo
da DDS (Fortaleza – CE) para que seja exibida a figura a seguir;

Figura 497

1. Período: Informar o período da geração da obrigação;
2. Estabelecimento: Informar o estabelecimento a ser gerado o arquivo da
DDS;
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3. Atividade: Informar a atividade do estabelecimento;
Gerar documentos sem serviços: Será marcada para gerar os documentos
sem serviços;
Gerar documentos cancelados: Será marcada para gerar os documentos
cancelados;

Arquivo Destino: Informar onde deseja salvar o arquivo, para posterior
validação;
Ao selecionar a opção

, será gerado o arquivo para a obrigação;

Gerar arquivo da GISS (Fortaleza – CE)

Clique no menu Movimentos - Obrigações Municipais, opção Gerar arquivo
da GISS (Fortaleza – CE) para que seja exibida a figura a seguir;

Figura 498

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento a ser gerado o arquivo da
GISS;
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2. Período: Informar o período da geração da obrigação;

Arquivo: Informar onde deseja salvar o arquivo, para posterior validação;

Ao selecionar a opção

, será gerado o arquivo para a obrigação;

Gerar arquivo da ISS (Fortaleza – CE)
Clique no menu Movimentos - Obrigações Municipais, opção Gerar arquivo
ISS (Fortaleza – CE) para que seja exibida a figura a seguir

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento a ser gerado o arquivo da
GISS;
2. Período: Informar o período da geração da obrigação;

Arquivo: Informar onde deseja salvar o arquivo, para posterior validação;

Ao selecionar a opção

, será gerado o arquivo para a obrigação;

4.25 IMPORTAR
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O menu “Importar”, permite realizar a importação das movimentações de
entradas, saídas e inventário, através de arquivos no Layout (Fortes Fiscal, Giss
Online, Impressora Fiscal, Sintegra, Sped ICMS/IPI ou NFS-e Padrão Abrasf).
Clique no menu Movimentos, opção Importar, onde será apresentada a tela
conforme a figura a seguir;

Figura 499

Clicando em

vai configurar a caixa de entrada, conforme figura
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Figura 500

Caixa de Entrada:
1. Pasta Padrão: Selecionar o botão
para localizar a pasta
comum a todos os usuários onde deseja salvar os arquivos de importação;
2. Pasta Específica para esta máquina: Selecionar a pasta específica que
se encontra no computador do usuário;
3. Determinar Estab. da Transf. de entrada pelo(a): Selecionar dentre as
opções disponíveis para que possa ser vinculado o estabelecimento da
transferência com base no CNPJ ou Insc. Estadual;
4. Localizar Produto pelo: Selecionar dentre as opções disponíveis para
que possa ser vinculado o produto com base no Código do Sistema ou
no Código Utilizado pela Empresa;
5. Atualizar dados dos Participantes já cadastrados: Será marcado caso
deseje que os dados dos participantes sejam atualizados;
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6. Gerar Históricos dos Participantes: Será marcado para que seja criado
o histórico com base na atualização dos dados do Participante;
7. Atualizar dados dos Produtos já cadastrados: Será marcado caso
deseje que os dados dos produtos sejam atualizados;
8. Gerar Históricos dos Produtos: Será marcado para que seja criado o
histórico com base na atualização dos dados dos Produtos;
9. Verificar se o documento já esta cadastrado: Será marcado para que
na importação o sistema verifique se o documento está cadastrado;
10. Validar Fechamento de Distribuição de Valores (Base de Cálculo,
Isentas, Outras): Será marcado para que na importação o sistema
verifique o fechamento de valores do documento;
11. Validar Fechamento do Total de itens com o Total da nota: Será
marcado para que na importação o sistema verifique o fechamento do
Total do Itens com o Total da Nota;
Conversão Sintegra:
1. CFOP NFVCs: Informar o CFOP das Notas Fiscais de Venda a
Consumidor;
2. CFOP NFPs: Informar o CFOP das Notas Fiscais de Produtor;
3. CFOP Bilhetes: Informar o CFOP dos Bilhetes de Passagem;
Cupons Fiscais:
1. CFOP: Informar o CFOP dos Cupons Fiscais;
2. CFOP Subst.: Informar o CFOP da Substituição dos Cupons Fiscais;
3. CFOP Serviços: Informar o CFOP de Serviços dos Cupons Fiscais;
4. Grupo dos Produtos: Informar o Grupo dos Produtos;
5. Fatura: Informar o tipo de Fatura:
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Figura 501

A importar:
Nessa aba, serão exibidos os arquivos a serem importados pelo Fortes Fiscal.

No Botão
caixa de importação;

: Permite a seleção de todos os arquivos existes na

No Botão

: Permite realizar a importação dos arquivos;

No Botão

: Permite a visualização dos arquivos;

No Botão

: Permite a exclusão dos arquivos;

No Botão
: Permite localizar os arquivos no Layout (Fortes
Fiscal, Giss Online, Impressora Fiscal, Sintegra, Sped ICMS/IPI ou NFS-e
Padrão Abrasf);
No Botão
Fiscal;
No Botão
No Botão

: Permite realizar o download do leiaute do Fortes
: Permite a atualização da caixa de importação;
: Será exibida a tela de configuração da importação;

Com Erros:
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Nessa aba, serão exibidos os arquivos que no momento da importação
apresentaram erros.

Figura 502

Realizadas:
Nessa aba, serão exibidos os arquivos importados com sucesso pelo Fortes
Fiscal.
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Figura 503

No Botão

: Permite desfazer a importação realizada;

No Botão
importadas;

: Permite visualizar o resumo das movimentações

No Botão
‘realizadas’;

: Permite a exclusão da importação da aba de

No Botão
: Permite visualizar os arquivos de importação
exclusos da aba ‘realizadas’, tendo a possibilidade de desfazer a exclusão;

Importante: Diferença entre Desfazer e Excluir. Quando se desfaz uma
importação, esta será retirada da base do sistema com toda sua movimentação.
Caso exclua uma importação, esta somente sumirá da tela de realizadas não
apagando as movimentações.
4.26 EXPORTAR

O menu “Exportar”, permite exportar as movimentações de um Fortes Fiscal para
outro.
Clique no menu Movimentos, opção Exportar para que seja exibida a figura a
seguir;
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Figura 504

Estabelecimento: Informar o estabelecimento a ser gerado o arquivo;
Período: Informar o período a ser gerado;
Entradas: Selecionar caso deseje gerar as movimentações de entradas;
Saídas: Selecionar caso deseje gerar as movimentações de saídas;
Movimento Diário de Combustíveis: Selecionar caso deseje gerar os
movimentos de combustíveis;
6. Receitas Dispensadas da Emissão de Doc. Fiscal: Selecionar caso
deseje gerar as receitas informadas no menu de movimentos – tributos
federais – receitas dispensadas da emissão de documento fiscal;
7. Outras despesas: Selecionar caso deseje gerar as despesas informadas
no menu de movimentos – tributos federais – outras despesas;
1.
2.
3.
4.
5.
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8. Operações de Atividade Imobiliária: Selecionar caso deseje gerar as
receitas das atividades imobiliárias;
9. Inventário: Selecionar caso deseje gerar o inventário, onde irá informar
a data em que foi lançado o mesmo;
10. Nome da empresa destino: Informar o nome da empresa onde irá
importar o arquivo gerado;
11. Comentário: Informar um comentário para saber o que contêm no arquivo
gerado. EX: entradas e saídas janeiro 2011;
Ao selecionar a opção
importação;

será gerado o arquivo para posterior

4.27 IMPORTAR NFC-E
Clique no menu Movimentos, opção Importar NFC-e para que seja exibida a
figura a seguir;

1. Comentário: informar um comentário para saber o que contêm no arquivo
a ser importado;
No Botão

: Permite adicionar os .xml’s individualmente;
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No Botão
salvos os xml’s;

: Permite a seleção da pasta onde estão

No Botão

: Permite realizar a importação do arquivo

No Botão

: Permite a remoção de um único arquivo

.xml;
.xml;
No Botão

: Remove todos os arquivos .xml;

No Botão
: Será exibida a tela de configuração da
importação conforme imagem a seguir:

Buscar Dados na Web: Clicando na opção
irá selecionar: SEMPRE, NUNCA
ou PEDIR COMFIRMAÇÃO;
Grupo de produtos: Informar o grupo de produtos padrão;
CFOP Padrão (Entradas): Clicando na opção
irá selecionar o CFOP padrão
para as entradas internas, interestaduais e exterior;
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CST Padrão (Itens das Entradas): Clicando na opção
irá selecionar o CST
padrão para o ICMS, IPI, PIS, COFINS e CSOSN (no caso de empresas do
SIMPLES NACIONAL);
Saídas (Empresas Participantes do Simples Nacional): Clicando na opção
irá selecionar o CST das saídas para empresas do SIMPLES NACIONAL;
Importar NFe com base no Convênio ICMS 65/88 (SUFRAMA e ALC):
Selecionar essa opção para realizar a importação de NFe de Manaus;
Tipo de Faturas Entradas: Clicando na opção
na entrada;
Tipo de Faturas Saídas: Clicando na opção
saída;

irá selecionar o tipo de fatura
irá selecionar o tipo de fatura na

Serviços ISS:
Contrução Civil: Informar se a empresa é do ramo de construção civil ou não;
Saídas:
Serviços ISS Padrão: Informar o serviço padrão para os documentos de
saída;
Tributação Padrão: Informar a tributação referente aos documentos de saída;
Entradas:
Serviços ISS Padrão: Informar o serviço padrão para os documentos de
entrada;
Tributação Padrão: Informar a tributação referente aos documentos de
entrada;
Preencher o Gênero do Produto com base nos dois primeiros dígitos do
Código NCM: Selecionar essa opção para que na importação das notas fiscais
o gênero do produto seja preenchido de acordo com o NCM;
Solicitar data de entrada na importação XML: Selecionar essa opção para que
na importação das notas fiscais possa informar a data em que foi dada entrada
do documento na empresa.
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Sugerir substituição/Tributação Monofásica: Selecionar essa opção para que
na importação das notas fiscais possa marcar a opção de substituição do ICMS
para os documentos fiscais das empresas do Simples Nacional.

Ao selecionar a opção

serão salvas as informações inseridas acima.

Realizadas:

Figura 507

No Botão

: Permite desfazer a importação realizada;

No Botão
importadas;

: Permite visualizar o resumo das movimentações

4.28 IMPORTAR NF-E
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Clique no menu Movimentos, opção Importar NF-e para que seja exibida a
figura a seguir;

Figura 505

1. Comentário: informar um comentário para saber o que contêm no arquivo
a ser importado;
No Botão

: Permite adicionar os .xml’s individualmente;

No Botão
salvos os xml’s;

: Permite a seleção da pasta onde estão

No Botão

: Permite realizar a importação do arquivo

No Botão

: Permite a remoção de um único arquivo

.xml;
.xml;
No Botão

: Remove todos os arquivos .xml;

No Botão
: Será exibida a tela de configuração da
importação conforme imagem a seguir:
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Figura 506

Buscar Dados na Web: Clicando na opção
irá selecionar: SEMPRE, NUNCA
ou PEDIR COMFIRMAÇÃO;
Grupo de produtos: Informar o grupo de produtos padrão;
CFOP Padrão (Entradas): Clicando na opção
irá selecionar o CFOP padrão
para as entradas internas, interestaduais e exterior;
CST Padrão (Itens das Entradas): Clicando na opção
irá selecionar o CST
padrão para o ICMS, IPI, PIS, COFINS e CSOSN (no caso de empresas do
SIMPLES NACIONAL);
Saídas (Empresas Participantes do Simples Nacional): Clicando na opção
irá selecionar o CST das saídas para empresas do SIMPLES NACIONAL;
Importar NFe com base no Convênio ICMS 65/88 (SUFRAMA e ALC):
Selecionar essa opção para realizar a importação de NFe de Manaus;
Tipo de Faturas Entradas: Clicando na opção
na entrada;

irá selecionar o tipo de fatura
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Tipo de Faturas Saídas: Clicando na opção
saída;

irá selecionar o tipo de fatura na

Serviços ISS:
Contrução Civil: Informar se a empresa é do ramo de construção civil ou não;
Saídas:
Serviços ISS Padrão: Informar o serviço padrão para os documentos de
saída;
Tributação Padrão: Informar a tributação referente aos documentos de saída;
Entradas:
Serviços ISS Padrão: Informar o serviço padrão para os documentos de
entrada;
Tributação Padrão: Informar a tributação referente aos documentos de
entrada;
Preencher o Gênero do Produto com base nos dois primeiros dígitos do
Código NCM: Selecionar essa opção para que na importação das notas fiscais
o gênero do produto seja preenchido de acordo com o NCM;
Solicitar data de entrada na importação XML: Selecionar essa opção para que
na importação das notas fiscais possa informar a data em que foi dada entrada
do documento na empresa.
Sugerir substituição/Tributação Monofásica: Selecionar essa opção para que
na importação das notas fiscais possa marcar a opção de substituição do ICMS
para os documentos fiscais das empresas do Simples Nacional.
Ao selecionar a opção

serão salvas as informações inseridas acima.

Realizadas:
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Figura 507

No Botão

: Permite desfazer a importação realizada;

No Botão
importadas;

: Permite visualizar o resumo das movimentações

4.29 IMPORTAR CT- E

Clique no menu Movimentos, opção Importar CT- e para que seja exibida a
figura a seguir
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1. Comentário: informar um comentário para saber o que contêm no arquivo
a ser importado;
No Botão

: Permite adicionar os .xml’s individualmente;

No Botão
salvos os xml’s;

: Permite a seleção da pasta onde estão

No Botão

: Permite realizar a importação do arquivo

No Botão

: Permite a remoção de um único arquivo

.xml;
.xml;
No Botão

: Remove todos os arquivos .xml;

No Botão
: Será exibida a tela de configuração da
importação conforme imagem a seguir:
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CFOP Padrão (Entrada): Informe o CFOP padrão para a importação dos
conhecimentos de transporte de entrada
Natureza do Frete: Informe a natureza do frete;
CST Padrão (Entradas): Informe o CST de PIS e COFINS para os documentos
de entradas
CST Padrão (Saídas): Informe o CST de PIS e COFINS para os documentos de
saídas
Indicador de Contr. Previdenciária: Informe o identificador de contribuição
previdenciária para geração da desoneração no arquivo SPED Contribuições.

Ao selecionar a opção

serão salvas as informações inseridas acima.
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4.30 IMPORTAR CF-E

Clique no menu Movimentos, opção Importar CF-e, para que seja exibida a
figura a seguir;

1. Comentário: informar um comentário para saber o que contêm no arquivo
a ser importado;
No Botão

: Permite adicionar os .xml’s individualmente;

No Botão
salvos os xml’s;

: Permite a seleção da pasta onde estão

No Botão

: Permite realizar a importação do arquivo

No Botão

: Permite a remoção de um único arquivo

.xml;
.xml;
No Botão

: Remove todos os arquivos .xml;

No Botão
: Será exibida a tela de configuração da
importação conforme imagem a seguir:
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Figura 506

Buscar Dados na Web: Clicando na opção
irá selecionar: SEMPRE, NUNCA
ou PEDIR COMFIRMAÇÃO;
Grupo de produtos: Informar o grupo de produtos padrão;
CFOP Padrão (Entradas): Clicando na opção
irá selecionar o CFOP padrão
para as entradas internas, interestaduais e exterior;
CST Padrão (Itens das Entradas): Clicando na opção
irá selecionar o CST
padrão para o ICMS, IPI, PIS, COFINS e CSOSN (no caso de empresas do
SIMPLES NACIONAL);
Saídas (Empresas Participantes do Simples Nacional): Clicando na opção
irá selecionar o CST das saídas para empresas do SIMPLES NACIONAL;
Importar NFe com base no Convênio ICMS 65/88 (SUFRAMA e ALC):
Selecionar essa opção para realizar a importação de NFe de Manaus;
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Tipo de Faturas Entradas: Clicando na opção
na entrada;
Tipo de Faturas Saídas: Clicando na opção
saída;

irá selecionar o tipo de fatura
irá selecionar o tipo de fatura na

Serviços ISS:
Contrução Civil: Informar se a empresa é do ramo de construção civil ou não;
Saídas:
Serviços ISS Padrão: Informar o serviço padrão para os documentos de
saída;
Tributação Padrão: Informar a tributação referente aos documentos de saída;
Entradas:
Serviços ISS Padrão: Informar o serviço padrão para os documentos de
entrada;
Tributação Padrão: Informar a tributação referente aos documentos de
entrada;
Preencher o Gênero do Produto com base nos dois primeiros dígitos do
Código NCM: Selecionar essa opção para que na importação das notas fiscais
o gênero do produto seja preenchido de acordo com o NCM;
Solicitar data de entrada na importação XML: Selecionar essa opção para que
na importação das notas fiscais possa informar a data em que foi dada entrada
do documento na empresa.
Sugerir substituição/Tributação Monofásica: Selecionar essa opção para que
na importação das notas fiscais possa marcar a opção de substituição do ICMS
para os documentos fiscais das empresas do Simples Nacional.
Ao selecionar a opção

serão salvas as informações inseridas acima.

Realizadas:
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Figura 507

No Botão

: Permite desfazer a importação realizada;

No Botão
importadas;

: Permite visualizar o resumo das movimentações

4.31 EXPORTAR PARA O SUB-SISTEMA CONTÁBIL

Clique no menu Movimentos, opção Exportar para o Sub-Sistema Contábil,
para que seja exibida a figura a seguir;
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Figura 508

No botão
: Incluirá uma nova movimentação, onde será
apresentada a tela conforme a figura;

Figura 509

Documentos:
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1. Estabelecimento(s): Informar o estabelecimento a ser exportado, ou
deixar em branco para levar os lançamentos de todos os
estabelecimentos;
2. Entradas: Será marcada caso deseje exportar as movimentações
referentes às entradas;
3. Saídas: Será marcada caso deseje exportar as movimentações
referentes às saídas;
4. Baixas: Será marcada caso deseje exportar as movimentações
referentes às baixas dos títulos dos documentos fiscais;
5. Movimentação Imobiliária: Será marcada caso deseje exportar as
movimentações referentes às receitas imobiliárias;
6. Baixas Imobiliária: Será marcada caso deseje exportar as baixas das
movimentações referentes às receitas imobiliárias;
7. Período: Informar o período a ser exportado;
8. Provisão dos Tributos Federais: Será marcada para que as provisões
de IRPJ, CSL, PIS e COFINS sejam exportadas;
9. Pagamento dos Tributos: Será marcada para que os pagamentos de
IRPJ, CSL, PIS e COFINS sejam exportados;
10. Estimativa: Será marcada para que as estimativas de IRPJ, CSL sejam
exportadas;
11. Débito/Crédito do ICMS: Será marcada para a geração de um único
lançamento com o valor do ICMS Creditado e Debitado;
12. Débito/Crédito do IPI: Será marcada para a geração de um único
lançamento com o valor do IPI Creditado e Debitado;
13. Comentário: Informar um comentário referente a movimentação a ser
exportadas;

Ao selecionar a opção
Contábil;

será exportada a movimentação para o AC

5. RELATÓRIOS

5.1 LISTAGEM DE ENTRADAS:

ICMS E IPI

Clique no menu Relatórios – Listagem das Entradas, opção ICMS & IPI, para
que seja exibida a figura a seguir;
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Figura 510

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento a ser visualizado;
2. Período: Informar o período a ser visualizado;
3. Participante: Informar o participante, caso deseje filtrar somente à
movimentação do mesmo;
4. UF: Informar a Unidade Federativa;
5. CFOP: Informar o CFOP;
6. Espécie: Informar a espécie;
7. Série: Informar a série;
8. Subsérie: Informar a subsérie;
Todas as séries: Será marcada para que na listagem sejam visualizadas todas
as séries dos documentos;
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Todas as subséries: Será marcada para que na listagem sejam visualizadas
todas as subséries dos documentos;
Alíquota: Informar a alíquota, caso deseje filtrar somente os documentos da
mesma;
Imprimir:
1. Valor Contábil: Ao marcar esta opção, será visualizado o valor total do
documento;
2. Valor da Operação: Ao marcar esta opção, será visualizado o valor da
operação por CFOP;
3. Dados do Participante: Será marcada para que na visualização da
movimentação de entrada seja visto os dados do participante do
documento;
4. Somente Documentos Próprios: Será marcado para que na
visualização seja visto somente as entradas do próprio estabelecimento;
5. Observação: Será marcada para que na visualização, a observação do
documento seja vista resumidamente;
6. Completa: Será marcada para que na visualização, a observação do
documento seja vista completa.

ISS

Clique no menu Relatórios – Listagem das Entradas, opção ISS, para que seja
exibida a figura a seguir;
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Figura 511

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento a ser visualizado;
2. Período: Informar o período a ser visualizado;
3. Participante: Informar o participante, caso deseje filtrar somente à
movimentação do mesmo;
4. UF: Informar a Unidade Federativa;
5. Município: Informar o Município;
6. Espécie: Clicando na opção
irá selecionar: NF1, NF1A, NFSAV,
NFSA, NFNB, NFSS, NFBS, NFFOSC, OT, G ou NFSe;
7. Somente Participante Órgão Público: Será marcado para que na
visualização seja visto somente participante Órgão Público;

RETENÇÕES (Serviços)

Clique no menu Relatórios – Listagem das Entradas, opção Retenções
(Serviços), para que seja exibida a figura a seguir;
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Figura 512

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento a ser visualizado, ou se
desejar poderá deixar em branco para a visualização das retenções de
todos os estabelecimentos;
2. Período: Informar o período a ser visualizado;
3. Participante: Informar o participante, caso deseje filtrar somente à
movimentação do mesmo;
4. Exibir: Clicando na opção
irá selecionar: Inscrição Municipal ou
CNPJ;
5. Tributos: Marcar os tributos que o usuário desejar visualizar;

ITENS

Clique no menu Relatórios – Listagem das Entradas, opção Itens, para que
seja exibida a figura a seguir;
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Figura 513

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento a ser visualizado
2. Período: Informar o período a ser visualizado;
3. CFOP: Informar o CFOP;
4. Produto(s): Clicando na opção

irá selecionar o produto desejado, ou

selecionando a opção
poderá escolher vários itens de
uma só vez;
5. CST: Informar o CST de ICMS, caso deseje filtrar ou deixa em branco
para sejam visualizados todos os CST’s;
6. NCM: Informar o NCM do item, caso deseje filtrar ou deixa em branco
para sejam visualizados todos os NCM´s;

Exibir resumo: Será marcada para que na visualização do relatório seja visto o
resumo do item conforme exigido pelo SPED Fiscal;
Imprimir código Utilizado pela Empresa: Será marcada para que na
visualização do relatório seja visto o código utilizado pela empresa;
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PRODUTOS PRIMÁRIOS

Clique no menu Relatórios – Listagem das Entradas, opção Produtos
Primários, para que seja exibida a figura a seguir;

Figura 514

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento a ser visualizado;
2. Período: Informar o período a ser visualizado;

Esse relatório tem por objetivo demonstrar as aquisições por UF e Municípios
feitas por empresas de transporte e produtores rurais.
COMPRAS

Clique no menu Relatórios – Listagem das Entradas, opção Compras, para
que seja exibida a figura a seguir;
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Figura 515

1. Estabelecimento(s): Informar o estabelecimento a ser visualizado, ou
se desejar poderá deixar em branco para visualizar as compras de todos
os estabelecimentos;
2. Participante: Informar o participante, caso deseje filtrar somente à
movimentação do mesmo;
3. Período: Informar o período a ser visualizado;

COFINS/PIS

Clique no menu Relatórios – Listagem das Entradas, opção ICMS & IPI, para
que seja exibida a figura a seguir;
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Figura 516

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento a ser visualizado, ou se
desejar poderá deixar em branco para visualizar o COFINS/PIS de todos
os estabelecimentos;
2. Período: Informar o período a ser visualizado;
3. Espécie: Clicando na opção
irá selecionar: CA, CTAC, CTE, CTFC,
CTRC, NF de Serviços, NF1, NF1A, NFCEE, NFE, NFF, NFP, NFSe ou
NFSTC;
4. Filtrar por: Selecionar o filtro desejado para emissão do relatório;
5. CST: Informar o CST do COFINS/PIS, caso deseje filtrar ou deixa em
branco para que sejam visualizados todos os CST’s;
6. CFOP: Informar o CFOP do item, caso deseje filtrar ou deixa em branco
para que sejam visualizados todos os CFOP´s;
7. Natureza do Crédito: Informar a natureza do crédito de acordo com o
CST de PIS/COFINS do item, caso deseje filtrar ou deixa em branco para
que sejam visualizados todos as naturezas;
Imprimir código Utilizado pela Empresa: Será marcada para que na
visualização do relatório seja visto o código utilizado pela empresa;
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5.2 LISTAGEM DE SAÍDAS

ICMS E IPI

Clique no menu Relatórios – Listagem das Saídas, opção ICMS & IPI, para
que seja exibida a figura a seguir;
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Figura 517

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento a ser visualizado;
2. Período: Informar o período a ser visualizado;
3. Participante: Informar o participante, caso deseje filtrar somente à
movimentação do mesmo;
4. UF: Informar a Unidade Federativa;
5. CFOP: Informar o CFOP;
6. Espécie: Informar a espécie;
7. Série: Informar a série;
8. Subsérie: Informar a subsérie;
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Todas as séries: Será marcada para que na listagem sejam visualizadas todas
as séries dos documentos;
Todas as subséries: Será marcada para que na listagem sejam visualizadas
todas as subséries dos documentos;
1. Números: Informar o número do documento;
2. Alíquota: Informar a alíquota, caso deseje filtrar somente os
documentos da mesma;
3. Cancelados: Clicando na opção
irá selecionar: Somente
canceladas, Somente não canceladas ou Ambas;
Imprimir:
1. Valor Contábil: Ao marcar esta opção, será visualizado o valor total do
documento;
2. Valor da Operação: Ao marcar esta opção, será visualizado o valor da
operação por CFOP;
3. Somente Documentos Próprios: Será marcado para que na
visualização seja visto somente as entradas do próprio estabelecimento;
4. Dados do Participante: Será marcada para que na visualização da
movimentação de entrada seja visto os dados do participante do
documento;
5. Formulários: Será marcado para que na visualização seja visto os
formulários do documento;
6. Observação: Será marcada para que na visualização, a observação do
documento seja vista resumidamente;
7. Completa: Será marcada para que na visualização, a observação do
documento seja vista completa;
8. GT e Redução Z: Será marcado para que na visualização, seja visto o
Grande Total e a Redução Z;

ISS

Clique no menu Relatórios – Listagem das Saídas, opção ISS, para que seja
exibida a figura a seguir;
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Figura 518

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento a ser visualizado;
2. Período: Informar o período a ser visualizado;
3. Participante: Informar o participante, caso deseje filtrar somente à
movimentação do mesmo;
4. UF: Informar a Unidade Federativa;
5. Município: Informar o Município;
6. Espécie: Clicando na opção
irá selecionar: NF1, NF1A, NFSAV,
NFSA, NFNB, NFSS, NFBS, NFFOSC, OT, G ou NFSe;
7. Cancelados: Clicando na opção
irá selecionar: Somente canceladas,
Somente não canceladas ou Ambas;
8. Agrupar dados do ISS: Será marcado para que visualização sejam
agrupados os dados referentes ao serviço e ao ISS.
9. Somente Participante Órgão Público: Será marcado para que na
visualização seja visto somente participante Órgão Público;

CUPONS FISCAIS
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Clique no menu Relatórios – Listagem das Saídas, opção Cupons Fiscais,
para que seja exibida a figura a seguir;

Figura 519

Estabelecimento: Informar o estabelecimento a ser visualizado;
Período: Informar o período a ser visualizado;
Equipamento: Informar o equipamento emissor de cupom fiscal;
Relatório detalhado: Será marcado para detalhar por Redução Z os
COO’s e seus respectivos produtos;
5. Destacar COO: Será marcado para deixar em destaque o COO;
1.
2.
3.
4.

RETENÇÕES (Serviços)

Clique no menu Relatórios – Listagem das Saídas, opção Retenções
(Serviços), para que seja exibida a figura a seguir;
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Figura 520

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento a ser visualizado;
2. Período: Informar o período a ser visualizado;
3. Participante: Informar o participante, caso deseje filtrar somente à
movimentação do mesmo;
4. Exibir: Clicando na opção
irá selecionar: Inscrição Municipal ou
CNPJ;
5. Tributos: Marcar os tributos que o usuário desejar visualizar. Devendo
ser selecionado no máximo 6 tributos;

NÃO ACOBERTADAS POR DOCUMENTOS FISCAIS

Clique no menu Relatórios – Listagem das Saídas, opção Não Acobertadas
por documentos fiscais, para que seja exibida a figura a seguir;
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Figura 521

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento a ser visualizado;
2. Período: Informar o período a ser visualizado;
3. Resumo por CFOP: Será marcada para na visualização do relatório
possa ser exibido o resumo por CFOP.

QUEBRA DE SEQUÊNCIA

Clique no menu Relatórios – Listagem das Saídas, opção Quebra de
Sequência, para que seja exibida a figura a seguir;

Figura 522
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1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento a ser visualizado;
2. Período: Informar o período a ser visualizado.
ITENS

Clique no menu Relatórios – Listagem das Saídas, opção Itens, para que seja
exibida a figura a seguir;

Figura 523

Estabelecimento: Informar o estabelecimento a ser visualizado;
Período: Informar o período a ser visualizado;
CFOP: Informar o CFOP;
Espécie: Clicando na opção
irá selecionar: ACT, BPA, BPF, BPNB,
BPR, CA, CF, CTAC, CTFC, CTRC, DT, GNRE, MC, NF1, NF1A, NFA,
NFE, NFF, NFCEE, NFP, NFSC, NFSTC, NFST, NFVC, OCC ou RMD;
5. Equipamento: Informar o equipamento emissor, caso selecione a
espécie CF;

1.
2.
3.
4.
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6. Produto(s): Clicando na opção

irá selecionar o produto desejado, ou

selecionando a opção
poderá escolher vários itens de
uma só vez;
7. CST: Informar o CST de ICMS, caso deseje filtrar ou deixa em branco
para sejam visualizados todos os CST’s;
Exibir resumo: Será marcada para que na visualização do relatório seja visto o
resumo do item conforme exigido pelo SPED Fiscal;
Imprimir código Utilizado pela Empresa: Será marcada para que na
visualização do relatório seja visto o código utilizado pela empresa;

VENDAS

Clique no menu Relatórios – Listagem das Saídas, opção Vendas, para que
seja exibida a figura a seguir;

Figura 524

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento a ser visualizado;
2. Participante: Informar o participante, caso deseje filtrar somente à
movimentação do mesmo;
3. Período: Informar o período a ser visualizado;
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ESPELHO RMD

Clique no menu Relatórios – Listagem das Saídas, opção Espelho RMD, para
que seja exibida a figura a seguir;

Figura 525

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento a ser visualizado;
2. Período: Informar o período a ser visualizado;

COFINS/PIS

Clique no menu Relatórios – Listagem das Saídas, opção COFINS/PIS, para
que seja exibida a figura a seguir;
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Figura 526

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento a ser visualizado;
2. Período: Informar o período a ser visualizado;
3. Espécie: Clicando na opção
irá selecionar: BPA, BPF, BPNB, CA, CF,
CTAC, CTE, CTFC, CTRC, NF de Serviços, NF1, NF1A, NFE, NFF, NFP,
NFSC, NFSe, NFST, NFSTC, NFVC, RMD ou SNA;
4. Filtrar por: Selecionar o filtro desejado para emissão do relatório;
5. CST: Informar o CST do COFINS/PIS, caso deseje filtrar ou deixa em
branco para que sejam visualizados todos os CST’s;
6. CST: Informar o CST do COFINS/PIS, caso deseje filtrar ou deixa em
branco para que sejam visualizados todos os CST’s;
7. CFOP: Informar o CFOP do item, caso deseje filtrar ou deixa em branco
para que sejam visualizados todos os CFOP´s;
8. Natureza da Receita: Informar a natureza do crédito de acordo com o
CST de PIS/COFINS do item, caso deseje filtrar ou deixa em branco para
que sejam visualizados todos as naturezas;
Imprimir código Utilizado pela Empresa: Será marcada para que na
visualização do relatório seja visto o código utilizado pela empresa;
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5.3 OUTRAS LISTAGENS
5.3.1 LISTAGEM DE HISTÓRICO DOS PRODUTOS
Clique no menu Relatórios, opção Listagem de Histórico dos Produtos, para
que seja exibida a figura a seguir;

Figura 527

1. Produto: Informar o produto a ser visualizado, ou se desejar poderá
deixar em branco para visualizar os históricos de todos os produtos;
2. Período: Informar o período das alterações;
Imprimir código Utilizado pela Empresa: Será marcada para que na
visualização do relatório seja visto o código utilizado pela empresa;

5.3.2 LISTAGEM DE INVENTÁRIO

Clique no menu Relatórios, opção Listagem de Inventário, para que seja
exibida a figura a seguir;
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Figura 528

1.
2.
3.
4.

Estabelecimento: Informar o estabelecimento;
Data: Informar a data final do Inventário;
Ordenar por: Clicando na opção
irá selecionar: Código ou Descrição;
Grupo: Informar o Grupo de Produto, caso deseje filtrar um determinado
grupo;

Imprimir código Utilizado pela Empresa: Será marcada para que na
visualização do relatório seja visto o código utilizado pela empresa;
5.3.3 DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO INVENTÁRIO
Clique no menu de Relatórios, opção Outras Listagens e selecione a opção
Demonstrativo de Cálculo do Inventário para que seja exibida a tela:

Informe o estabelecimento e em seguida a data que deseja emitir o
demonstrativo. A partir da data informada, o sistema localiza o ultimo inventário
cadastrado na empresa até o dia em questão.
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Lembrando que os campos referentes ao Grupo e ao Produto servirão de filtros
na exibição do relatório.
Imprimir código Utilizado pela Empresa: Caso marque essa opção o relatório
será emitido com o código utilizado pela empresa conforme informado no
cadastro do produto
Imprimir Zebrado: Caso marque essa opção o relatório será emitido de forma
destacada.
Em seguida, selecione o botão

para emitir o relatório.

5.3.4 LISTAGEM DE VENCIMENTOS
Clique no menu Relatórios, opção Listagem de Inventário, para que seja
exibida a figura a seguir;
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Títulos:
Selecionar entre as opções: A Pagar – Compra de mercadorias
A Receber – Venda de mercadorias

Tipo de Documentos: Selecione o tipo de documento que deseja visualizar, ou
informe a opção “todos” para exibir todos os documentos;
Estabelecimento – Informar o estabelecimento do título;
Participante – Informar o participante do título para fins de filtro;
Tipo de Fatura: Informe o tipo de fatura;
Vencimento – Informar o período de vencimento do título;
Emissão – Informar a data da emissão do título;
Situação – Selecionar se deseja ver os títulos em aberto (a pagar ou receber)
ou baixados (pagos ou recebidos) e caso deseje poderá visualizar as duas
opções.
Aba Configuração:
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Detalhar baixas: Serve para detalhar as baixas realizadas exibindo o valor de
multa, juros e etc.

Selecionando o botão

para visualizar o relatório.

5.3.5 LISTAGEM DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
Clique no menu Relatórios, opção Listagem de Inventário, para que seja
exibida a figura a seguir;
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Estabelecimento: Informe o estabelecimento a ser exibido no relatório, ou deixe
o campo em branco para que sejam exibidos todos os estabelecimentos;
Empreendimento: Informe o empreendimento a ser exibido no relatório, ou
deixe o campo em branco para que sejam exibidos todos os empreendimento;
Unidade: Informe a unidade a ser exibida no relatório, ou deixe o campo em
branco para que sejam exibidos todos as unidades;
Baixadas em: Informe o período em que foram efetuadas as baixas.
Imprimir valores dos tributos: Selecione essa opção para que no momento de
visualizar o relatório os valores referentes aos tributos como por exemplo
COFINS e PIS, sejam exibidos.
5.3.6 LISTAGEM DE INFORMAÇÕES SOBRE EXPORTAÇÕES
Clique no menu Relatórios, opção Listagem de Informações sobre
Exportações, para que seja exibida a figura a seguir;
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1.
2.
3.
4.
5.

Período: Informe o período referente a movimentação de exportação;
Documento: Selecione o documento que deseja visualizar;
Natureza da Exportação: Selecione a natureza da exportação;
Países: Selecione o país para onde a mercadoria foi enviada;
Produtos: Selecione o item que foi exportado.

5.4 GIM

Em desuso, utilizar o relatório ICMS Normal (Demonstrativo de Cálculo).

5.5 GIDEC

Clique no menu Relatórios, opção GIDEC, para que seja exibida a figura a
seguir;
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Figura 529

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento;
2. Mês/Ano: Informar o Mês/Ano a ser visualizado;

5.6 FECOP (CE)

Clique no menu Relatórios, opção FECOP (CE), para que seja exibida a figura
a seguir;

Figura 530

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento;
2. Mês/Ano: Informar o Mês/Ano a ser visualizado;

5.7 FECOP (CE) – DECRETO 29.560/2008

Clique no menu Relatórios, opção FECOP (CE)- DECRETO 29.560/2008, para
que seja exibida a figura a seguir
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Figura 531

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento;
2. Mês/Ano: Informar o Mês/Ano a ser visualizado;

5.8 MAPA RESUMO ECF (CE)

Clique no menu Relatórios, opção MAPA RESUMO ECF (CE), para que seja
exibida a figura a seguir;

Figura 532

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento;
2. Período: Informar o período a ser visualizado;
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3. Responsável: Informar o Nome e a Função do Responsável;
4. Observação: Informar a observação para que seja visualizado no
relatório;

5.9 PRODUTOS PRIMÁRIOS/REGIMES ESPECIAIS (CE):

Clique no menu Relatórios, opção Produtos Primários/Regimes Especiais
(CE), para que seja exibida a figura a seguir;

Figura 533

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento;
2. Mês/Ano: Informar o Mês/Ano a ser visualizado;

5.10 CIAP
5.14.1 CIAP (MODELO C)

Clique no menu Relatórios, opção CIAP - MODELO C, para que seja exibida a
figura a seguir;
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Figura 534

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento;
2. Mês/Ano: Informar o Mês/Ano a ser visualizado;
3. Número: Informar a numeração do relatório;

5.14.2 CIAP (MODELO D)

Clique no menu Relatórios, opção CIAP - MODELO D, para que seja exibida a
figura a seguir;

Figura 535

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento;
2. Bem: Informar o bem a ser visualizado, ou se desejar poderá deixar em
branco para visualizar todos os bens;
3. Mês/Ano: Informar o Mês/Ano a ser visualizado;
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5.14.3 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
Clique no menu Relatórios, opção CIAP - Demonstrativo Analítico , para
que seja exibida a figura a seguir;

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento;
2. Mês/Ano: Informar o Mês/Ano a ser visualizado;

5.11 ICMS

ICMS SUBSTITUIÇÃO

ENTRADAS

Clique no menu Relatórios - ICMS - ICMS Substituição, opção Entradas, para
que seja exibida a figura a seguir;
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Figura 536

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento;
2. Entrada: Informar a data de entrada do documento;
3. Entrada no Estado: Informar a data de entrada do documento no
estado;
4. Origem: Clicando na opção
irá selecionar: Todas, Do Estado ou De
Outro Estado;
Nesse relatório serão apresentadas as informações inseridas no lançamento dos
produtos, quando o campo “A Recolher” o usuário selecionar a opção
“Substituição Tributária” e em seguida informar o valor da substituição.

ENTRADAS (Retido)

Clique no menu Relatórios - ICMS - ICMS Substituição, opção Entradas
(Retido), para que seja exibida a figura a seguir;
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Figura 537

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento;
2. Período: Informar o período a ser visualizado;

Nesse relatório serão apresentadas as informações inseridas no lançamento dos
produtos, quando os campos “BC. Sub. Trib. Re. e ICMS Subst. Ret.”.

SAÍDAS

Clique no menu Relatórios - ICMS - ICMS Substituição, opção Saídas, para
que seja exibida a figura a seguir;

Figura 538

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento;
2. Período: Informar o período a ser visualizado;

SAÍDAS (Decreto 29.560/2008)

Clique no menu Relatórios - ICMS - ICMS Substituição, opção Saídas
(Decreto 29.560/2008), para que seja exibida a figura a seguir;
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Figura 539

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento;
2. Período: Informar o período a ser visualizado;

ICMS ANTECIPADO

Clique no menu Relatórios - ICMS, opção ICMS Antecipado, para que seja
exibida a figura a seguir;

Figura 540
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1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento;
2. Entrada: Informar a data de entrada do documento;
3. Entrada no Estado: Informar a data de entrada do documento no
estado;
Nesse relatório serão apresentadas as informações inseridas no lançamento dos
produtos, quando o campo “A Recolher” o usuário selecionar a opção
“Antecipado” e em seguida informar o valor da substituição.

ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS
ENTRADAS:
Clique no menu Relatórios - ICMS, opção ICMS Diferencial de Alíquotas,
Entradas para que seja exibida a figura a seguir;

Figura 541

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento;
2. Período: Informar o período a ser visualizado;

Nesse relatório serão apresentadas as informações inseridas no lançamento dos
produtos, quando o campo “A Recolher” o usuário selecionar a opção “Diferencial
de Alíquotas” e em seguida informar o valor da substituição.
SAÍDAS
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Clique no menu Relatórios - ICMS, opção ICMS Diferencial de Alíquotas,
Saídas para que seja exibida a figura a seguir;

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento;
2. Período: Informar o período a ser visualizado;
Nesse relatório serão apresentadas as informações inseridas no lançamento dos
produtos, quando for realizada uma venda para um consumidor final, fora do
estado e não contribuinte do ICMS.
DEMONSTRATIVO DE CÁCULO
Clique no menu Relatórios - ICMS, opção ICMS Diferencial de Alíquotas,
Demonstrativo de Cálculo para que seja exibida a figura a seguir;
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Nesse relatório será apresentado o demonstrativo de cálculo do DIFAL, onde
serão exibidas o imposto a pagar na venda dos produtos, bem como os créditos
decorrentes das devoluções de vendas.

ICMS NORMAL (Demonstrativo de Cálculo)

Clique no menu Relatórios - ICMS, opção ICMS Normal (Demonstrativo de
Cálculo), para que seja exibida a figura a seguir;

Figura 542

Opções:
1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento;
2. Mês/Ano: Informar o Mês/Ano a ser visualizado;
3. Período: Preenchido automaticamente conforme a apuração informada
no Histórico do Estabelecimento;
Configuração:
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Figura 543

Os campos serão selecionados de acordo com a necessidade de detalhamento
das informações;
Definir como padrão: Selecionar para que as configurações anteriores sejam
padrões na emissão do relatório;

ICMS ME e EPP (Demonstrativo de Cálculo - Ceará)

Clique no menu Relatórios - ICMS, opção ICMS ME e EPP (Demonstrativo de
Cálculo – Ceará);

Utilizar somente para empresas do Simples antigo, ou seja, períodos anteriores
a julho de 2007.

5.12 TRIBUTOS FEDERAIS

COFINS,PIS,CSL,IRPJ e INSS (Bases de Cálculo, Receitas e Retenções)

ENTRADAS
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Clique no menu Relatórios - Tributos Federais - COFINS,PIS,CSL,IRPJ e
INSS (Bases de Cálculo, Receitas e Retenções), opção Entradas, para que
seja exibida a figura a seguir;

Figura 544

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento a ser visualizado, ou se
desejar poderá deixar em branco para visualizar o COFINS,PIS,CSL,IRPJ
e INSS (Bases de Cálculo, Receitas e Retenções) das entradas de todos
os estabelecimentos;
2. Período: Informar o período a ser visualizado;
3. Espécie: Clicando na opção
irá selecionar: CA, CTAC, CTE, CTFC,
CTRC, NF de Serviços, NF1, NF1A, NFCEE, NFE, NFF, NFP, NFSC,
NFSe, NFST ou NFSTC;
Somente documento com valores de Tributos Federais: Será marcado para
visualizar somente os documentos que tiverem a incidência nos tributos;

SAÍDAS

Clique no menu Relatórios - Tributos Federais - COFINS,PIS,CSL,IRPJ e
INSS (Bases de Cálculo, Receitas e Retenções), opção Saídas, para que seja
exibida a figura a seguir;
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Figura 545

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento a ser visualizado, ou se
desejar poderá deixar em branco para visualizar o COFINS,PIS,CSL,IRPJ
e INSS (Bases de Cálculo, Receitas e Retenções) das saídas de todos os
estabelecimentos;
2. Período: Informar o período a ser visualizado;
3. Espécie: Clicando na opção
irá selecionar: BPA, BPF, BPNB, BPR,
CA, CF, CTAC, CTE, CTFC, CTRC, NF de Serviços, NF1, NF1A,
NFCEE, NFE, NFF, NFP, NFSC, NFSe, NFST, NFSTC, NFVC, RMD ou
SNA;
Somente documento com valores de Tributos Federais: Será marcado para
visualizar somente os documentos que tiverem a incidência nos tributos;

Retenções (Saídas)
Clique no menu Relatórios - Tributos Federais - COFINS,PIS,CSL,IRPJ e
INSS (Bases de Cálculo, Receitas e Retenções), opção Retenções (Saídas),
para que seja exibida a figura a seguir;
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Nesse relatório serão exibidas as retenções dos documentos de saída, que
será controlado conforme a baixa das faturas dos respectivos documentos.

COFINS,PIS,CSL,IRPJ (Demonstrativo de Cálculo):

Clique no menu Relatórios - Tributos Federais, opção COFINS,PIS,CSL,IRPJ
e INSS (Demonstrativo de Cálculo), para que seja exibida a figura a seguir;

Figura 546

1. Data Final do Período-Base: Informar a data final do período;
2. Tributos: Selecionar os tributos que o usuário desejar visualizar;
Provisão: Esse campo será habilitado quando a empresa for do regime Lucro
Presumido, onde o sistema fará a provisão do IRPJ e da CSL.
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Demonstrativo de Cálculo – Atividade Imobiliária:
Clique no menu Relatórios - Tributos Federais, opção Demonstrativo de
Cálculo – Atividade Imobiliária, para que seja exibida a figura a seguir;

Nesse relatório será exibido o faturamento das empresas do ramo de atividade
imobiliária.
OBS: Quando a empresa for regime de Caixa, o faturamento será calculado a
partir da data da baixa das faturas referentes as unidades vendidas. No caso do
Regime de Competência, o cálculo será feito com base na data do vencimento
da parcela da unidade vendida.

COFINS,PIS (Demonstrativo de Cálculo DACON):

Clique no menu Relatórios - Tributos Federais, opção COFINS,PIS
(Demonstrativo de Cálculo DACON), para que seja exibida a figura a seguir;
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Figura 547

1. Ano: Informar o Ano a ser visualizado;
2. Semestre: Clicando na opção
irá selecionar: 1º ou 2º Semestre;
3. Tributos: Selecionar os tributos que o usuário deseja visualizar;

COFINS,PIS (Consolidação das Receitas e Créditos):
Clique no menu Relatórios - Tributos Federais, opção COFINS,PIS
(Consolidação das Receitas e Créditos), para que seja exibida a figura a
seguir
Receitas:

Nesse relatório será apresentado o valor do faturamento de forma detalhada
separando por CST de PIS e COFINS.
Créditos:
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Nesse relatório será apresentado o valor do crédito de PIS e COFINS referente
ao período da escrituração, detalhando qual operação originou o mesmo.
Controle de Créditos:

Nesse relatório será apresentado o controle dos créditos de PIS e COFINS
referente ao período da escrituração e a períodos anteriores.

SIMPLES NACIONAL

Clique no menu Relatórios - Tributos Federais, opção Simples Nacional, para
que seja exibida a figura a seguir;
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Figura 548

1. Mês/Ano: Informar o Mês/Ano a ser visualizado;
2. CNPJ/CPF do Resp.: Informar o CNPJ/CPF do Responsável;

SIMPLES (Demonstrativo de Cálculo)

Clique no menu Relatórios
(Demonstrativo de Cálculo);

-

Tributos

Federais,

opção

Simples

Utilizar somente para empresas do Simples antigo, ou seja, períodos anteriores
a julho de 2007.

RESUMO DE IPI POR PARTICIPANTE (DIPJ)

ENTRADAS

Clique no menu Relatórios - Tributos Federais – Resumo de IPI por
Participante (DIPJ), opção Entradas, para que seja exibida a figura a seguir;
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Figura 549

1. Ano: Informar o Ano a ser visualizado;

SAÍDAS

Clique no menu Relatórios - Tributos Federais – Resumo de IPI por
Participante (DIPJ), opção Saídas, para que seja exibida a figura a seguir;

Figura 550

1. Ano: Informar o Ano a ser visualizado;

APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DO COFINS/PIS NÃO-CUMULATIVO:

Clique no menu Relatórios - Tributos Federais, opção Apropriação de
Créditos do COFINS/PIS Não-Cumulativos, para que seja exibida a figura a
seguir;
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Figura 551

1. Mês/Ano: Informar o Mês/Ano a ser visualizado;

Nesse relatório será apresentado o crédito de PIS e COFINS referente ao CIAP.
Para isso o bem deve estar cadastrado no menu de Movimentos – CIAP Ativo
Imobilizado.

CONTRIBUIÇÃO SOBRE O VALOR DA RECEITA BRUTA –
DEMONSTRATIVO BLOCO P:

Clique no menu Relatórios - Tributos Federais, opção Contribuição Sobre o
Valor da Receita Bruta – Demonstrativo Bloco P, para que seja exibida a
figura a seguir;

Nesse demonstrativo, será exibido o valor do faturamento da empresa que fizer
parte da Desoneração da Folha de Pagamentos.
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5.13 DARF

DARF

Clique no menu Relatórios - DARF, opção DARF, para que seja exibida a figura
a seguir;

Figura 552

1. Data Final do Período-Base: Informar a data final do período;
2. Empresa corrente: Será marcada para emitir o DARF da empresa
corrente;
3. Diversas empresas: Será marcada para emitir o DARF de varias
empresas;
4. Tributos: Selecionar os tributos que o usuário deseja emitir;
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Figura 553

Informe a data do vencimento e pagamento dos tributos e selecione o botão
para que o sistema possa emitir os DARF´s;
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Figura 554

DARF-SIMPLES

Clique no menu Relatórios - DARF, opção DARF-SIMPLES, para que seja
exibida a figura a seguir;

Figura 555

1. Data Final do Período-Base: Informar a data final do período;
2. Empresa corrente: Será marcada para emitir o DARF da empresa
corrente;
3. Diversas empresas: Será marcada para emitir o DARF de varias
empresas;
4. Vencimento: Informar a data de vencimento dos impostos;
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Figura 556

DARF LIVRE

Clique no menu Relatórios - DARF, opção DARF Livre, para que seja exibida
a figura a seguir;

Figura 557
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1. Nome: Informar o nome da empresa no qual será emitido a DARF Livre;
2. Telefone: Informar o número de telefone;
3. Observações: Informar a observação para que seja visualizado na
impressão da DARF Livre;
4. Período de Apuração: Informar o período de apuração;
5. CNPJ/CPF: Informar o CNPJ/CPF;
6. Código da Receita: Informar o código da receita;
7. Número da Referência: Informar o número de referência do DARF
Livre;
8. Vencimento: Informar a data de vencimento dos impostos.
9. Valor Principal: Informar o valor principal do imposto;
10. Multa: Informar o valor da Multa;
11. Juros: Informar o valor dos Juros;
12. Valor total: Calculado automaticamente. Será a soma dos campos
‘Valor Principal’ + ‘Multa’ + ‘Juros’;
Imprimir Valor Total: Será marcado quando deseja imprimir o valor total na
impressão do DARF Livre;

DARF-SIMPLES LIVRE

Clique no menu Relatórios - DARF, opção DARF-SIMPLES Livre, para que seja
exibida a figura a seguir;

Figura 558
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1. Nome da Empresa: Informar o nome da empresa no qual será emitido a
DARF-SIMPLES Livre;
2. Telefone: Informar o número de telefone;
3. Observações: Informar a observação para que seja visualizado na
impressão da DARF Livre;
4. Período de Apuração: Informar o período de apuração;
5. CNPJ: Informar o CNPJ da empresa;
6. Receita Bruta Acumulada: Informar a Receita Bruta Acumulada;
7. Percentual: Informar o percentual;
8. Valor Principal: Informar o valor principal do imposto;
9. Multa: Informar o valor da Multa;
10. Juros: Informar o valor dos Juros;
11. Valor total: Calculado automaticamente. Será a soma dos campos
‘Valor Principal’ + ‘Multa’ + ‘Juros’;
Imprimir Valor Total: Será marcado quando deseja imprimir o valor total na
impressão do DARF-SIMPLES Livre;

5.14 LIVROS FISCAIS

REGISTRO DE ENTRADAS

Clique no menu Relatórios - Livros Fiscais, opção Registro de Entradas, para
que seja exibida a figura a seguir;
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Figura 559

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento a ser visualizado, ou se
desejar poderá deixar em branco para visualizar os Registros de Entradas
de todos os estabelecimentos;
2. Período: Informar o período a ser visualizado;
Emitentes: Será marcada para que na visualização dos registros de entradas,
sejam vistos os emitentes dos documentos fiscais na ultima página;
Termo de Abertura e Encerramento: Será marcada para que na visualização
dos registros de entradas, sejam vistos o Termo de Abertura e Encerramento;
1. Nº de Ordem: Informar o número de ordem;
2. Abertura: Informar a data de abertura;
3. Encerramento: Informar a data de encerramento;
Imprimir assinaturas: Será marcado para que na emissão do relatório seja
visualizada a assinatura do responsável;
1ª Folha: Informar o número da primeira folha do livro;
Configuração:
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Figura 560

Os campos serão selecionados de acordo com a necessidade de detalhamento
das informações;

Definir como padrão: Selecionar para que as configurações anteriores sejam
padrões na emissão do relatório;

REGISTRO DE SAÍDAS

Clique no menu Relatórios - Livros Fiscais, opção Registro de Saídas, para
que seja exibida a figura a seguir;
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Figura 561

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento a ser visualizado, ou se
desejar poderá deixar em branco para visualizar os Registros de Saídas
de todos os estabelecimentos;
2. Período: Informar o período a ser visualizado;
Termo de Abertura e Encerramento: Será marcada para que na visualização
dos registros de saídas, sejam vistos o Termo de Abertura e Encerramento;
1. Nº de Ordem: Informar o número de ordem;
2. Abertura: Informar a data de abertura;
3. Encerramento: Informar a data de encerramento;
Imprimir assinaturas: Será marcado para que na emissão do relatório seja
visualizada a assinatura do responsável;
1ª Folha: Informar o número da primeira folha do livro;

Configuração:
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Figura 562

Os campos serão selecionados de acordo com a necessidade de detalhamento
das informações;

Definir como padrão: Selecionar para que as configurações anteriores sejam
padrões na emissão do relatório;

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS
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Clique no menu Relatórios - Livros Fiscais, opção Registro de Apuração do
ICMS, para que seja exibida a figura a seguir;

Figura 563

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento a ser visualizado, ou se
desejar poderá deixar em branco para visualizar os Registros de
Apuração de ICMS de todos os estabelecimentos;
2. Período: Informar o período a ser visualizado;
Termo de Abertura e Encerramento: Será marcada para que na visualização
dos registros de saídas, sejam vistos o Termo de Abertura e Encerramento;
1. Nº de Ordem: Informar o número de ordem;
2. Abertura: Informar a data de abertura;
3. Encerramento: Informar a data de encerramento;
Imprimir assinaturas: Será marcado para que na emissão do relatório seja
visualizada a assinatura do responsável;
1ª Folha: Informar o número da primeira folha do livro;
REGISTRO DE APURAÇÃO DO IPI
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Clique no menu Relatórios - Livros Fiscais, opção Registro de Apuração do
IPI, para que seja exibida a figura a seguir;

Figura 564

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento a ser visualizado, ou se
desejar poderá deixar em branco para visualizar os Registros de
Apuração de IPI de todos os estabelecimentos;
2. Período: Informar o período a ser visualizado;
Termo de Abertura e Encerramento: Será marcada para que na visualização
dos registros de saídas, sejam vistos o Termo de Abertura e Encerramento;
1. Nº de Ordem: Informar o número de ordem;
2. Abertura: Informar a data de abertura;
3. Encerramento: Informar a data de encerramento;
Imprimir assinaturas: Será marcado para que na emissão do relatório seja
visualizada a assinatura do responsável;
1ª Folha: Informar o número da primeira folha do livro;
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REGISTRO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Clique no menu Relatórios - Livros Fiscais, opção Registro de Prestação de
Serviços, para que seja exibida a figura a seguir;

Figura 565

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento a ser visualizado, ou se
desejar poderá deixar em branco para visualizar os Registros de
Prestação de Serviços de todos os estabelecimentos;
2. Período: Informar o período a ser visualizado;
1ª Folha: Informar o número da primeira folha do livro;

REGISTRO DE INVENTÁRIO

Clique no menu Relatórios - Livros Fiscais, opção Registro de Inventário,
para que seja exibida a figura a seguir;
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Figura 566

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento a ser visualizado, ou se
desejar poderá deixar em branco para visualizar os Registros de
Inventário de todos os estabelecimentos;
2. Data: Informar o período a ser visualizado;
Termo de Abertura e Encerramento:
1. Nº de Ordem: Informar o número de ordem;
2. Abertura: Informar a data de abertura;
3. Encerramento: Informar a data de encerramento;
Imprimir assinaturas: Será marcado para que na emissão do relatório seja
visualizada a assinatura do responsável;
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1ª Folha: Informar o número da primeira folha do livro;

LIVRO DE MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL – LMC

Clique no menu Relatórios - Livros Fiscais, opção Livro de Movimentação de
Combustível - LMC, para que seja exibida a figura a seguir;

Figura 567

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento a ser visualizado;
2. Período: Informar o período a ser visualizado;
1ª Folha: Informar o número da primeira folha do livro;

LISTA DE CÓDIGOS DE EMITENTES

Clique no menu Relatórios - Livros Fiscais, opção Lista de Códigos de
Emitentes, para que seja exibida a figura a seguir;
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Figura 568

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento a ser visualizado;
2. Período: Informar o período a ser visualizado;
3. Data: Informar a data em que a listagem foi visualizada;
1ª Folha: Informar o número da primeira folha do livro;

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Clique no menu Relatórios - Livros Fiscais, opção Termos de Abertura e
Encerramento, para que seja exibida a figura a seguir;

Figura 569
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Selecionar o Termo a ser visualizado: Abertura, Encerramento ou Ambos;
1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento a ser visualizado;
2. Livro: Clicando na opção
irá selecionar: Registro de Entradas,
Registro de Saídas, Registro de Apuração do ICMS, Registro de
Apuração do IPI, Registro de Prestação de Serviços ou Registro de
Inventário;
3. Número de Ordem: Informar o número de ordem;
4. Abertura: Informar a data de abertura;
5. Encerramento: Informar a data de encerramento;
6. Páginas: Informar pelo menos 3 páginas;
Imprimir assinaturas: Será marcado para que na emissão do relatório seja
visualizada a assinatura do responsável;
Imprimir em modo paisagem / formulário de 132 cols: Será marcado para
que na emissão do relatório seja visualizado em modo paisagem;

PEDIDO DE USO DE SISTEMA ELETRÕNICO

Clique no menu Relatórios - Livros Fiscais - Pedido de Uso de Sistema
Eletrônico, opção Para a UF, para que seja exibida a figura a seguir;
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Figura 570

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento no qual será feita a
solicitação do Pedido de Uso de Sistema Eletrônico;
Poderá ser selecionado um ou mais de acordo com a necessidade do usuário:
Pedido, Declaração de conformidade do software à legislação e Leiautes;
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Figura 571

Pedido/Comunicação: Clicando na opção
irá selecionar: Uso, Alteração
de Uso, Recadastramento, Cessação de Uso a Pedido ou Cessação de
Uso a Ofício;
Livros Fiscais: Selecionar os registros no qual deseja pedir autorização para
impressão
Meios Magnéticos Disponíveis: Selecionar o meio magnético no qual serão
entregues os arquivos;
Especificações Técnicas:
1. UCP (CPU) – Fabricante/Modelo: Informar o Fabricante da CPU;
2. Sistema Operacional: Informar o Sistema Operacional;
Data: Informar a data do Pedido de Uso de Sistema Eletrônico;
Cópias: Informar o número de cópias a ser impresso;

450

Figura 572

Responsável pelas informações:
1. Nome: Informar o nome do responsável;
2. CPF/Identidade: Informar CPF/Identidade;
3. Cargo: Informar o Cargo;
4. DDD: Informar o código de Discagem Direta a Distancia;
5. Fone: Informar o número de telefone;
6. Fax: Informar o número de fax;
7. E mail: Informar o email;
Estabelecimento onde se localiza a UCP (CPU):
1. Inscrição Estadual: Informar a Inscrição Estadual do estabelecimento;
2. Inscrição Municipal: Informar a Inscrição Municipal do
estabelecimento;
3. CNPJ: Informar o CNPJ;
4. Nome Comercial (Razão/Denominação): Informar a Razão Social do
estabelecimento;
5. CEP: Informar o código de endereçamento postal da empresa;
6. Logradouro: Informar o endereço da empresa (Rua, Avenida...);
7. Número: Informar o número do endereço do estabelecimento;
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8. Complemento: Informar o complemento do estabelecimento;
9. UF: Selecionar a Unidade Federativa do estabelecimento
10. Município: Selecionar o Município;
11. DDD: Informar o código de Discagem Direta a Distancia;
12. Fone: Informar o número de telefone;
13. Fax: Informar o número de fax;

Figura 573

1. Número do Processo: Informar o número do processo, caso não
possua deixa em branco para ser preenchido pela SEFAZ;
2. Responsável pela Empresa: Informar o Responsável pela Empresa;
Data: Informar a data do Pedido de Uso de Sistema Eletrônico;
Cópias: Informar o número de cópias a ser impresso;
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Figura 574

Registro de...: Selecionar o modelo do Livro a ser impresso;
ICMS Subst. Col. “Observações”: Selecionar caso deseje que na impressão
do Livro seja incluso na coluna observação o ICMS Substituição;
Cópias: Informar o número de cópias a ser impresso;

5.15 RESUMO
5.15.1 RESUMO POR UF

Clique no menu Relatórios, opção Resumo - Resumo por UF, para que seja
exibida a figura a seguir;
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Figura 575

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento;
2. Período: Informar o período a ser visualizado;

5.15.2 RESUMO POR CFOP

Clique no menu Relatórios, opção Resumo - Resumo por CFOP, para que seja
exibida a figura a seguir;

Figura 576

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento;
2. Período: Informar o período a ser visualizado;
3. Detalhamento por Alíquota: Selecionando essa opção, o relatório será
detalhado por cada alíquota existente no lançamento dos documentos
fiscais.
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5.15.3 RESUMO POR CFOP E UF

Clique no menu Relatórios, opção Resumo - Resumo por CFOP e UF de, para
que seja exibida a figura a seguir;

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento;
2. Período: Informar o período a ser visualizado;
3. Mostrar Resumo por CFOP: Selecionando essa opção, o relatório será
apresentado o resumo por CFOP conforme o relatório visto anteriormente.

5.15.4 RESUMO POR MUNICÍPIO, UF E CFOP

Clique no menu Relatórios, opção Resumo - Resumo por Município, CFOP e
UF de, para que seja exibida a figura a seguir;
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1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento;
2. Período: Informar o período a ser visualizado;
3. Resumo por: Selecione a opção que desejar visualizar o relatório;
4. Detalhar por Município, UF e CFOP: Selecionando essa opção as
informações o relatório será emitido com as informações detalhadas.

5.15.5 RESUMO POR UF DE ENTREGA E CFOP (CTRC)

Clique no menu Relatórios, opção Resumo - Resumo por UF de Entrega e
CFOP (CTRC), para que seja exibida a figura a seguir;

Figura 577

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento;
2. Período: Informar o período a ser visualizado;
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5.15.6 RESUMO POR UF E MUNICÍPIO DE COLETA (NFST,
BILHETES E CTC)

Clique no menu Relatórios, opção Resumo - Resumo por UF e Município de
Coleta (NFST, Bilhetes e CTC), para que seja exibida a figura a seguir;

Figura 578

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento;
2. Período: Informar o período a ser visualizado;

5.15.7 RESUMO POR ALÍQUOTA E CST (COFINS/PIS)

Clique no menu Relatórios, opção Resumo - Resumo por Alíquota e CST
(COFINS/PIS), para que seja exibida a figura a seguir;
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Figura 578

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento;
2. Período: Informar o período a ser visualizado;
3. CFOP: Informar o CFOP do documento fiscal, caso deseje filtrar ou
deixa em branco para que sejam visualizados todos os CFOP´s;
4. CST: Informar o CST do COFINS/PIS, caso deseje filtrar ou deixa em
branco para que sejam visualizados todos os CST’s;

5.16 DOCUMENTOS FISCAIS POR UF E MUNICÍPIO DE COLETA
(NFST E BILHETES)

Clique no menu Relatórios, opção Documentos Fiscais por UF e Município
de Coleta (NFST e Bilhetes), para que seja exibida a figura a seguir;

Figura 579
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1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento;
2. Período: Informar o período a ser visualizado;
Quantidade de Documentos Cancelados: Será selecionado caso deseje que
seja visualizado a coluna com as quantidades de documentos cancelados;

5.17 LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

ENTRADAS

Clique no menu Relatórios - Lançamentos Contábeis, opção Entradas, para
que seja exibida a figura a seguir;

Figura 580
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1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento;
2. Período: Informar o período a ser visualizado;

Os demais campos serão selecionados de acordo com a necessidade de
detalhamento das informações;

SAÍDAS

Clique no menu Relatórios - Lançamentos Contábeis, opção Saídas, para que
seja exibida a figura a seguir;

Figura 581

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento;
2. Período: Informar o período a ser visualizado;

Os demais campos serão selecionados de acordo com a necessidade de
detalhamento das informações;

5.18 RECEITAS POR ESTABELECIMENTO
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Clique no menu Relatórios, opção Receita por Estabelecimento, para que seja
exibida a figura a seguir;

Figura 582

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento;
2. Período: Informar o período a ser visualizado;
Nesse relatório será demonstrado o faturamento mensal ou anual da empresa.
5.19 VENDAS DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO

Clique no menu Relatórios, opção Vendas de Bens do Ativo Imobilizado, para
que seja exibida a figura a seguir;

Figura 583

1. Período: Informar o período a ser visualizado;

5.20 COMPARATIVO DE VENDAS X COMPRAS
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Clique no menu Relatórios, opção Comparativo de Vendas X Compras, para
que seja exibida a figura a seguir;

Figura 584

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento;
2. Período: Informar o período a ser visualizado;

Observação: Informar a observação para que seja visualizado na impressão
do relatório;

5.21 ESTIMATIVA DE ESTOQUE

Clique no menu Relatórios, opção Estimativa de Estoque, para que seja
exibida a figura a seguir;
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Figura 585

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento;
2. Período: Informar o período a ser visualizado;

Estoque Inicial: Informar o valor do Estoque Inicial;
Projeção Margem Bruta: Informar o valor da Projeção Margem Bruta;

5.22 FORMULÁRIOS UTILIZADOS

Clique no menu Relatório, opção Formulários Utilizados, para que seja exibida
a figura a seguir;

Figura 586

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento;
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2. Mês/Ano: Informar o Mês/Ano a ser visualizado;

5.23 ESTATÍSTICA GERAL

Clique no menu Relatórios, opção Estatística Geral, para que seja exibida a
figura a seguir;

Figura 587

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento;
2. Período: Informar o período a ser visualizado;

5.24 CARREGAR

Clique no menu Relatórios, opção Carregar, para que seja exibida a figura a
seguir;
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Figura 588

O relatório de Carregar só vai servir somente para carregar relatório salvo no
padrão do sistema e sem permissão para alteração somente para visualização.

6.0 UTILITÁRIOS

6.1 ALTERAR SENHA

Clique no menu Utilitários, opção Alterar Senha, para que seja exibida a figura
a seguir;
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Figura 589

1. Senha Atual: Informar a senha do usuário que está logado;
2. Nova Senha: Informar a nova senha;
3. Confirmação de Senha: Informar a nova senha novamente;

6.2 OUTRA EMPRESA

Clique no menu Utilitários, opção Outra Empresa, para que seja exibida a
figura a seguir;

Figura 590

1. Empresa: Selecionar a empresa;

6.3 OUTRO SUB-SISTEMA

Clique no menu Utilitários, opção Outro Sub-Sistema, para que seja exibida a
figura a seguir;
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Figura 591

1. Sub-sistema: Clicando na opção
irá selecionar o sub-sistema que
deseja: Administração, Setor Contábil, Setor Pessoal, Setor Fiscal,
Sped Fácil ou Gestão da Empresa Contábil;
2. Empresa: Selecionar a empresa que deseja;

6.4 EFETUAR LOGOFF

Clique no menu Utilitários, opção Efetuar Logoff, para que seja exibida a figura
a seguir;

Figura 592
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Clicando em efetuar logoff volta para a tela inicial. Verificar no item 1.1. Para
acessar o sistema.

6.5 EMPRESA

Sincronizar Cadastro

Clique no menu Utilitários - Empresa, opção Sincronizar Cadastro, para que
seja exibida a figura a seguir;

Figura 593

1. Empresa Origem: Informar a empresa que deseja copiar os cadastro de
Produtos e Contabilizações;

Cópia
Clique no menu Utilitários - Empresa, opção Cópia, para que seja exibida a
figura a seguir;
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Figura 594

1. Empresa: Ficará inabilitado, por ser a empresa em que o usuário esta
logado;
2. Subsistemas: Informar o subsistema a ser feito a cópia;
Destino da Cópia:
1. Gravar em disco: Selecionar o caminho onde deseja salvar a cópia;
2. Enviar cópia para o Suporte da Fortes: O backup vai ser enviado para
o servidor da Fortes Informática;
Somente os Participante movimentados pela empresa: Selecionar para que
seja gravado somente os participantes movimentados pela empresa;
Auditoria: Selecionar para que seja gravada a Auditoria no Backup;

Restauração
Clique no menu Utilitários - Empresa, opção Restauração, para que seja
exibida a figura a seguir;
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Figura 595

Origem da Cópia: Selecionar o caminho do arquivo de backup;
Restaurar: Selecionar as opções que deseja restaurar no arquivo do backup;
Grupo de Eventos, Mapear Eventos Manualmente (AC Pessoal) e Mapear
Grupos de Eventos Manualmente (AC Pessoal) são do modulo AC Pessoal
não são marcadas no Fortes Fiscal;

Estatística por Empresa

Clique no menu Utilitários - Empresa, opção Estatística por Empresa, para
que seja exibida a figura a seguir;
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Figura 596

1. Sub Sistema: Selecionar os sub-sistemas que deseja;
2. Listar as N Maiores: Informar a quantidade de empresas que deseja
visualizar as estatísticas;
No Botão

: Permite calcular a Estatística por empresa;

6.6 AUDITORIA DO SISTEMA
Clique no menu Utilitários, opção Auditoria do Sistema, para que seja exibida
a figura a seguir;
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Figura 597

1. Datas entre: Informar o período que deseja visualizar;
2. Máquina: Informar o nome da máquina no caso de filtro, ou deixa o campo
em branco, para que sejam exibidas todas as máquinas;
3. Usuário: Informar o nome do usuário no caso de filtro, ou deixa o campo
em branco, para que sejam exibidos todos os usuários;
4. Módulo: Selecionar o módulo que deseja filtrar, ou deixa o campo em
branco, para que sejam exibidos todos os módulos;
5. Operação: Selecionar a operação que deseja filtrar, ou deixa o campo em
branco, para que sejam exibidas todas as operações;
6. Detalhes: caso queira colocar algum detalhe;

A auditoria do sistema no campo datas entre vai ser a data que foi efetuada o
lançamento e não a data do lançamento. A auditoria do sistema é uma ferramenta que
serve para procurar todos os lançamentos que foram feitos, para caso ocorra algum
erro de digitação, alteração ou exclusão.

6.7 VISUALIZAR ARQUIVOS DE IMPORTAÇÃO
Permite a visualização de arquivos gerados no leiaute do Fortes Fiscal (.FS).
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Clique no menu Utilitários, opção Visualizar Arquivos de Importação, para
que seja exibida a figura a seguir;

Figura 598

Após a tela ser exibida, localizar o arquivo para posterior visualização;

6.8 SALDO, DÉBITOS E RECEITA
Permite informar saldos anteriores referentes aos tributos federais como por
exemplo o PIS, COFINS, CSL, IRPJ e Simples Nacional.

Clique no menu Utilitários, opção Saldo, Débitos e Receita, para que seja
exibida a figura a seguir;
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Figura 599

1. Data Final do Período-Base: Informar a data final do período;
2. Saldo COFINS: Informar o saldo do COFINS, e na opção
selecionar:
Devedor ou Credor;
3. Saldo PIS: Informar o saldo do PIS, e na opção
selecionar: Devedor
ou Credor;
4. Débito CSL: Informar o débito do CSL;
5. Débito IRPJ: Informar o débito do IRPJ;
6. Rec. Acumulada: Será informado o valor da receita acumulada para
compor o relatório do Simples Federal, extinto em 01/07/2007;
7. Débito SIMPLES: Informar o débito do SIMPLES;
8. Rec. do Período: Informar o valor total da receita do mês para compor o
relatório do Simples Nacional;

6.9 VALORES DOS ESTABELECIMENTOS
Permite informar saldos anteriores referentes aos ICMS e o IPI.
Clique no menu Utilitários, opção Valores dos Estabelecimentos, Após
informar o estabelecimento que deseja incluir a movimentação será exibida a
tela a seguir
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Figura 601

1. Data Final do Período-Base: Informar a data final do período;
2. Saldo do ICMS: Informar o saldo do ICMS, e na opção
selecionar:
Devedor ou Credor;
3. Saldo do IPI: Informar o saldo do IPI, e na opção
selecionar: Devedor
ou Credor;

6.10

VALORES DOS ESTABELECIMENTOS DIF. ALÍQ.

Permite informar saldos anteriores referentes aos DIFAL
Clique no menu Utilitários, opção Valores dos Estabelecimentos Dif. Alíq.,
Após informar o estabelecimento que deseja incluir a movimentação será exibida
a tela a seguir
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Figura 601

Selecione o botão

para incluir o saldo referente ao DIFAL.
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1. Data Final do Período-Base: Informar a data final do período;
Na sequência, informe a UF, o valor e o tipo de saldo se será credor ou devedor.

6.11

CONTABILIZAR MOVIMENTOS

Clique no menu Utilitários, opção Contabilizar Movimentos, para que seja
exibida a figura a seguir;

Figura 602

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento a ser contabilizado, ou
deixa o campo em branco, para que todos os estabelecimentos sejam
contabilizados;
2. Período: Informar o período a ser contabilizado;
3. Entradas/Saídas: Selecionar o tipo de movimentação que deseja ser
contabilizado;
4. Baixas: Selecionar somente caso deseje contabilizar as baixas dos títulos
dos documentos fiscais;
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5. Movimentação Imobiliária: Selecionar caso deseje contabilizar as
receitas imobiliárias;
6. Baixas Imobiliárias: Selecionar caso deseje contabilizar as baixas das
parcelas referentes as receitas imobiliárias;
7. Contabilizar: Selecionar a opção: Todos os Movimentos, Somente os
Movimentos ainda não contabilizados ou Excluir Contabilizações;
8. Documentos: Clicando na opção
irá selecionar o documento
específico ou deixa o campo em branco, para serem contabilizados todos
os documentos;
Manter Lançamentos Incompletos: Selecionar para serem contabilizados os
lançamentos incompletos;

6.12

RECALCULAR TRIBUTOS FEDERAIS

Clique no menu Utilitários, opção Recalcular Tributos Federais, para que seja
exibida a figura a seguir;

Figura 603

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento a ser recalculado;
2. Período: Informar o período a ser recalculado;
Selecionar a operação a ser recalculada: Entradas, Saídas ou Ambas;
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6.13

ALTERAR / EXCLUIR INVENTÁRIO

Clique no menu Utilitários, opção Alterar / Excluir Inventário, para que seja
exibida a figura a seguir;

Figura 604

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento;
2. Data: Informar a data do Inventário;
O que deseja fazer com o inventário: Selecione Excluir para a exclusão do
Inventário, ou Alterar, para realizar a alteração a data ou situação do inventário.

6.14

GERAR INVENTÁRIO

Através dos documentos lançados por itens, o sistema gera o inventário pela
média ponderada levando em conta (SALDO INICIAL + ENTRADAS) – SAÍDAS).
Clique no menu Utilitários, opção Gerar Inventário, para que seja exibida a
figura a seguir;
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Figura 605

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento;
2. Origem: Informar a data inicial do Inventário;
3. Destino: Informar a data final do Inventário;
4. Gerar produtos com saldo negativo durante o período:

Supondo que no dia 01/01 a empresa vendeu 5 unidades do produto X sendo
que não existe saldo em estoque, dessa forma ficará negativo nesse dia. Ocorre
que, no dia 03/02 a empresa deu entrada desse produto na quantidade de 10
unidades.
Caso na geração do inventário o usuário não marque a opção acima o sistema
deixa de gerar o item pois no dia 01 ficou negativo, caso marque a opção, o
sistema irá verificar se durante o período teve alguma entrada para que o saldo
fique positivo. No final da geração, caso o item tenha saldo, ele será gerado para
o inventário.

6.15

GERAR ARQUIVO DOS LIVROS FISCAIS

Clique no menu Utilitários, opção Gerar Arquivo dos Livros Fiscais, para que
seja exibida a figura a seguir;
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Figura 606

Selecionar o(s) Livro(s) a ser(em) gerado(s): Registro de Entradas,
Registro de Saídas ou Ambas;

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento;
2. Período: Informar o período;
3. Destino: Informar onde deseja salvar o arquivo;

6.16

AJUSTAR TRIBUTAÇÃO ICMS DOS ITENS

Essa ferramenta tem como função alterar o CST ou o CSOSN referente ao ICMS
e o CFOP dos documentos fiscais.
Clique no menu Utilitários, opção Ajustar Tributação ICMS dos Itens, para
que seja exibida a figura a seguir;
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Figura 607

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento;
2. Período: Informar o período;
3. Participante: Informar o participante caso deseje filtrar por cliente ou
fornecedor;
4. Origem: Informar o CFOP, CST e CSOSN de origem;
5. Destino: Informar o CFOP, CST e CSOSN de destino;
6. Documentos: Selecione o documento que deseja processar a
alteração.
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Ex: Supondo que possua documentos fiscais escriturados com o CST 090 de
ICMS e deseje alterar para o CST 000.
Importante: Quando no destino o usuário informar o CST tributado, deverá
marcar as opções de “Sugerir Base de Cálculo” e “Sugerir Alíquota”, assim o
sistema irá preencher a base com o valor do item e a alíquota conforme cada
operação seja ela interna ou interestadual.
ICMS a Recolher dos documentos NFE, NF1 ou 1ª: Serve para que o usuário
possa informar a substituição, antecipado ou diferencial de alíquotas dos
documentos de entradas.

CFOP de Origem: Quando preenchido, somente os documentos do CFOP indicado
sofrerão alterações, caso seja deixado em branco, o sistema irá realizar a alteração em
todas as NF-e (Entradas e Saídas) conforme os demais filtros aplicados.
CST de Origem: Apenas os produtos dos documentos escriturados com o CST
indicado serão alterados. Obs.: Serão alteradas as notas que possuírem ao menos um
produto contendo o CST indicado.

CFOP de Destino: Quando preenchido, os documentos irão assumir o valor do
CFOP informado neste campo, caso seja deixado em branco às notas não sofrerão
alterações em seus respectivos CFOP.
CST de Destino: Os produtos dos documentos irão assumir o valor informado do
CST neste campo.

6.17

ANALISADOR FISCAL

Essa ferramenta serva para analisar os principais erros na geração das
obrigações acessórias, bem como erro de cadastros no sistema.
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Clique no menu Utilitários, opção Analisador Fiscal, para que seja exibida a
figura a seguir;

Figura 608

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento;
2. Período: Informar o período;
3. Impacto: Clicando na opção
irá selecionar dentre as opções:
Diversos; SPED Fiscal; EFD Contribuições; Regras Tributárias ou
Todos.

Ao selecionar a opção
, para que o sistema faça a análise das
possíveis inconsistências que serão apresentadas ao validar o arquivo na
obrigação acessória.

Inconsistências:

Figura 609
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Feita a análise, o Fortes Fiscal permitirá que o usuário possa fazer a correção
do erro pela própria ferramenta basta selecionar a mensagem de erro em “azul”
que será aberta a tela para que possa ser processada a correção do mesmo.

6.18

FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO

6.18.1 APAGAR CADASTRO DOS PRODUTOS

Servirá para apagar o cadastro de todos os produtos da empresa;
Clique no menu Utilitários, Ferramentas de Manutenção, opção Apagar
Cadastro de Produtos, para que seja exibida a figura a seguir;

Figura 610

Figura 611

Informar a Senha do usuário para a confirmação da exclusão;
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A exclusão somente será realizada, se o produto não estiver vinculado a nenhum
documento fiscal ou registro de Inventário.

6.18.2 PREENCHER AIDF/FORMULÁRIOS

Clique no menu Utilitários, Ferramentas de Manutenção, opção Preencher
AIDFs/Formulários, para que seja exibida a figura a seguir;

Figura 612

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento;
2. AIDF: Clicando na opção
irá selecionar a AIDF desejada;
3. Documento: Clicando na opção
irá selecionar o modelo a ser
preenchido;
4. Números: Informar o número do documento;
5. Formulários: Informar a numeração do formulário a ser preenchida;
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6.18.3 PREENCHER DADOS PIS/COFINS

Servirá para preencher os dados referentes ao CST e base de cálculo do
PIS/COFINS dos documentos fiscais de entrada e saída.
Clique no menu Utilitários, Ferramentas de Manutenção, opção Preencher
Dados PIS/COFINS, para que seja exibida a figura a seguir;

Figura 613
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1. Estabelecimento(s): Informar o estabelecimento a ser preenchido os
dados de PIS/COFINS, ou deixa o campo em branco, para que todos os
estabelecimentos possam ser preenchidos;
2. Contexto:
1. Operação: Clicando na opção
irá selecionar Entradas ou Saídas;
2. Período: Informar o período;
3. Tipos de Documentos: Clicando na opção
irá selecionar Sem
Produtos ou Com Produtos;
4. CFOP: Informar o CFOP para filtro da operação.
Tipos de Documentos: Se informado Sem Produtos serão apresentados os de
documentos que não são escriturados por itens, conforme a figura acima, já,
caso informe Com Produtos serão apresentados os documentos escriturados
por itens.
Preencher Campos com Dados Abaixo:
1. Nat. Créd.: Clicando na opção
irá selecionar a natureza do crédito;
2. CST: Clicando na opção
irá selecionar o CST do documento;
3. Natureza da receita: Informar a natureza da receita, quando utilizado o
CST 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, ou 09;
Sugerir Base de Cálculo: Selecionar a opção para que seja sugerida a base de
cálculo do imposto pelo sistema.
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Figura 614

Exibir Apenas:
1. Tipos de Documentos: Clicando na opção
irá selecionar Notas
Fiscais de Mercadoria, Notas Fiscais de Venda a Consumidor ou
Cupons Fiscais;
2. CST: Clicando na opção
consulta;

irá selecionar o CST do Item apenas para

3. NCM: Ao informar esse campo, serão exibidos apenas os itens que
possuírem o determinado NCM.
Selecione o botão
para que sejam exibidos todos os item
cujo campo CST esteja sem informação.
O botão
serve para que o sistema
possa realizar o preenchimento do CST conforme informado no cadastro dos
Produtos.
Preencher Campos com Dados Padrões:
1. CST: Clicando na opção
irá selecionar o CST para que os lançamentos
sejam preenchidos com o mesmo;
2. Natureza da Receita: Clicando na opção
irá selecionar a Natureza da
receita para que os lançamentos sejam preenchidos com o mesmo;
Opções:
1. Sugerir Base de cálculo: Selecionar a opção para que seja sugerida a
base de cálculo do imposto pelo sistema.
2. Sugerir Alíquotas: Selecionar a opção para que seja sugerida a alíquota
de PIS e COFINS pelo sistema.
3. Atualizar Cadastro de Produtos: Selecionar a opção para que o
cadastro de produtos seja atualizado pelo sistema conforme o CST
informado no preenchimento.

No Botão
sejam aplicados;

: Servirá para que os dados informados anteriormente

No Botão
: Permite preencher os documentos com o CST
desejado e em seguida mostra a imagem conforme a figura a seguir;
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Natureza da Receita: Somente será informado quando o CST for 04, 05,
06,07, 08 ou 09.

Figura 615

É sugerido que seja feita a cópia de segurança para resguardar as informações.
No Botão

: Permite realizar a cópia de segurança, conforme abaixo;

No Botão
próxima etapa;

: Permite cancelar a cópia de segurança e passar para a

Figura 616

Destino da Cópia: Selecionar onde deseja salvar a cópia da empresa;
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Após feita, ou cancelada a cópia de segurança será apresentada uma nova tela
para a confirmação do preenchimento das informações conforme a figura a
seguir:

Figura 617

Informar a Senha do usuário para a transferência dos produtos;

Seguido os passos, o preenchimento dos dados referentes ao PIS/COFINS será
concluído com sucesso conforme a figura a seguir;

Figura 618

6.18.4 TRANSFERIR MOVIMENTAÇÃO DOS PRODUTOS

Servirá para transferir a movimentação de um ou mais itens para outro item.
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Clique no menu Utilitários, Ferramentas de Manutenção, opção Transferir
Movimentação dos Produtos, para que seja exibida a figura a seguir:

Figura 619

1. Exibir produtos que contenham a descrição: Informar a descrição do
produto e selecionar o botão
, ou deixar em branco para que
sejam exibidos todos os itens;
2. Produto(s) a ser (em) transferido(s): Selecionar um ou vários produtos
que serão transferidos;
3. Produto Destino: Clicando na opção
irá selecionar o produto destino;
4. Excluir os produtos marcados após a transferência: Selecionar a
opção para que os itens transferidos serão exclusos após a
movimentação;
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Figura 620

É sugerido que seja feita a cópia de segurança para resguardar as
informações.

No Botão

: Permite realizar a cópia de segurança, conforme abaixo;

No Botão
próxima etapa;

: Permite cancelar a cópia de segurança e passar para a

Figura 621

Destino da Cópia: Selecionar onde deseja salvar a cópia da empresa;

Após feita ou cancelada a cópia de segurança será apresentada uma nova tela
para a confirmação da transferência conforme a seguir:
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Figura 622

Figura 623

Informar a Senha do usuário para a transferência dos produtos;
Seguido os passos, a transferência dos produtos será concluída com sucesso
conforme a figura a seguir

Figura 624
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6.18.5 TRANSFERIR MOVIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Servirá para transferir a movimentação de um ou mais participantes para outro.
Clique no menu Utilitários, Ferramentas de Manutenção, opção Transferir
Movimentação dos Participantes, para que seja exibida a figura a seguir:

Figura 619

1. Participantes: Selecionar o(s) participante(s) a ser(em) movimentado(s;
2. Participante de Destino: Selecionar um o participante destino que
receberá os lançamentos;
3. Excluir participante(s) selecionado(s) após finalizar a transferência:
Selecionar a opção para que os participantes sejam excluídos após a
movimentação;
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Figura 620

É sugerido que seja feita a cópia de segurança para resguardar as
informações.

No Botão

: Permite realizar a cópia de segurança, conforme abaixo;

No Botão
próxima etapa;

: Permite cancelar a cópia de segurança e passar para a

Figura 621

Destino da Cópia: Selecionar onde deseja salvar a cópia da empresa;

Após feita ou cancelada a cópia de segurança será apresentada uma nova tela
para a confirmação da transferência conforme a seguir:
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Figura 622

Figura 623

Informar a Senha do usuário para a transferência dos produtos;
Seguido os passos, a transferência dos produtos será concluída com sucesso
conforme a figura a seguir

Figura 624
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6.18.6 APAGAR CST PIS/COFINS

Servirá para apagar o CST de um ou mais itens de um documento fiscal.
Clique no menu Utilitários, Ferramentas de Manutenção, opção Apagar CST
PIS/COFINS, para que seja exibida a figura a seguir:

Figura 625

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento;
2. Período: Informar o período desejado;
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3. Operação: Clicando na opção
irá selecionar entre: Entradas ou
Saídas;
CFOP: Informar o CFOP que deseja apagar, ou deixar em branco para
apagar todos os CFOP´s
4. CST (C/P): Informar o CST que deseja apagar, ou deixar em branco para
apagar todos os CST´s
Tipos de Documentos: Selecionar o tipo de documento que deseja apagar.

Figura 626

É sugerido que seja feita a cópia de segurança para resguardar as informações.
No Botão

: Permite realizar a cópia de segurança, conforme abaixo;

No Botão
próxima etapa;

: Permite cancelar a cópia de segurança e passar para a

Figura 627
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Destino da Cópia: Selecionar onde deseja salvar a cópia da empresa;
Após feita, ou cancelada a cópia de segurança será apresentada uma nova tela
para a confirmação do preenchimento das informações conforme a figura a
seguir:

Figura 628

Informar a Senha do usuário para realizar o procedimento;

Seguido os passos, os CST´s dos documentos serão referentes ao PIS/COFINS
serão apagados com sucesso conforme a figura;

Figura 629

6.18.7 RECALCULAR TOTALIZADOR GERAL (ECF)

Servirá para recalcular o totalizar gerar referente a lançamento dos cupons
fiscais.
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Clique no menu Utilitários, Ferramentas de Manutenção, opção Recalcular
Totalizador Geral (ECF), para que seja exibida a figura a seguir:

Estabelecimento(s): Informe o estabelecimento que deseja realizar o recalculo
dos totalizadores de ECF;
Equip.: Informe o número do equipamento de cupom fiscal que deseja
recalcular;
Período: Informe o período;
Saldo Anterior do ECF: Caso haja saldo anterior, este será informado
automaticamente pelo sistema, caso não, informe o valor referente ao saldo.

Finalize o processo, selecionando o botão

.

6.18.8 ATUALIZAR CADASTRO DOS PRODUTOS

Através dessa ferramenta, o usuário poderá atualizar as informações de um ou
vários itens de uma única vez.

Clique no menu Utilitários, Ferramentas de Manutenção, opção Atualizar
Cadastros dos Produtos, para que seja exibida a figura a seguir:
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Contexto: Informe a descrição do item que deseja consultar, ou deixe o campo
sem informação para que sejam apresentados todos os itens cadastrados nessa
empresa;
Grupo: Informe o grupo do item que deseja consultar, ou deixe o campo sem
informação para que sejam apresentados todos os itens cadastrados nessa
empresa;
Selecione o botão
produtos da empresa.

para que o sistema possa pesquisar os

Em seguida selecione o(s) produto(s) que deseja atualizar.
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Selecione o(s) campo(s) que deseja atualizar.
EX:

Caso

selecione

a

opção

do

NCM

será

habilitado

o

campo

onde o usuário deve informa o código do NCM para que
o(s) produto(s) seja atualizado com essa informação.

Gravar Histórico dos Produtos: Selecionar essa opção, caso deseje que ao
atualizar a informação no cadastro do item, seja gravado o histórico do mesmo.
Para finalizar o processo, selecione o botão

.

6.18.9 PREENCHER CST (ICMS/IPI) E CSOSN

Através dessa ferramenta, o usuário poderá preencher a aba ICMS/IPI dos
documentos fiscais.
Clique no menu Utilitários, Ferramentas de Manutenção, opção Preencher
CST (ICMS/IPI) e CSOSN, para que seja exibida a figura a seguir:
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Estabelecimento(s): Informe o estabelecimento que deseja realizar o processo;
Operação: Clique no botão
e selecione entre Entradas ou Saídas;
Período: Informe o período que deseja realizar o processo;
Documentos: Selecione o(s) documento(s) que deseja realizar o processo;
Em seguida, selecione o botão

.
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Dados (ICMS/IPI)

Na aba acima, serão apresentados os documentos que estão com o campo de
CST/CSOSN sem informação.
Informe o CST/CSOSN que deseja preencher os documentos fiscais e selecione
o botão

.

6.18.10 ATUALIZAR INFORMAÇÕES DO PRODEPE

Através dessa ferramenta, o usuário poderá atualizar as informações de um ou
vários itens de uma única vez.
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Clique no menu Utilitários, Ferramentas de Manutenção, opção Atualizar
Informações do PRODEPE, para que seja exibida a figura a seguir:

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento;
2. Período: Informar o período;
3. Operação: Informar qual o tipo de operação a ser atualizada como por
exemplo entrada ou saída;
4. CFOP: Informar o CFOP para atualizar somente um CFOP específico ou
deixar o campo em banco para atualizar todos os documentos;

5. Preencher com base no Cadastro de Produtos: Selecione essa opção
para que o sistema possa consultar o cadastro dos produtos e atualizar
as informações do PRODEPE de acordo com cada item.
6. Preencher o campo “Indicador Especial” com 1 (Sem Incentivo):
Selecione essa opção para que o sistema possa preencher o indicador do
PRODEPE como 1.

6.19

ATUALIZAR TABELAS DAS RECEITAS E DEDUÇÕES

Essa ferramenta serve para que o usuário possa atualizar as tabelas das receitas
de PIS e CONFINS conforme for disponibilizado no site da Receita Federal.
Clique no menu Utilitários, opção Atualizar Tabelas das Receitas e
Deduções, para que seja exibida a figura a seguir;
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Basta selecionar a opção de “obter via internet” que o sistema atualizará
automaticamente a tabela.

6.20

CONFIGURAÇÃO

Clique no menu Utilitários, opção Configuração, para que seja exibida a figura
a seguir;
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6.20.1 TRIBUTOS FEDERAIS

Na aba tributos federais serão informados os percentuais para calculo do IRPJ
e da CSLL.
Nessa aba também informaremos se o sistema irá calcular os tributos com base
nos itens.
Importante: Para o IRPJ e CSLL, caso o usuário informe os percentuais no
cadastro do serviço ou produto o sistema considera essa informação não
precisando utilizar a configuração.
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6.20.2 DOCS COM PRODUTOS E SERVIÇOS (ISS)

Nessa aba será informada a configuração padrão para o lançamento dos
documentos de serviços.

6.20.3 INTEGRAÇÃO CONTÁBIL

Nessa aba será feita toda a parametrização das informações a serem enviadas
para a contabilidade.
Configuração do Banco de Dados
No caminho do banco de dados informe o caminho onde está instalado o Fortes
Contábil.
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No campo Servidor, o sistema traz, por padrão a opção Interbase/Firebird.
Marque o campo Usar Usuário e senha padrão. Pois o sistema utilizará as
configurações padrão do gerenciador do banco de dados (Login e Senha), caso
contrário desative e digite o usuário e a senha do seu banco.

Em seguida clicar no botão
. Será apresentada uma mensagem
informando que a configuração foi realizada com sucesso (Conexão OK!).

A conexão com o banco de dados está ok, o primeiro passo está concluído,
agora vamos às parametrizações.
Parametrização
Na segunda aba teremos a opção Parametrizações, nela será direcionada a
empresa do subsistema contábil a ser integrada com o subsistema fiscal,
também serão configuradas as contas automáticas para os participantes dos
documentos fiscais.
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No primeiro campo Empresa, selecione a empresa a ser integrada. Clique no
botão

•

ou tecle Page Down para selecionar a empresa:

A seguir teremos a opção:

A opção acima será utilizada nos lançamentos contábeis de devoluções de
compras a prazo.
Normalmente no lançamento de devolução de compra a prazo é feito o seguinte
lançamento:
D – Fornecedores
C – Mercadorias
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Caso a opção Utilizar Conta do Destinatário/Tomador para Registrar
Devolução de Compra esteja marcada o sistema irá utilizar ao invés da conta
de Fornecedores, a conta de Clientes. Ficando da seguinte forma o lançamento:
D – Clientes
C – Mercadorias
Obs.: Essa opção se trata de uma situação específica, solicitada por um cliente,
que desejava gerar um direito no seu Ativo (na conta de Clientes) ao invés de
efetuar a baixa da devolução na conta de Fornecedores.

Mais adiante teremos as opções Inserir conta Remetente/Prestador
Automaticamente e Inserir conta Destinatário/Tomador Automaticamente.
Ambas tem a mesma função, criar no plano de contas, a partir da conta mãe
selecionada, contas filhas dos participantes, assim como também vincular ao
cadastro desses participantes os códigos das contas contábeis.
Utilizar somente quando no Plano de Contas do Fortes Contábil não existir as
contas criadas, pois se a conta já estiver inserida no Contábil ocasionará
duplicidade.
Tributos Federais
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Nessa aba, informe as contas de provisão e pagamento dos tributos federais
para posteriormente poder gerar o valor do imposto para a contabilidade.
O pagamento do tributo, será gerado para o Fortes Contábil conforme a emissão
do DARF. Essa emissão será feita através do menu de Relatórios – DARF –
DARF.
ICMS e IPI
Na quarta e quinta aba, temos as opções ICMS e IPI. Para aquelas empresas
contribuintes do ICMS e IPI o sistema disponibiliza uma ferramenta que irá gerar
os valores do crédito pelas entradas e débito pelas saídas, para ambos os
impostos.
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6.20.4 IMPORTAÇÃO
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Figura 500

Caixa de Entrada:
1. Pasta Padrão: Selecionar o botão
para localizar a pasta
comum a todos os usuários onde deseja salvar os arquivos de importação;
2. Pasta Específica para esta máquina: Selecionar a pasta específica que
se encontra no computador do usuário;
3. Determinar Estab. da Transf. de entrada pelo (a): Selecionar dentre as
opções disponíveis para que possa ser vinculado o estabelecimento da
transferência com base no CNPJ ou Insc. Estadual;
4. Localizar Produto pelo: Selecionar dentre as opções disponíveis para
que possa ser vinculado o produto com base no Código do Sistema ou
no Código Utilizado pela Empresa;
5. Atualizar dados dos Participantes já cadastrados: Será marcado caso
deseje que os dados dos participantes sejam atualizados;
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6. Gerar Históricos dos Participantes: Será marcado para que seja criado
o histórico com base na atualização dos dados do Participante;
7. Atualizar dados dos Produtos já cadastrados: Será marcado caso
deseje que os dados dos produtos sejam atualizados;
8. Gerar Históricos dos Produtos: Será marcado para que seja criado o
histórico com base na atualização dos dados dos Produtos;
9. Verificar se o documento já esta cadastrado: Será marcado para que
na importação o sistema verifique se o documento está cadastrado;
10. Validar Fechamento de Distribuição de Valores (Base de Cálculo,
Isentas, Outras): Será marcado para que na importação o sistema
verifique o fechamento de valores do documento;
11. Validar Fechamento do Total de itens com o Total da nota: Será
marcado para que na importação o sistema verifique o fechamento do
Total do Itens com o Total da Nota;
Conversão Sintegra:
1. CFOP NFVCs: Informar o CFOP das Notas Fiscais de Venda a
Consumidor;
2. CFOP NFPs: Informar o CFOP das Notas Fiscais de Produtor;
3. CFOP Bilhetes: Informar o CFOP dos Bilhetes de Passagem;
Cupons Fiscais:
1. CFOP: Informar o CFOP dos Cupons Fiscais;
2. CFOP Subst.: Informar o CFOP da Substituição dos Cupons Fiscais;
3. CFOP Serviços: Informar o CFOP de Serviços dos Cupons Fiscais;
4. Grupo dos Produtos: Informar o Grupo dos Produtos;
5. Fatura: Informar o tipo de Fatura:
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6.20.5 CONVERSÃO/IMPORTAÇÃO

Nesse menu, serão configuradas as informações para importação de arquivos
externos.

6.20.5.1 NFS-E FORTALEZA – CE

Informe o participante e o serviço padrão para que quando no arquivo não
possuir esses dados o sistema possa importar com a informação padrão.

6.20.5.2 SPED ICMS/IPI

Geral:
Na aba geral, temos as opções a seguir:
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Não converter inventário: Marcar, somente quando no arquivo gerado no
leiaute SPED conter os registros H005 e H010, e não desejar que estes sejam
convertidos;
Grupo dos Produtos Padrão: Informar para que no momento da conversão do
arquivo o sistema possa preencher os produtos e vincular estes a um grupo;
Serviço (ISS) Padrão: Informar o serviço padrão para vincular ao lançamento
das notas
Comentário: Informar o comentário para que em uma posterior consulta possa
localizar facilmente as informações anteriormente importadas.
Considerar valores do registro C170 para aba ICMS/IPI: Marcar, somente
quando o estabelecimento for contribuinte do IPI para que ao converter o arquivo
SPED o valor do IPI dos itens seja levado para a aba ICMS/IPI.

Preencher a data de emissão dos documentos com a data final contida no
cabeçalho do arquivo: Serve para que na conversão dos documentos
cancelados, NF-e denegada e Inutilizada, possa ser convertida com a data de
emissão, pois no arquivo SPED não se tem essa informação;
Não converter NF-e (Doc. Próprio e Saída): Marcando essa opção não serão
convertidas as notas de emissão da empresa;
Na geração do arquivo SPED, não há necessidade de gerar os itens para esses
documentos, consequentemente, na importação, como não tem a informação do
item na nota, este não será importado.
Nesses casos o ideal é marcar a opção de não converter os documentos
próprios, realizar a importação dos outros documentos, e essas notas, importar
pelo XML ou WEB
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Opções de Rateio: Serve para quando no arquivo existir um documento com
frete, seguro ou outra despesa, essas informações possam ser rateadas dentro
dos lançamento dos itens.

As informações referentes a Nota de Venda a Consumidor somente devem ser
preenchidas quando no arquivo não conter os dados.
EX: Se no arquivo vier o CFOP, não é preciso que se preencha o campo do
CFOP padrão, pois o que será convertido é o CFOP que vem no arquivo.

Assim como no caso das Notas de venda a Consumidor, as informações
referentes ao Cupom Fiscal somente devem ser preenchidas quando no arquivo
não conter os dados.
Quando na importação do arquivo SPED, se deparar com a situação na qual não
estão sendo convertidos os itens do cupom, lembre-se que para esse tipo de
documento, somente se gera o item quando o perfil da empresa for “A”, de
acordo com a legislação. Então, no caso de a empresa ser do perfil “B” não terá
a informação do item no arquivo SPED.
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Para que possa importar o item desse documento, deve gerar o arquivo SPED
no perfil “A”, mesmo a empresa pertencendo ao perfil “B”, pois assim serão
gerados os itens desses documentos, e somente quando for gerar o arquivo do
Fortes Fiscal para o SPED ICMS informar o peril correspondente a empresa.

Informar o código do Serviço padrão para as empresas que trabalhem com esse
tipo de documento.

Quando no arquivo possuir documentos referentes a conta de energia, informar
o CST de PIS/COFINS e marcar a opção para que seja sugerido a base de
cálculo dos mesmos.

Preencher a data de emissão dos documentos com a data final contida no
cabeçalho do arquivo: Serve para que na conversão dos documentos
cancelados, CT-e denegada e Inutilizada possa ser convertida com a data de
emissão, pois no arquivo SPED não se tem essa informação;
CST do COFINS Padrão: Informar o CST de saída do COFINS;
CST do PIS Padrão: Informar o CST de saída do PIS;
CST Créd. de PIS/COFINS Padrão: Informar o CST de entrada de PIS/COFINS.
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Informar o código do Serviço e a Classe padrão para as empresas que trabalhem
com esse tipo de documento.
Os demais campos, informar de acordo com o regime de triburação da empresa.

Informar o código do Serviço e a Classe padrão para as empresas que trabalhem
com esse tipo de documento.
Os demais campos, informar de acordo com o regime de triburação da empresa.
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6.20.5.3 CTE (XML)

Informar o CFOP padrão nas entradas, a natureza do frete e as informações
referentes ao PIS e a COFINS para apuração dos tributos.
Caso a empresa faça parte da desoneração informe o indicador de contribuição
previdenciária.
: Selecionar esse campo caso deseja que no
momento da importação de uma entrada o sistema solicite que seja informada a
data em que a mercadoria entrou na empresa.

6.20.5.4 IMPRESSORA FISCAL
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Informe as configurações de acordo com a situação da empresa.
Tributato Integralmente
Substituição Tributária
Isento
Para cada tributação, informe o CFOP, CST de ICMS, PIS, COFINS e o CSOSN.
A natureza da receita que irá depender do CST de PIS/COFINS.
Serviço
Para o serviço, informe o CFOP nos casos onde a empresa trabalhar com
emissão de cupom misto (produto + serviços).
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: Selecionar esse
campo caso deseja que no momento da conversão do arquivo o sistema faça o
rateio do desconto total entre os itens.

6.20.6 SIMPLES NACIONAL

Serviço Padrão: Serve para montar o relatório do simples nacional
Sugerir Substituição: Serve para que ao incluir um documento fiscal o sistema
sugira a substituição na aba ICMS/IPI

6.20.7 REPRESENTANTE LEGAL

Informe o representante legal da empresa que servirá para geração das
obrigações acessórias.
524

6.20.8 IMPORTAÇÃO NFE (WEB E XML)

Buscar Dados na Web: Clicando na opção
irá selecionar: SEMPRE, NUNCA
ou PEDIR COMFIRMAÇÃO;
Grupo de produtos: Informar o grupo de produtos padrão;
CFOP Padrão (Entradas): Clicando na opção
irá selecionar o CFOP padrão
para as entradas internas, interestaduais e exterior;
CST Padrão (Itens das Entradas): Clicando na opção
irá selecionar o CST
padrão para o ICMS, IPI, PIS, COFINS e CSOSN (no caso de empresas do
SIMPLES NACIONAL);
Saídas (Empresas Participantes do Simples Nacional): Clicando na opção
irá selecionar o CST das saídas para empresas do SIMPLES NACIONAL;
Importar NFe com base no Convênio ICMS 65/88 (SUFRAMA e ALC):
Selecionar essa opção para realizar a importação de NFe de Manaus;
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Tipo de Faturas Entradas: Clicando na opção
na entrada;
Tipo de Faturas Saídas: Clicando na opção
saída;

irá selecionar o tipo de fatura
irá selecionar o tipo de fatura na

Serviços ISS:
Construção Civil: Informar se a empresa é do ramo de construção civil ou
não;
Saídas:
Serviços ISS Padrão: Informar o serviço padrão para os documentos de
saída;
Tributação Padrão: Informar a tributação referente aos documentos de saída;
Entradas:
Serviços ISS Padrão: Informar o serviço padrão para os documentos de
entrada;
Tributação Padrão: Informar a tributação referente aos documentos de
entrada;
Preencher o Gênero do Produto com base nos dois primeiros dígitos do
Código NCM: Selecionar essa opção para que na importação das notas fiscais
o gênero do produto seja preenchido de acordo com o NCM;
Solicitar data de entrada na importação XML: Selecionar essa opção para que
na importação das notas fiscais possa informar a data em que foi dada entrada
do documento na empresa.
Sugerir substituição/Tributação Monofásica: Selecionar essa opção para que
na importação das notas fiscais possa marcar a opção de substituição do ICMS
para os documentos fiscais das empresas do Simples Nacional.
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6.20.9 INTEGRAÇÃO COM O FORTES DOC

Integrado com:
Escolha qual o sistema irá entegrar: Fortes Doc ou SPED Doc
Credenciais de Acesso:
Página do Serviço: Por padrão será informado o link: http://app.fortesdoc.com.br/
Token: É uma chave de segurança liberada pelo Fortes Doc através do menu
“FAQ” selecionando a opção Gerar Token.
Feito o download do token, basta carregar o arquivo.
Período de busca:
Monitorar Notas Entre: Ao determinar o intervalo de início e fim, apenas as
notas do intervalo informado serão recebidas via integração, caso a opção
não se preenchida o sistema buscará todos os documentos.
Ativar Monitoramento Automático: Ao marcar a opção o usuário estar
disponibilizando que o sistema verifique o canal de integração de acordo
com o tempo informado.
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Opções de Importação: As notas fiscais eletrônicas de transferências, não
serão importadas diretamente, os arquivos ficarão salvos na pasta indicada.

6.20.10 OUTROS
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Período de Digitação: Serve para restringir o período que o usuário pode incluir,
alterar ou excluir os documentos.
Transferência de Entrada: Serve para que no lançamento ou importação de um
documento de transferência de saída o sistema pergunte ao usuário se deseja
gerar automaticamente a entrada.
Não permitir mesmo CNPJ/CPF para Participantes com UFs diferentes:
Serve para que no cadastro do participante o usuário não possa incluir o mesmo
CNPJ/CPF mais de uma vez mesmo no caso de UF diferente.
Obrigar a digitação dos campos do cadastro de participante: Serve para que
o sistema obrigue ao usuário informar os campos essências na geração do
SPED.
Não permitir mesmo número de documento para o mesmo participante nas
Notas Fiscais de Mercadoria de Entrada: Serve para que não seja possível o
usuário escriturar a mesma nota de entrada mais de uma vez.

6.20.11 LISTAGENS E RELATÓRIOS

Nessa opção é possível configurar as assinaturas que serão exibidas nos livros
fiscais bem como as margens.
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6.20.12 INTEGRAÇÃO COM O FORTES PATRIMÔNIO

Nessa tela será informado o caminho do executável do Fortes Patrimônio, o
usuário, senha de acesso, empresa e a porta.
Com base nessas informações ao escriturar um documento de entrada com
CFOP classificado como Ativo Imobilizado será exibida a tela do Fortes
Patrimônio com o bem já cadastro, bastando somente que o usuário
complemente as informações e finalize o cadastro.
6.21

CAIXA DE MENSAGENS

Clique no menu Utilitários, opção Caixa de Mensagens, para que seja exibida
a figura a seguir;
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Figura 630

1.
2.
3.
4.
5.

Remetente: De onde vem à mensagem;
Data: Qual data a mensagem chegou;
Hora: Hora que a mensagem chegou;
Mensagem: Mostra o que teve de atualizações nos Sub-Sistemas;
Lida: Mostra se a mensagem foi lida ou não;

6.22

ENVIAR MENSAGEM

Clique no menu Utilitários, opção Enviar Mensagem, para que seja exibida a
figura a seguir;
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Figura 631

1. Para: Clicando na opção
irá selecionar o usuário que você deseja
enviar a mensagem;
2. Mensagem: Escrever a mensagem a ser enviada ao usuário;

Só vai ser possível enviar mensagem se os computadores estiverem em rede.

6.23

CÓPIA DE SEGURANÇA GERAL

Clique no menu Utilitários, opção Cópia de Segurança Geral¸ para que seja
exibida a figura a seguir;
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Figura 632

1. Banco de Dados: Preenchido automaticamente pelo sistema;
2. Destino da Cópia: Clicando na opção
irá selecionar o caminho
onde deseja salvar a cópia de segurança geral;
Testar Backup: Selecionar para que seja feito o teste do Backup, antes de
iniciar a Cópia de Segurança Geral;

Somente será feita a atualização no Servidor, onde se encontrar o Banco de
Dados.

6.24

ATUALIZAR O SISTEMA

Clique no menu Utilitários, opção Atualizar o Sistema¸ para que seja exibida
a figura a seguir;
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Figura 633

Toda vez que houver uma nova versão disponível ao acessar o sistema será
apresentada a mensagem, conforme a (Figura 633).

6.25

BAIXAR CEP

Através dessa ferramenta o usuário atualizará o cadastro do CEP para que no
momento em que for inserir um participante ao informar o número do CEP o
sistema sugerir o nome do logradouro.
Clique no menu Utilitários, opção Baixar CEP¸ para que seja atualizada a
informação.

6.26

ENVIAR ARQUIVO PARA A FORTES...

Clique no menu Utilitários, opção Enviar Arquivo para a Fortes...¸ para que
seja exibida a figura a seguir;
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Figura 634

Selecione o arquivo, e em seguida clique no botão
a seguinte tela:

onde aparecerá

Figura 635

Para setor/técnico: Informe o e-mail do setor ou o técnico que irá receber o
arquivo;
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Identificação do Remetente:
1. CNPJ/Denominação Social: Preenchido automaticamente pelo
sistema;
2. Nome de Contato: Informar a pessoa de contato;
3. Fone: Informar o número do telefone;
4. E-mail: Informar o email da pessoa de contato;
5. Assunto/Descrição do Problema: Informar a descrição do problema;

FIM!
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