
A. Cadastrando os tributos que incidem em sua nota fiscal

O cadastro de tributos se faz necessário para que não haja problemas na contabilidade da empresa. Automatizar esses cálculos faz com que
falhas e retrabalho sejam diminuídos, então ter conhecimento dos impostos e taxas que sua empresa paga é muito importante.

1° Entrar no Módulo Financeiro no link de Tributos.

2° Ao abrir este link irá direcionar para uma tela de verificação, onde pode-se ver os tributos já cadastrados. Para adicionar um
novo tributo é necessário clicar na área verde onde diz: Novo tributo.

3° Quando for clicada irá direcionar para outra tela com campos para o Cadastro do Tributo.

Para o cadastro de tributos são separados em duas seções: uma mais cadastral com sigla, nome, alíquota, entre outros. Para cadastrar um
tributo que incida em sua nota fiscal basta clicar na opção de Aplicar em notas fiscais.



A seção seguinte é referente sobre a Retenção do valor na fonte. Nem sempre será necessário completar esta seção, somente quando há
alguma retenção da alíquota, com algum cliente em especifico, por exemplo.

A Alíquota de retenção é sempre uma parte da porcentagem da alíquota.Neste exemplo se a alíquota for 10%, 50% deste valor será retido,
ou seja, se uma nota for emitida no valor de 150,00 reais o valor retido na fonte será de 7,5 reais.

No campo 'Sem retenção até' é referente a um valor mínimo para que a retenção ocorra do valor do tributo no dia ou do valor bruto
faturado no dia.

Como pode haver a possibilidade de ser restrito apenas a alguns clientes para adicioná-los basta preencher na opção 'Restrito para alguns
clientes'. Irá abrir uma seção de busca dos seus clientes para selecionar eles, basta clicar em cima de seu nome e então clicar no ícone '+'
em verde no canto direito.



Vale lembrar que sempre depois de qualquer alteração é necessário clicar em Salvar no final da tela.

Quaisquer dúvidas, sugestões e críticas podem ser enviadas na área de Contato. Seu feedback é muito importante para melhorar
ainda mais os tutoriais e para os que estão sendo levar em conta suas considerações.

Voltar ao índice Visualizar em PDF
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