OPERAÇÕES FISCAIS

Visando facilitar a geração e emissão das Notas Fiscais pelo Fortes Financeiro, foi criado o cadastro de Operações
Fiscais. A seguir veremos como deve ser realizada a configuração básica do sistema para que as parametrizações
informadas entrem em funcionamento.
Objetivo: Você já pode deixar definida as regras fiscais para cada venda efetuada. Com a parametrização o usuário
não precisará mais ficar informando os dados do ICMS e IPI em cada contas a receber ou nota fiscal lançada.
1 - Cadastro de Regras Fiscais do ICMS
Em Cadastros - Regras Fiscais do ICMS, informaremos as regras tributárias do ICMS: Situação A, Situação B, etc.

2 - Cadastro de Regras Fiscais do IPI
No cadastro de Regras Fiscais do IPI, informaremos as regras de tributação do IPI. O cadastro encontra-se em:
Cadastros - Regras Fiscais do IPI

3 - Cadastro de Regras Fiscais do ICMS ST
Em Cadastros - Regras Fiscais do ICMS ST , informaremos as regras tributárias do ICMS de Substituição
Cadastro – Regras Fiscais de ICMS Substituição

Agora vamos cadastrar os Grupos:
1 - Cadastro de Grupos Fiscais do Produto
Neste cadastro criamos Grupos Fiscais, para agrupamento de vários produtos que utilizem as mesmas regras.
Encontra-se em: Cadastros - Grupos - Grupos Fiscais do Produto

É necessário informar o Grupo Fiscal do Produto no cadastro de produtos para que as regras sejam aplicadas às suas
movimentações.

2 - Cadastro de Grupos Fiscais do Cliente
Semelhante ao cadastro de Grupos Fiscais do Produto, este cadastro possibilita a criação de grupos fiscais para
agrupamentos de clientes que utilizem as mesmas regras fiscais. Encontra-se em: Cadastros - Grupos - Grupos Fiscais
do Cliente

É necessário informar o Grupo Fiscal do Cliente no cadastro de clientes para que as regras sejam aplicadas às suas
movimentações.

Cadastro de Operações Fiscais
Este cadastro é onde informamos ao sistema os dados necessários à tomada de decisão nas movimentações, ou seja, é
baseado nesta tela que o sistema decide as regras fiscais utilizadas em cada caso. No cabeçalho da operação
informamos um código, uma descrição para a operação, o CFOP e as regras fiscais de ICMS e de IPI. Nos detalhes
informamos os Estabelecimentos, os Grupos Fiscais do Produto, os Grupos Fiscais do Cliente e os Destinos (País, UF e
Município) a que estas Regras Fiscais se aplicam.

Configuração
Para que o sistema passe a considerar as Operações Fiscais cadastradas, é necessário também marcar a configuração
"Utilizar cadastro de Operações Fiscais" em: Utilitários - Configuração - Empresa - Financeiro - Notas Fiscais

