
  

 

Sistema Fiscal 
      

     O sistema de livros fiscais foi desenvolvido de forma a atender a 

legislação no que tange aos tributos federais, estaduais e municipais. 

     A maior parte das informações são obtidas automaticamente dos 

sistemas de faturamento, estoques, compras e contabilidade. 

     As informações armazenadas atendem as necessidades de informar ao 

fisco federal, estadual e municipal, eletronicamente com o envio de 

arquivos como Gia, Sintegra, IN-86 e agora com o SPED. 

 

 
Apuração do ICMS                                                                                                                  (3) 

 
Fechamento da Apuração do ICMS                                                                                         (4) 

 
Apuração do IPI                                                                                                                      (5) 

 
Fechamento da Apuração do IPI                                                                                              (6) 

 
Apuração do PIS/COFINS                                                                                                      (7) 

Novidades do Sistema 
     

     Sistema que requer pouca mão de obra para introdução de dados, pois, 

a grande maioria de informações são realizadas por integração de outros 

sistemas, como por exemplo: 

    . Registro de Saídas      <=  Emissão de notas fiscais de venda; 

    . Registro de Entradas  <=  Recebimento de mercadorias no estoque. 

 

Relação das nota de saída emitidas           (1) Notas fiscal de saída                                   (2) 

     As telas de notas de entrada são idênticas as de saída. 

     Os dados podem ser ordenados de varias maneiras, de modo a facilitar 

a busca de uma determinada nota fiscal. 

     A tela (2) demonstra todas as informações envolvidas com a nota 

fiscal de forma a atender os aspectos administrativos, financeiros e 

legais, pois para cada nota fiscal de entrada ou saída são armazenadas as 

informações de: 

           . fiscal                 emitente, natureza da operação, valor contábil, 

                                       base de cálculo do ICMS, IPI, ISS, valores dos 

                                       impostos, valor das isentas, outras, substituição 

                                       tributária, etc. 

 

           . financeiro         valor das duplicatas com seus vencimentos. 

 

           . administrativo   base de dados para atualizações estatísticas. 

     Em cada nota fiscal são armazenadas todas as informações a ela 

pertinente, desde sua origem (pedido de compra/venda) até a visão das 

duplicatas (a receber/a pagar). 

Livro Registro de Entradas/Saídas 
      

       Os livros de registro de saídas, entradas, resumos por natureza de 

operação, alíquotas de ICMS e por estados, obedecem aos ditames da 

legislação, podendo o usuário determinar o período inicial e final de cada 

uma das opções. 

       Os livros acima são impressos em folha tamanho A-4 para um 

melhor aproveitamento de espaço. 

      
     Todos os resumos acima demonstrados, poderão ser impressos ou 

visualizados em tela a qualquer momento, de qualquer período, para um 

melhor acompanhamento financeiro. 
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Sistema Fiscal 
Conteúdo técnico do sistema 

. Cadastros de: 
              .Empresa; 

              .Clientes/Fornecedores; 

              .Natureza da operação; 

              .Outros débitos/créditos; 

              .Notas de entrada; 

              .Notas de saída; 

              .Registro de entradas; 

              .Registro de saídas. 

 

 

.Relatórios: 
              .Notas de entradas ordenada por: 

                 .Resumo por natureza da operação; 

              .Resumo por alíquotas do ICMS; 

              .Resumo por estados. 

              .Notas de saídas ordenada por: 

               .Resumo por natureza da operação; 

              .Resumo por alíquotas do ICMS; 

              .Resumo por estados. 

              .Apuração do ICMS; 

              .Apuração do ICMS (substituição tributária); 

              .Apuração do IPI; 

              .Apuração do PIS; 

              .Apuração do COFINS; 

              .Notas para efeito de seguro; 

              .Notas por código fiscal (CFOP);  

              .Notas por código contábil. 

 

 

Pesquisa: 
.Por nota fiscal; 

 .Por natureza da operação (CFOP);  

 .Por código contábil; 

 .Por cliente/fornecedor; 

 .Por valor. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Integração: 
 .Importa dados do sistema: 

   .Estoque; 

   .Faturamento. 

 

 .Exporta dados para o sistema: 

   .Contábil; 

   .Financeiro. 

Nosso corpo técnico está habilitado para o desenvolvimento dos mais diversos softwares customizados para atender as suas 

necessidades específicas e as diversas peculiaridades de mercado: industrial, comercial e serviços, bem como nos seus respectivos 

departamentos: administrativo, financeiro, contábil, pessoal, jurídico, auditoria, livros fiscais, PCP (Planejamento e Controle da 

Produção), necessidades de materiais, budget, PDV (Ponto de Venda), através de soluções ERP (Enterprise Resource Planning - 

Ferramenta que Integra todos os Departamentos) e CRM (Customer Relationship Management - Gerenciar Relacionamento com o 

Cliente) que podem ser adquiridos em módulos ou de forma integral. 

     Atuamos com vasta experiência na área de TI proporcionando aos clientes as mais diversas aplicabilidades como: consultoria, 

estudo de viabilidade, arquitetura, análise, banco de dados, desenvolvimento, programação e implantação, nas plataformas desktop, 

web e móbile. 

     Sendo assim, nos oferecemos para a realização satisfatória do serviço e no momento, apresentamos protestos de estimo apreço. 
 

 

 

Atenciosamente 

BAUERNET 

www.bauernet.com.br 
 

Copyright © 2007-2020 BAUERNET. Todos os direitos reservados.                                                                                              www.bauernet.com.br 

 


