MANUAL DE UTILIZAÇÃO DA SIMULAÇÃO DE NOTAS FISCAL
DE VENDA EM SÃO PAULO

Como usar ?
Informe o Emissor, o Destinatário e os Estados Origem e Destino. Caso informe
Despesas Acessórias elas serão rateadas entre os produtos cadastrados.
Para cadastrar um produto Pressione o botão "Novo Produto". O botão Calcular é
para calcular a nota inteira, pode demorar um pouco, use-o, por exemplo, se o
valor do frete for alterado ou se mudou a classificação do emissor ou destinatário
e já havia produtos cadastrados.

Incluindo um produto
Pressione o botão “Novo Produto” a seguinte tela será apresentada:

Informe o NCM do produto desejado. Ele será base para várias pesquisas feitas
no sistema. Informe também a sua descrição do produto, a qtde e o valor unitário.
Uma informação importante para o cálculo dos impostos são Origem e Destino do
Produto.

Para visualizar o cálculo dos impostos pressione o botão Calcular.
Os seguintes dados serão apresentados

Este quadro é o resumo da pesquisa realizada, além de informar o valor do
imposto calculado e os enquadramentos legais ocorridos.
Também são apresentadas informações das pesquisas que foram realizada e a
seleção de alíquotas realizadas pelo sistema.

ICMS ALIQUOTA

São apresentadas as alíquotas selecionadas para o ICMS de acordo com a
localização, Interna ou Interestadual.
Interna

Em consulta é possível visualizar e selecionar a alíquota interna.
Em: N - Alíquota Interestadual; I - Alíquota Interna do Estados Destino, default; A Alíquota Selecionada
Interestadual

Em consulta é possível visualizar e selecionar a alíquota interna.
Em: I – Alíquota Interna do Estado Destino, default; A – Alíquota Selecionada;
RES0498 – Alíquota da Resolução 0408 quando existir
Sempre verifique se seu produto se enquadra a alíquota default, caso contrário
selecione a alíquota correta verificando no quadro de consulta.
Por boa prática, sempre verifique se a seleção foi realizada corretamente,
verificando se o produto está indicado na seleção.
IPI ALIQUOTA

Mostra se existe alíquota de IPI para o NCM informado. A consulta do NCM pode
ser observada selecionando o icone.

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIO

No quadro ST informa-se a existência ou não de Substituição Tributária para o
NCM.
No quadro ST-CONVENIOS INTERESTADUAIS, indica a existência de convênios
interestaduais para a cobrança de ST.
No quadro ST-IVA informa se existe alíquota IVA para o produto.
Quando no quadro for selecionada “não definida” quer disser que o sistema não
conseguiu selecionar uma alíquota IVA ou ST. Neste caso o operador deverá
selecionar o IVA ou informar manualmente quando não houver item a selecionar.
A seleção é realizada através do ícone.
Por boa prática, sempre verifique se a seleção foi realizada corretamente,
verificando se o produto está indicado na seleção.
Pode-se optar por não aplicar a Substituição Tributária no produto, basta
selecionar o item “Não calcular Substituição Tributária”. O sistema ignora a
seleção do operador.
SIMPLES ALIQUOTA

Mostra se a empresa é do SIMPLES e através do ícone é possível ver a tabela de
alíquotas do SIMPLES para indústria ou comércio conforme o caso.
Ainda não estamos fazendo cálculo para SIMPLES.
RESOLUÇÃO 04/98

Mostra o enquadramento na resolução: ANEXO I, ANEXO II, AMBOS ou NORMAL
(não enquadrado). Através do ícone é possível visualizar o enquadramento. Podese optar por não aplicar a resolução no produto, basta selecionar o item “Não
calcular Resolução 04/98”.

CONVENIO 52/91
Mostra se houve enquadramento no convênio: ANEXO I, ANEXO II, AMBOS ou
NORMAL (não enquadrado).
BASE DE REDUÇÂO

Mostra se houve enquadramento para redução da base de calculo do ICMS: Sim,
Não, Não Definida.
Quando no quadro for selecionada “não definida”, quer disser que o sistema não
conseguiu selecionar uma alíquota. Neste caso o operador deverá selecionar a
alíquota através do ícone.
Pode-se optar por não aplicar a redução de base no produto, basta selecionar o
item “Não calcular Redução de Base”.

