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Sugestões
A Domínio Sistemas busca aumentar a qualidade dos seus produtos continuamente. Um
exemplo disso é esse material, que tem como objetivo aumentar a produtividade e o
desempenho dos usuários de nossos sistemas.
O processo de elaboração desse material passou por frequentes correções e testes de
qualidade, mas isso não exime o material de erros e possíveis melhorias. Para que haja
melhoras, nós contamos com o seu apoio. Caso você tenha alguma sugestão, reclamação ou até
mesmo encontre algum tipo de erro nesse material, solicitamos que você entre em contato
conosco. Dessa forma, poderemos analisar suas sugestões e reclamações para corrigir eventuais
erros.
Para entrar em contato com o nosso Centro de Treinamento, escreva para
treinamento@dominiosistemas.com.br. Relate, pois, a sua sugestão, reclamação ou o erro
encontrado e sua localização é importante para que possamos fazer as devidas correções.
Você também dispõe do seguinte formulário para enviar-nos suas notações. Basta
destacar essa folha, relatar sua sugestão e/ou reclamação e remeter ao seguinte endereço:
Centro de Treinamento Domínio
Avenida Centenário, 7405
Nossa Senhora da Salete
Criciúma – SC – CEP: 88815-001
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Convenção de cursores, ícones e tipografia
A fonte Arial é utilizada para se referir a títulos de janelas, guias e quadros, por exemplo:
No quadro Gerar Trâmite, no campo Descrição, informe uma descrição para o trâmite.

A fonte Arial em Negrito é utilizada para definir botões, ícones, menus e opções, onde
você deverá clicar, por exemplo:
Ao clicar no link: Todas, serão exibidas todas as últimas notícias cadastradas.

A fonte Arial em Itálico é utilizada para definir os nomes dos sistemas da Domínio,
bem como as marcas registradas citadas nesse material, por exemplo:
Para ter acesso a página do Domínio Atendimento.

A fonte Arial Sublinhado é utilizada para definir os nomes dos campos de cadastros e
trâmites do SGSC.
No campo Situação, selecione a situação para listar as solicitações de serviço.

A fonte Times New Roman em Itálico junto com o ícone abaixo são utilizados em
observações importantes, que estarão dispostas nesse material. Por exemplo:
Questionamentos conceituais sobre a legislação e dúvidas referentes a aplicativos do
governo ou quaisquer outros aplicativos que não sejam da Domínio, não são
considerados solicitação.
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Visão Geral do Curso
Descrição
A finalidade do curso do módulo Domínio Atendimento é apresentar aos clientes das
empresas de contabilidade os seguintes tópicos:
•
•
•
•

•

Utilização do Site;
Acessando o Domínio Atendimento;
Notícias no Domínio Atendimento;
Solicitação de Serviço do Cliente para a Empresa de Contabilidade;
• Cadastrando um serviço;
• Consultando os Serviços Cadastrados;
• Respondendo Serviços Cadastrados;
Supervisor do Domínio Atendimento;
• Cadastrar Usuário;
• Editar Usuário Cadastrado.

Público Alvo
Esse curso é direcionado aos clientes das empresas de contabilidade.
Pré-requisitos
Para o estudante ter um bom desempenho durante o treinamento, é necessário que atenda
aos seguintes requisitos:
•
•

Conhecimento nos sistemas da Domínio;
Noções básicas de informática e internet.

Objetivos
Ao término desse treinamento, o aluno estará apto a realizar as seguintes funções:
•
•
•
•
•

Cadastrar uma Solicitação de Serviço;
Visualizar as Publicações de Documentos;
Visualizar os Protocolos dos documentos;
Concluir uma Solicitação de Serviço;
Cadastrar e Editar Usuários.
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1. Acessando o Módulo Conteúdo
Através do Conteúdo Contábil Tributário, o cliente da Empresa de Contabilidade poderá
consultar diversos conteúdos que lhe auxiliarão para sanar suas dúvidas, como artigos, roteiros,
tabelas, decisões administrativas, formular documentos, modelos de contratos entre outros.
Para você acessar o módulo Conteúdo, proceda da seguinte maneira:
1. Para isso, clique no botão

e escolha o módulo correspondente para que o mesmo seja

ativado. Nesse caso clique na opção Conteúdo.

1. Após clicar na opção Conteúdo, são demonstradas as opções disponíveis para consulta.
2. No campo de busca, você deve informar o que deseja pesquisar e após clique no botão
Buscar, para que sejam demonstrados todos os conteúdos disponíveis relacionados a
opção pesquisa.
3. Clique na opção Agenda de Obrigações

, para que seja aberta a janela de conteúdo
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contábil tributário, demonstrando informações relacionadas a agenda de obrigações da
empresa ativa no sistema.
4. Clique na opção Novidades Legais

, para que sejam demonstradas as novidades

legais nas legislações referentes a empresa ativa no sistema.
5. Clique na opção Comparativo Regime Tributário

, para que seja demonstrada uma

comparação dos regimes de tributação aplicáveis a empresa ativa no sistema.
6. Clique na opção Opção para Contratação

, para que seja demonstrada uma

simulação de cálculo para fins de contratação relacionados as informações trabalhistas e
previdenciárias.
7. Clique na opção Meus Documentos Legais

, para que sejam demonstrados os

documentos legais relacionados ao usuário ativo no sistema.
8. Clique na opção Incentivos Fiscais

, para que sejam demonstrados os incentivos

fiscais referentes a empresa ativa no sistema.
9. Clique na opção Modelos de contratos

, para que sejam demonstrados os modelos

de contratos disponíveis.
10. Clique na opção Mapa ICMS

, para que seja demonstrado o mapa de ICMS com as

informações de ICMS para cada UF.
11. Clique na opção Tributação Simples Nacional por CNAE

, para que seja

demonstrada a tributação do simples nacional conforme CNAE.
12. Clique na opção Regime Tributação por CNAE

, para que seja demonstrado o

regime de tributação conforme CNAE.
13. Clique na opção Perguntas e respostas

, para que sejam demonstradas as perguntas

e respostas.
14. Clique na opção Tributação PIS e COFINS por NCM

, para que seja demonstrada

a tributação PIS e COFINS por NCM.

Ao clicar em uma das opções Agenda de Obrigações, Novidades Legais, Comparativo
Regime Tributário, Opção para Contratação e Meus Documentos Legais e o módulo
8
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Conteúdo não estiver ativo em seu contrato, será emitida a mensagem a seguir:

Clique no botão Sim, para ativar o módulo Conteúdo em seu contrato, ou clique no
botão Não, para não ativar o Conteúdo.
Para que ao consultar as informações do Conteúdo Contábil Tributário, sejam
demonstradas as informações relacionadas ao regime tributário da empresa ativa no
sistema, é necessário que a empresa esteja configurada para gerar as informações
cadastrais da empresa para o Thomson Reuters Integra, que são realizas no menu
Utilitários opção Configuração de Conteúdo Contábil Tributário nos módulos Escrita
Fiscal, Folha, Contabilidade, Patrimônio, Honorários, Processos, Atualizar, Lalur,
Registro, Administrar e Protocolo.
Para que possa acessar o Conteúdo Contábil Tributário, é necessário que o usuário
logado no sistema possua em seu cadastro no menu Controle submenu Permissões
opção Usuários a opção Permite acesso ao Conteúdo Contábil Tributário selecionada
e usuário do Conteúdo Contábil Tributário e senha informados.
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2. Agenda de Obrigações
Na opção Agenda de Obrigações, você poderá consultar as datas das obrigações
contábeis da empresa no mês em questão e demais competências, podendo concluir as
obrigações já realizadas. Verifique conforme a seguir:

1. Na tela de Conteúdo, clique na opção Agenda de Obrigações, para que seja aberta a
janela Conteúdo Contábil Tributário - Agenda de Obrigações, conforme demonstrada
a seguir:

2. No quadro Filtro, no campo:
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Data inicial, informe a data inicial da agenda de obrigações da empresa que deseja
consultar;

•

Até, informe até que data deseja consultar a agenda de obrigações da empresa.

3. Clique no botão OK, para consultar a agenda de obrigações no intervalo de período
informado.
4. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Conteúdo Contábil Tributário – Agenda
de Obrigações.
5. Clique no botão Soluções, para acessar a Central de Soluções no Domínio Atendimento.

6. Veja a agenda de obrigações da empresa, onde nos dias do calendário é especificado o que
a empresa deve realizar.
7. Na coluna Seleção de Clientes, é demonstradas a especificação do cliente que esta sendo
consultado, de acordo com a empresa que esta ativa no sistema Domínio.
8. Clique no botão Clientes, caso desejar selecionar o regime tributário de um cliente
especifico.
9. Clique no botão Atualizar, para atualizar a agenda de obrigações.
10. Clique no botão Enviar Vencimentos, para que seja enviado um e-mail com os
vencimento do cliente.
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11. Clique no botão Sincronizar Calendário, para que seja sincronizado o calendário.
12. Para realizar um filtro mais apurado, clique na opção Filtros, para demonstrar a opção a
seguir:

13. Nos campos De e Até, informe o intervalo de período que deseja consultar os vencimentos;
14. No campo Tipos de Impostos, clique no botão:
•

, para selecionar o tipo de imposto desejado;

•

, para selecione todos os tipos de impostos;

•

, para selecionar nenhum tipo de imposto.

15. No campo Estado, clique no botão:
•

, para selecionar um estado desejado;

•

, para selecione todos os estados;

•

, para selecionar nenhum estado.

16. No campo Município, clique no botão:
•

, para selecionar um município desejado;
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17. No campo Pessoa, selecione a opção correspondente.
18. No campo Situação, selecione a situação correspondente.
19. Selecione a opção Incluir outros vencimentos do cliente, para que sejam incluídos outros
movimentos do cliente.
20. Clique no botão Filtro, para que seja realizada a pesquisa conforme o filtro realizado;
21. Clique no botão Limpar, para que seja limpo o filtro realizado;
22. Ao posicionar o cursor do mouse sobre uma obrigação da empresa que é demonstrada em
amarelo, é aberta uma tela demonstrada de forma mais detalhada a obrigação, conforme a
seguir:

23. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Conteúdo Contábil Tributário.
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3. Novidades Legais
Na opção Novidades Legais, você poderá consultar as novidades legais disponíveis para a
empresa em relação as novas Leis, Portarias, Decretos entre outros. Você poderá filtrar as
novidades por tipo de clientes e caso desejar enviar as novidades por Newsletter. Verifique
conforme a seguir:
1. Na tela de Conteúdo, clique na opção Novidades Legais, para consultar as novidades
disponíveis para a empresa:

2. Ao clicar na opção Novidades Legais, será aberta a janela de Conteúdo Contábil
Tributário - Novidades Legais, conforme imagem a seguir:
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3. No quadro Filtro, no campo:
•

Data inicial, informe a data inicial que deseja consultar as novidades;

•

Até, informe até que data deseja consultar as novidades.

4. Clique no botão OK, para realizar a busca das novidades legais.
5. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Conteúdo Contábil Tributário – Novidades
Legais.
6. Clique no botão Soluções, para acessar a Central de Soluções no Domínio Atendimento.

7. Veja que são listadas as novidades relacionadas a empresa ativa no sistema.
8. No quadro Seleção de Clientes, você pode selecionar o tipo de cliente que deseja
consultar.
9. Clique no botão Clientes, caso desejar selecionar o regime tributário de um cliente
especifico.
10. Para verificar o texto completo da novidade, clique na descrição Ver Texto Completo.
11. Clique no botão Atualizar, para atualizar a lista de novidades.
12. Clique no botão Imprimir, para imprimir uma novidade.
13. Clique no botão Enviar Newletter, para que seja enviado o Newsletter da novidade.
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14. Para realizar um filtro mais apurado, clique na opção Filtros, para demonstrar a opção a
seguir:

15. Nos campos De e Até, informe o intervalo de período que deseja consultar as novidades;
16. No campo Estado, clique no botão:
•

, para selecionar um estado desejado;

•

, para selecione todos os estados;

•

, para selecionar nenhum estado.

17. No campo Município, clique no botão:
•

, para selecionar um município desejado;

•

, para selecione todos os municípios;

•

, para selecionar nenhum município.

18. No campo Temas de vencimentos, clique no botão:
•

, para selecionar um tema de vencimento especifico;

•

, para selecione todos os temas de vencimento;
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, para selecionar nenhum tema de vencimento.

19. No campo Tipo Norma, clique no botão:
•

, para selecionar um tipo de norma especifico;

•

, para selecione todos os tipos de normas;

•

, para selecionar nenhum tipo de norma.

20. Selecione a opção Ver todas as Novidades, para que sejam demonstradas todas as
novidades conforme filtro.
21. Clique no botão Filtro, para que seja realizada a pesquisa conforme o filtro realizado;
22. Clique no botão Limpar, para que seja limpo o filtro realizado.
23. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Conteúdo Contábil Tributário.
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4. Comparativo Regime Tributário
Na opção Comparativo Regime Tributário, você poderá realizar um comparativo de
regime de tributação da empresa. Verifique conforme a seguir:
1. Na tela de Conteúdo, clique na opção Comparativo Regime Tributário, para realizar
um comparativo de regime de tributação da empresa, conforme demonstrada a seguir:

2. Ao clicar na opção Comparativo Regime Tributário, será aberta a janela Conteúdo
Contábil Tributário - Comparativo Regime Tributário, conforme imagem a seguir:
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3. No quadro Informações para o cálculo, no campo:
•

Competência inicial, informe a competência inicial do período para este comparativo;

•

Competência final, informe a competência final do período para este comparativo;

4. No quadro Atividade com prestação de serviços, no campo:
Os campos Lucro Presumido e Simples Nacional do quadro Atividade com
prestação de serviços serão habilitados de acordo com o tipo de apuração da
empresa.
•

Lucro Presumido, selecione a opção correspondente a atividade de lucro presumido
desejada;

•

Simples Nacional, selecione a opção correspondente a atividade do Simples
nacional desejada.

5. No quadro Previdência social, no campo:
Caso a empresa utilize o módulo Domínio Folha e na janela Serviços esteja
informado corretamente os percentuais de Terceiros, RAT e INSS Patronal o campo
Percentual total da cota patronal destinado à Previdência Social
(20%+RAT+terceiros) será preenchido automaticamente.
•

Percentual

total

da

cota

patronal

destinado

à

Previdência

Social

(20%+RAT+terceiros), informe o percentual da cota patronal que será destinado a
Previdência Social, esse valor será a soma dos percentuais de Terceiros, RAT e do
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INSS Patronal.
6. No quadro Configuração de contas contábeis/rubricas, na opção:
•

Despesas com folha de salários, clique no botão

, para informar as contas

contábeis de despesas com folha de pagamento ou as rubricas do módulo Folha a serem
consideradas;
•

Despesas com folha de contribuintes, clique no botão

, para informar as

contas contábeis de despesas com folha de contribuintes ou as rubricas do módulo Folha
a serem consideradas;
•

Custos e Despesas, clique no botão

, para informar as contas contábeis de Custos

e Despesas a serem consideradas.
7. Clique no botão Calcular, para que seja calculado o comparativo de regime de tributação.
8. Clique no botão Replicar..., para replicar as contas contábeis e rubricas configuradas nas
janelas abertas através dos botões

de cada opção do grupo Configuração de contas

contábeis/rubricas.
9. Clique no botão Consultar, para consultar as simulações já realizadas.
10. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Conteúdo Contábil Tributário –
Comparativo Regime Tributário.
11. Clique no botão Soluções, para acessar a Central de Soluções no Domínio Atendimento.
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12. Veja que é aberta a janela de Cálculos comparativos entre Regimes de Apuração de
Tributos:

13. Veja os valores de receita da empresa para cada competência.
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14. Para realizar o cálculo do Comparativo de regimes de apuração, clique no botão Comparar
cálculos dos regimes de apuração.
15. Veja o cálculo do comparativo de regime de Tributação, conforme a imagem a seguir:

16. Clique nas guias Lucro Presumido, Lucro Real Trimestral, Lucro Real Anual e
22
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Supersimples para consultar o resultado do cálculo para os demais regimes de apuração.
17. Clique no botão Nova Simulação, para realizar uma nova simulação.
18. Clique no botão Editar Simulação, para editar a simulação realizada.
19. Clique no botão Publicar, para publicar em PDF o comparativo de regime tributário no
Domínio Atendimento do cliente do escritório.
20. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Conteúdo Contábil Tributário.

5. Opção para Contratação
Na opção Opção para Contratação, você poderá realizar uma simulação de cálculo de
contratação. Verifique conforme a seguir:
1. Na tela de Conteúdo, clique na opção Opção para Contratação, para realizar uma
simulação de cálculo para contratação, conforme demonstrada a seguir:

2. Ao clicar na opção Opção para Contratação, será aberta a janela Conteúdo Contábil
Tributário - Opção para Contratação, conforme imagem a seguir:
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3. No quadro Calcular, selecione a opção:
Por Tipo de Contratado, para que o cálculo seja realizado de acordo com o tipo de

•

contrato do empregado;
No quadro Tipo de Contratado, selecione a opção;

•

•

•

CLT, para que o cálculo seja realizado de acordo com a CLT;

•

Autônomo, para que o cálculo seja realizado de acordo com o autônomo;

•

Pessoa Jurídica, para que o cálculo seja realizado de acordo com a pessoa jurídica.
Comparativo entre os Tipos de Contratos, para que seja demonstrado um
comparativo entre os diferentes tipos de contratos.

4. No quadro Dados do Contratado, no campo:
•

Remuneração, informe a remuneração do contratado

•

Optante pelo Simples nacional, selecione a opção correspondente;
O campo Alíquota Simples Nacional somente ficará habilitado quando no campo
Optante Simples Nacional estiver selecionada a opção Sim.

•

Alíquota Simples Nacional, informe a alíquota correspondente;

•

Alíquota ISS, informe a alíquota do ISS correspondente.

5. Clique no botão Calcular, para que seja realizada a simulação de contratação.
6. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Conteúdo Contábil Tributário – Opção
para Contratação.
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7. Clique no botão Soluções, para acessar a Central de Soluções no Domínio Atendimento.

8. Veja que é aberta a janela Simulação de cálculo para fins de contratação:
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9. Clique no botão Comparação, para verificar a comparação do cálculo.

10. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Conteúdo Contábil Tributário.
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6. Meus Documentos Legais
Na opção Meus Documentos Legais, você poderá consultar os documentos disponíveis
por usuário. Verifique conforme a seguir:
1. Na tela de Conteúdo, clique na opção Meus Documentos Legais para acessar os
documentos legais da empresa, conforme demonstrada a seguir:

2. Ao clicar na opção Meus Documentos Legais, será aberta a janela de Conteúdo
Contábil Tributário, conforme imagem a seguir:
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3. Na opção Meus Documentos, você poderá visualizar os documentos legais do usuário.
4. Clique na opção + Novo, para criar uma nova pasta.
5. Clique na opção Renomear, para renomear o nome de uma pasta selecionada.
6. Clique na opção Minhas Pastas, para consultar as pastas de documentos do usuário.
7. Clique na opção Lixeira, para verificar os documentos excluídos.
8. Clique na opção Minhas Notas, para verificar minhas notas.
9. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Conteúdo Contábil Tributário.
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7. Incentivos Fiscais
Na opção Incentivos Fiscais, você poderá consultar a tabela de Incentivos Fiscais para os
impostos da empresa. Verifique conforme a seguir:
1. Na tela de Conteúdo, clique na opção Incentivos Fiscais para visualizar as tabelas de
incentivos fiscais da empresa, conforme demonstrada a seguir:

2. Ao clicar na opção Incentivos Fiscais, será aberta a janela de Conteúdo Contábil
Tributário, conforme imagem a seguir:
Para realizar a consulta de Incentivos Fiscais o sistema verifica automaticamente as
Atividades e o Estado (UF) no cadastro da empresa, dessa forma demonstra apenas os
Incentivos Fiscais aplicáveis a mesma.
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3. Veja que é demonstrado o tipo do incentivo fiscal para o imposto ICMS do Estado de Santa
Catarina. Abaixo deste, são demonstrados os demais incentivos fiscais pesquisados de
acordo com atividade e Estado (UF) da empresa.
4. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Conteúdo Contábil Tributário.
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8. Modelos de Contratos
Na opção Modelos de Contratos, você poderá utilizar os modelos disponíveis de contratos
de admissão, férias, rescisão e outros. Verifique conforme a seguir:
1. Na tela de Conteúdo, clique na opção Modelos de Contratos para visualizar os modelos
de contratos, conforme demonstrada a seguir:

2. Ao clicar na opção Modelos de Contratos, será aberta a janela de Conteúdo Contábil
Tributário - Modelos de Contratos, conforme imagem a seguir:
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3. No quadro Modelos de Contratos, selecione a opção:
•

Admissão, após selecione no campo ao lado o modelo de contrato de admissão que
deseja pesquisar.

•

Férias, após selecione no campo ao lado o modelo de contrato de férias que deseja
pesquisar.

•

Rescisão, após selecione no campo ao lado o modelo de contrato de rescisão que
deseja pesquisar.

•

Outros modelos, após selecione no campo ao lado o modelo de contrato que deseja
pesquisar.

4. Clique no botão OK, para visualizar o modelo de contrato pesquisado conforme
configuração feita na janela Conteúdo Contábil Tributário - Modelos de Contratos..
5. Clique no botão Fechar para fechar a janela Conteúdo Contábil Tributário –
Modelos de Contratos.
6. Clique no botão Soluções, para acessar a Central de Soluções no Domínio Atendimento.
7. Ao selecionar o modelo de contrato desejado e clicar em OK o sistema realizara a pesquisa
do modelo conforme abaixo:

8. Veja que é demonstrado o modelo de contrato de acordo com a opção selecionada no quadro
Modelos de Contratos e no campo Outros modelos.
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9. Caso desejar, você também poderá pesquisar o modelo desejado no campo Pesquisar por
palavra, e clicando no botão Pesquisar.
10. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Conteúdo Contábil Tributário.

33

Centro de Treinamento Domínio

A sua melhor escolha

9. Mapa ICMS
Na opção Mapa ICMS, você poderá consultar as alíquotas de ICMS internas e interestadual
selecionando o(s) estado(s) desejado(s). Verifique conforme a seguir:
1. Na tela de Conteúdo, clique na opção Mapa ICMS para visualizar o mapa do ICMS
interno e interestadual, conforme demonstrada a seguir:

2. Ao clicar na opção Mapa ICMS, será aberta a janela de Conteúdo Contábil Tributário,
conforme imagem a seguir:
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3. Na opção Mapa ICMS, na opção:
•

O destinatário é contribuinte do imposto, selecione a opção Sim se o
destinatário for o próprio contribuinte do imposto, caso não seja selecione a opção Não.

•

O produto é importado do exterior ou possui Conteúdo de Importação
superior a 40% (Res. 13/2012), selecione a opção Sim, se o produto for importado
do exterior ou possui Conteúdo de Importação superior a 40%, caso não seja selecione
a opção Não.

4. Ao lado do Mapa é demonstrada a legenda de cores definindo o que cada cor representa no
Mapa do ICMS.
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5. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Conteúdo Contábil Tributário.
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10. Tributação Simples Nacional por CNAE
Na opção Tributação Simples Nacional por CNAE, você poderá consultar a tributação
de empresas do regime Simples Nacional de acordo com o CNAE da empresa. Verifique
conforme a seguir:
1. Na tela de Conteúdo, clique na opção Tributação Simples Nacional por CNAE para
visualizar a tributação Simples Nacional por CNAE. Verifique conforme a seguir:

2. Ao clicar na opção Tributação Simples Nacional por CNAE , será aberta a janela de
Conteúdo Contábil Tributário, conforme imagem a seguir:
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3. No quadro Busca, no campo Código CNAE será demonstrado o código CNAE principal
da empresa, caso desejar poderá alterar.
4. Clique no botão Limpar, para limpar o código do CNAE já informado.
5. Clique no botão Pesquisar, para pesquisar outros CNAE.
6. No quadro CNAE Principal é demonstrada o código do CNAE principal, a descrição, a
fundamentação legal e o anexo da resolução ao qual esse CNAE se enquadra.
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7. No quadro CNAE(s) Secundária(s) é demonstrado o código do(s) CNAE(s) secundários,
a descrição, a fundamentação legal e o anexo da resolução ao qual esse CNAE se enquadra.
8. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Conteúdo Contábil Tributário.
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11. Regime Tributação por CNAE
Na opção Regime Tributação por CNAE, você poderá consultar a tributação de regime de
sua empresa de acordo com o CNAE. Verifique conforme a seguir:
1. Na tela de Conteúdo, clique na opção Regime Tributação por CNAE para visualizar a
tributação por CNAE conforme a seguir:

2. Ao clicar na opção Regime Tributação por CNAE, será aberta a janela de Conteúdo
Contábil Tributário, conforme imagem a seguir:
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3. No quadro Busca, no campo Código CNAE será demonstrado o código CNAE da
empresa.
4. Clique no botão Limpar, para limpar o código do CNAE já informado.
5. Clique no botão Pesquisar, para pesquisar outros CNAE.
6. Na coluna Código CNAE é demonstrada o código do CNAE.
7. Na coluna Descrição (subclasse) é demonstrado a descrição e subclasse do CNAE.
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8. Abaixo são listados os impostos IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, INSS, RAT, TERCEIROS e
SIMPLES NACIONAL e suas respectivas alíquotas conforme regime.
9. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Conteúdo Contábil Tributário.
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12. Perguntas e Respostas
Na opção Perguntas e Respostas, você poderá consultar as perguntas e respostas.
Verifique conforme a seguir:
1. Na tela de Conteúdo, clique na opção Perguntas e Respostas para visualizar as
Perguntas e Respostas conforme a seguir:

2. Ao clicar na opção Perguntas e Respostas, será aberta a janela de Conteúdo Contábil
Tributário - Perguntas e Respostas, conforme imagem a seguir:
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3. No quadro Filtro, no campo:
•

Área, selecione a área que deseja consultar as perguntas e respostas da consultaria.

•

Assunto, selecione o assunto que deseja consultar as perguntas e respostas da
consultoria.

4. No quadro Vigente, selecione a opção:
•

Sim, para consultar as perguntas e respostas vigentes no período;

•

Não, para consultar as perguntas e respostas não vigentes no período;

•

Todas, para consultar as perguntas e respostas vigentes e não vigentes no período.

5. No quadro Pesquisa, no campo:
•

Buscar, informe uma descrição relacionada ao que deseja pesquisar.

•

Selecione a opção Perguntas, para pesquisar apenas por perguntas.

•

Selecione a opção Respostas, para pesquisar apenas por respostas das perguntas.

•

Selecione a opção Ambas, para pesquisar por perguntas e respostas.

6. Clique no botão Pesquisar, para pesquisar as perguntas e respostas de acordo com o filtro
realizado.
7. Clique no botão Resposta, para consultar a resposta da pergunta.

44

Centro de Treinamento Domínio

A sua melhor escolha

8. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Conteúdo Contábil Tributário - Perguntas
e Respostas.
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13. Tributação PIS e COFINS por NCM
Na opção Tributação PIS e COFINS por NCM, você poderá consultar a forma de
tributação do PIS e COFINS por NCM do produto. Verifique conforme a seguir:
1. Na tela de Conteúdo, clique na opção Tributação PIS e COFINS por NCM para
visualizar a tela Conteúdo Contábil Tributário - Tributação PIS e COFINS por NCM
conforme a seguir:

2. Ao clicar na opção Tributação PIS e COFINS por NCM, será aberta a janela de
Conteúdo Contábil Tributário - Tributação PIS e COFINS por NCM, conforme
imagem a seguir:
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3. No quadro Filtro, no campo:
•

Código NCM, selecione o NCM que deseja consultar.

4. No quadro Identificação da operação, no campo:
•

Natureza da operação, selecione a natureza da operação que deseja consultar;

•

Mercado, selecione o mercado a qual de enquadra o NCM em questão.

5. No quadro Dados de origem, no campo:
•

Estabelecimento remetente, selecione o estabelecimento remetente desejado;

•

Tributação da pessoa jurídica, selecione o tipo de tributação da pessoa jurídica em
questão.

6. Clique no botão Pesquisar, para pesquisar a tributação do PIS e COFINS de acordo com
o filtro realizado.
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10. O sistema realiza a busca de acordo com o filtro realizado anteriormente.
11. Clique no botão Avançar, para consultar a tributação do PIS e COFINS conforme o NCM
selecionado.
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12. Veja que é demonstrada as informações sobre o PIS e COFINS de acordo com NCM
selecionado.

13. Clique no botão Gerar PDF, para gerar em PDF a consulta da tributação de PIS e COFINS
por NCM.
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