COMO ALTERAR O REGIME TRIBUTÁRIO DA EMPRESA
Quando a empresa mudar seu Regime Tributário, a alteração é muito simples. Basta abrir a tabela de
EMPRESA, onde estas informações se encontram.


Caso a empresa queira mudar de LUCRO REAL ou PRESUMIDO para SUPER SIMPLES, o regime
tributário deve ser alterado de 3 (Real ou Presumido) para 1 (Simples Nacional) ou vice-versa.



Se a empresa optar pelo Regime SUPER SIMPLES, passará a informar mensalmente a alíquota de
ICMS SN (Simples Nacional), que depende do cálculo da contabilidade. Essa alíquota é o credito que
a empresa repassa para o seu cliente que é Lucro Real ou Presumido, podendo ser alterada
mensalmente caso necessário.



Para as empresas SUPER SIMPLES, a opção “Calcula IPI” deve ser desmarcada, pois a empresa não
irá mais recolher o imposto.



Essas alterações devem ser feitas para todas as empresas que tiveram a mudança.

Abaixo segue a imagem da tabela de EMPRESA, com os campos “Regime Tributário” e “Aliq.ICMS.SN”:

ALIQUOTA DE ICMS DO REGIME SIMPLES NACIONAL
Devido às alterações efetuadas pela Secretaria da Fazenda na NF-e. As empresas optantes pelo regime
Simples Nacional deverá todo mês informar no sistema, qual o diferencial de alíquota do ICMS do mês
corrente (verifique com o contador da empresa sobre essa alíquota mensal).

COMO ALTERAR A ALIQUOTA DE ICMS DO SIMPLES NACIONAL
Para alterar a alíquota de ICMS do Simples Nacional, clique no menu superior em TABELAS > EMPRESA:

(1) Selecione a Empresa que você efetuará a alteração da alíquota de ICMS SN (Lembre-se, este
procedimento deverá ser realizado mensalmente em todas as empresas que utilizam o regime
Simples Nacional);
(2) Verifique se o Regime Tributário está como Simples Nacional (1 ou 2);
(3) Altere a Alíquota do ICMS SN de acordo com a alíquota do mês verificado com o contador da
empresa;
(4) Clique no botão ‘GRAVA’ para salvar as alterações.
Faça o mesmo para as demais empresas cadastradas no sistema que estão no regime Simples
Nacional.

