
Bem-vindo ao tópico sobre os relatórios de imposto ampliados.
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Depois de concluir este tópico, você estará apto a:
explicar as opções ampliadas disponíveis nos relatórios de imposto.
definir as configurações para os relatórios de imposto ampliados.
gerar relatórios de imposto para as autoridades fiscais.

Considere que esta funcionalidade se aplica ao Imposto de Valor Agregado
(IVA) e que está disponível nas localizações detalhadas nos slides
seguintes.



• Na versão 9.1, a função Relatórios de imposto ampliados está ativada em
localizações adicionais. Nós iremos listar as novas localizações no próximo
slide.

• Com os relatórios de imposto ampliados você pode declarar obrigações
fiscais selecionadas para as autoridades fiscais de acordo com uma
estrutura flexível e criar arquivos eletrônicios.

• A função Relatórios de imposto ampliados também grava documentos em
um determinado período e, por isso, permite corrigir um relatório que já
tenha sido gravado.

• Resumindo, os relatórios de imposto ampliados fornecem mais opções
abrangentes do que os relatórios de imposto regulares.
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• A função Relatórios de imposto ampliados já está disponível nas localizações
apresentadas no gráfico superior.

• A partir da versão 9.1 também está disponível nas localizações
apresentadas no gráfico inferior.
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• Vejamos um exemplo de negócios:
• A OEC Computers é solicitada a reportar e a pagar suas obrigações fiscais

em uma determinada estrutura. Eles são solicitados a declarar suas
mercadorias e serviços em uma entrada e os impostos sobre benefícios
adicionais em outra entrada.

• Eles precisam estar aptos a exibir documentos e lançamentos contábeis
manuais agrupados pelos seus lançamentos de impostos e a opção para
expandir a exibição para mostrar os montantes e detalhes dos impostos.

• Eles precisam também estar aptos a criar arquivos eletrônicos para envio às
autoridades fiscais.



• Vejamos outro exemplo de negócios:
• A OEC Computers envia mensalmente relatórios de imposto às autoridades

fiscais.
• Eles trabalham com fornecedores distantes que enviam suas notas fiscais

pelo correio e, às vezes, uma nota fiscal chega depois de o relatório de
imposto já ter sido enviado.

• Por isso, precisam estar aptos a rastrear quais foram as transações
reportadas às autoridades fiscais nos períodos indicados, a localizar as
transações em falta a partir do relatório original no período indicado e
adicioná-las mais tarde.

• Com a opção de relatórios de imposto ampliados, eles podem gerar um
relatório que aloque determinados documentos a um período de relatório
específico.



• Antes de falarmos sobre a opção Relatórios de imposto ampliados, vamos
relembrar rapidamente o sistema fiscal.

• O sistema fiscal é determinado de acordo com a localização que você
seleciona para o banco de dados da empresa.

• O SAP Business One fornece grupos de imposto predefinidos para cada
localização suportada a ser utilizada pela sua empresa para compras,
vendas e pagamentos.

• Cada grupo de imposto deve ser vinculado a uma conta do Razão para criar
automaticamente lançamentos contábeis manuais para os documentos que
contêm este grupo.

• No exemplo exibido, você pode ver alguns grupos de imposto predefinido
em uma determinada empresa.

• Considere que você tem dois tipos de grupos de imposto, o imposto sobre
vendas para documentos C/R e imposto sobre compra para documentos
C/P.

• Durante a configuração do sistema, você pode definir grupos de imposto
padrão para utilizar ao criar transações de vendas e compras para itens e
serviços.
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• Qual é o significado da opção Relatórios de imposto ampliados?
• Oferecem a opção de definir fórmulas para grupos de imposto selecionados.
• O SAP Business One oferece duas opções para a implementação dos

relatórios de imposto ampliados: Campos de declaração de imposto e
códigos BAS. BAS significa Business Activity Statement (informações de
atividade comercial).

• A configuração destas duas opções é semelhante, mas os códigos BAS lhe
dão maior flexibilidade ao conceber a estrutura e as regras da entidade
específica da declaração de imposto.

• As opções disponíveis para sua empresa dependem da sua localização.
• Algumas localizações têm os campos de declaração de imposto disponíveis,

algumas têm os códigos BAS e outras têm os dois.
• Neste treinamento focalizaremos a opção dos códigos BAS, porque é mais

flexível.
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• O SAP Business One ajuda você nos relatórios de informações de atividade
comercial fornecendo uma série de códigos BAS predefinidos para o IVA.

• Você pode adicionar novos códigos BAS e modificar ou remover códigos
BAS existentes, por exemplo, caso os regulamentos fiscais exijam uma
modificação.

• No exemplo exibido, você pode ver alguns códigos BAS definidos para uma
determinada empresa.

• Ao definir um código BAS, você pode combinar grupos de imposto em uma
fórmula utilizando operações matemáticas. Você pode ver isso no exemplo
para o código BAS XX2.

• Você pode também combinar os códigos BAS existentes em uma fórmula.
Isto é exibido no exemplo XX3.

• Alguns códigos BAS incluem um grupo de imposto com a opção de
determinar que lado de cada transação é adicionado: apenas o montante de
débito, apenas o montante de crédito ou ambos. No exemplo de YY1 e YY2,
estes códigos BAS se baseiam no mesmo grupo de imposto A1, mas se
encontram em partes diferentes da transação.
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• Utilize os relatórios de declaração de imposto ampliados para exibir
documentos e lançamentos contábeis manuais no período apropriado
agrupados por campos de declaração de imposto ou por códigos BAS.

• Você pode expandir a exibição do relatório para exibir os grupos de imposto
incluídos em cada código de imposto ou código BAS com os respectivos
montantes de imposto.
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• Vamos revisar o processo de trabalho com relatórios de imposto ampliados:
• Primeiro, você precisa ativar a opção Relatórios de imposto ampliados.
• Em seguida, você deve revisar os códigos BAS predefinidos fornecidos

em sua localização. E adicionar ou remover códigos BAS, se necessário.
• Durante o trabalho diário, o sistema calcula automaticamente os

montantes de imposto para os documentos que você adiciona ao sistema.
• No final de cada mês, você executa a geração de relatórios BAS. Isso

permite que você grave determinados documentos em um determinado
período de relatório. Você pode também corrigir um relatório que já tenha
sido gravado e exibir somente documentos que ainda não tenham sido
incluídos em nenhum relatório anterior em um determinado período.

• Por fim, você recupera relatórios BAS e os envia às autoridades fiscais.
• Nos próximos slides, vamos falar das diferentes etapas.
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• Para ativar a opção Relatórios de imposto ampliados, selecione o caminho
de menu exibido no gráfico.

• Em seguida, verifique a opção.
• Ao selecionar o campo de seleção Relatórios de imposto ampliados, é

aberta a lista de opções Tipo de período para geração de relatórios .
• Indique o tipo de período para a geração de relatórios: ano, trimestre, mês

ou período.
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• O SAP Business One ajuda você nos relatórios de informações de atividade
comercial fornecendo uma série de códigos BAS predefinidos de acordo
com a localização do banco de dados.

• Selecione o caminho de menu que aparece no gráfico.
• No exemplo exibido, você pode ver alguns códigos BAS predefinidos para a

localização australiana.
• No topo do formulário você pode criar um novo período efetivo copiando

dados de um período efetivo anterior.
• Você pode adicionar ou remover códigos BAS, por exemplo, se existirem

modificações nos regulamentos fiscais.
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• Vamos analisar as três principais definições na janela Definições de código
BAS – Configuração .

• A primeira é a coluna Tipo, que indica como o imposto é calculado.
• As opções são: Grupo do IVA, Conta, Entrada manual, Fórmula e Seleção

única.
• Considere que o resultado da definição de tipo aparece na coluna Sintaxe

da fórmula.
• Vamos revisar os tipos de código BAS.
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• Recomenda-se que se consultem os códigos BAS predefinidos em sua
localização para aprender mais sobre cada tipo de código BAS:
• Com a opção Grupo do IVA você reporta, agrupa e filtra as transações

por grupos de imposto. Você pode combinar grupos de imposto em uma
fórmula utilizando operações matemáticas. Para isso, clique duas vezes
na linha do código BAS para definir os respectivos detalhes.

• Utilize o tipo de conta para reportar, agrupar e filtrar transações por
contas do Razão. Você pode atribuir cada conta apenas a um código
BAS. Depois de selecionar uma conta para um código BAS, esta não é
exibida para outra seleção de código. Você define a conta clicando duas
vezes na linha do código BAS.

• Com o tipo Entrada manual você pode inserir manualmente um montante
ou uma porcentagem, por exemplo, como um ajuste a um código BAS, na
janela Relatório BAS – Geração. Isto significa que na janela Definições do
código BAS você não insere qualquer valor. Você fará isso no relatório
real.

• O tipo Fórmula permite que você combine os códigos BAS existentes em
uma fórmula utilizando operações matemáticas. Quando você inclui
códigos BAS em uma fórmula, utilize os colchetes "[]" como caracteres de
preenchimento para cada código BAS.

• O tipo Seleção única permite que você forneça informações ou
observações adicionais para determinados códigos BAS, de acordo com
a legislação. Você pode indicar algumas opções válidas legalmente como
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códigos de motivo e selecionar somente uma delas para fins de relatório.
Para isso, crie primeiro códigos BAS do tipo Entrada manual. Em
seguida, para fornecer informações para os códigos BAS manuais, você
cria um código BAS do tipo de seleção única. Você insere os códigos de
motivo clicando duas vezes na linha do código BAS.
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• Na coluna Campo do resumo - selecione qual dos seguintes montantes de
transação fiscal deve ser exibido no relatório: Valor base, Montante do
imposto ou Montante não dedutível.

• A coluna Débito/crédito determina que lado de uma transação é registrado
pelo código BAS: apenas o montante de débito, apenas o montante de
crédito ou ambos.
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• Durante o trabalho diário, o sistema calcula automaticamente o imposto para
cada linha em documentos de marketing e você adiciona e resume o valor
total do imposto do documento na área de rodapé do documento.

• Uma linha adicional é criada no lançamento contábil automático do
documento. Esta linha lança o montante do imposto na conta de imposto
correta, de acordo com o grupo de imposto apropriado.

• No exemplo exibido, você pode ver a linha de imposto que foi lançada no
lançamento contábil automático de uma nota fiscal de saída.

• Você também pode incluir linhas de imposto em lançamentos contábeis
manuais.

• Os relatórios de imposto em geral e o relatório BAS em específico são
baseados nas linhas de imposto dos lançamentos contábeis manuais
criados no sistema.
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• A geração de relatórios BAS permite que você grave determinados
documentos em um período de relatório específico.

• Selecione o caminho de menu que aparece no gráfico.
• Em seguida, selecione o tipo de declaração de imposto que você deseja

emitir:
• Original – para gravar o relatório pela primeira vez em um determinado

período.
• Substituição  - para corrigir um relatório que já foi gravado.
• Ajustado - para exibir somente documentos que ainda não tenham sido

incluídos em nenhum relatório anterior em um determinado período.
• Depois de selecionar o tipo de relatório, você deve indicar o nome da

declaração de imposto selecionando o ano e período apropriados. Para uma
declaração de substituição, selecione também o número de ajuste desejado.

• Em seguida, selecione a data e o intervalo de datas, de acordo com as
quais as transações devem ser incluídas no relatório.
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• Na janela do relatório, os documentos e s transações são agrupados por
códigos BAS. Você pode expandir a exibição do relatório para exibir os
grupos de imposto incluídos em cada código BAS e os respectivos
montantes de imposto.

• Selecione os documentos e transações que deseja incluir no relatório.
• Você pode modificar os valores no relatório para códigos BAS manuais e

selecionar uma opção dos códigos de tipo de seleção única.
• Para gravar o relatório, selecione Adicionar.
• Se você precisar corrigir um relatório que já tenha sido gravado, pode

executar a geração de relatórios BAS para o mesmo período utilizando o
tipo de declaração de imposto Substituição. Outra opção é a utilização do
tipo de declaração de imposto Ajustado, de modo que o relatório só exibe
documentos não incluídos no relatório gravado para o período.
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• Utilize a transação de recuperação de relatórios BAS para recuperar
relatórios BAS.

• Dependendo da sua localização, grave os dados de relatório a serem
enviados para as autoridades fiscais da seguinte forma:
• Exporte os montantes BAS para um arquivo Microsoft Excel. Você pode

utilizar o arquivo para enviar os montantes para as autoridades fiscais,
por exemplo, preenchendo os formulários de relatório pré-impressos.

• Crie um arquivo de relatório BAS eletrônico em formato XML. Você pode
enviar o arquivo diretamente para as autoridades fiscais para fins de
declaração do IVA.

• Crie arquivos de relatório BAS eletrônicos em formato TXT. Com o add-on
DEFIR, os arquivos são depois convertidos em um novo formato de
arquivo que pode ser enviado diretamente para as autoridades fiscais.

• Para aprender sobre as opções disponíveis em sua localização e como
trabalhar com elas, consulte a Ajuda online.
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Na versão 9.1, a função Relatórios de imposto ampliados está ativada para
localizações adicionais.
Os relatórios de imposto ampliados lhe dão a opção de definir fórmulas para
grupos de imposto selecionados utilizando duas opções: Campos de
declaração de imposto e códigos BAS. Os códigos BAS oferecem maior
flexibilidade. As opções disponíveis para sua empresa dependem da sua
localização.
O SAP Business One fornece uma série de códigos BAS predefinidos. Você
pode adicionar novos códigos BAS e modificar ou remover códigos BAS
existentes, por exemplo, caso os regulamentos fiscais exijam uma
modificação.

Durante o trabalho diário, o sistema calcula automaticamente o imposto
para cada linha em documentos de marketing. O lançamento contábil
automático lança o montante do imposto na conta de imposto correta, de
acordo com o grupo de imposto apropriado.

Na geração de relatórios BAS, os documentos e transações são agrupados
por códigos BAS. Você pode gravar determinados documentos em um
período de relatório específico e corrigir um relatório que já tenha sido
gravado.



Utilize a Recuperação de relatórios BAS para recuperar relatórios BAS e,
dependendo da sua localização, grave os dados do relatório a serem
enviados para as autoridades fiscais no formato de arquivo apropriado.
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Obrigado pela participação.
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