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SOBRE ESTE DOCUMENTO
Prezados clientes,
Este documento se destina aos clientes das soluções Tax4All, e tem por
objetivo comunicar as alterações efetuadas em nossas soluções.
− A sessão COMUNICADOS disponibiliza informações diversificadas sobre o
produto.
−

A

sessão

MELHORIAS

contém

as

informações

relevantes

as

implementações de melhorias dos produtos, sendo organizadas de acordo
com o módulo e produto.
− A sessão AJUSTES dispõe informações sobre a atualização e ajustes
pontuais dos produtos.
− A sessão RECOMENDAÇÕES dispõe informações sobre a atualização dos
produtos.
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COMUNICADOS
Informamos que já está disponível o novo módulo DUB-ICMS (RJ) Documento de
Utilização de Benefício Fiscal. O B1Tax irá gerar o relatório com as informações
agrupadas como é solicitado no formulário do DUB-ICMS, de posse desse formulário o
usuário poderá realizar o preenchimento direto no portal da SEFAZ-RJ. Acesse nossa
Base de Conhecimento e veja todos os detalhes para a geração dessa
obrigação acessória.
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MELHORIAS
B1Tax
DUB-ICMS (RJ)
➢ Implementação da obrigação DUB-ICMS (RJ) em caráter BETA;
SPED Contribuições
➢ Implementação da informação de Exigibilidade Suspensa para o SPED
Fiscal, registro D200;
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AJUSTES
B1Tax
SPED Fiscal
➢ Ajuste no fechamento de ativo imobilizado para SPED Fiscal;
SPED Contribuições
➢ Ajuste no SPED Contribuições em casos de mais de uma filial no
arquivo, no registro 0150;
➢ Ajuste no fechamento de ativo imobilizado para SPED Contribuições;
LCDPR
➢ Ajuste no LCDPR para buscar as contas contábeis também através da
conta razão, caso não existe na nota fiscal a informação de forma de
pagamento;
GNRE
➢ Ajustes ao gerar uma GNRE em relação a data de vencimento e em
relação à adição da própria GNRE;
➢ Ajuste na composição de data de vencimento da GNRE;
➢ Ajuste na criação de GNRE pela nota fiscal;
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RECOMENDAÇÕES
Informamos que os instaladores dos produtos da Tax4All, estão disponíveis em nosso
site para download, nessa etapa vale lembrar que é necessário realizar a atualização
respeitando sempre o ambiente do cliente.
A Tax4All disponibiliza instaladores compatíveis com as versões 32 e 64 bits do SAP
Business One PL 9.1 / 9.2 / 9.3 / 9.4, podendo ainda, ser instalações Lightweight e
instaladores com suporte a versão browser.
Por segurança da informação, recomendamos que antes de realizar a atualização,
reveja os procedimentos adequados para backup do banco de dados, assim garantimos
a integridade da informação.
Lembre-se de manter as atualizações em dia, assim será possível extrair o máximo de
desempenho das ferramentas e garantir o compliance.
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