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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 foi atualizado os servidores de licença da Tax4All. Agora a URL que
será consultada para atualização das licenças será a seguinte:
web03.nfeservices.com.br:9010
Portanto caso ocorra algum erro ao obter a licença ou ao ativar o addon, verifique com
a área de TI se esta URL está desbloqueada. Abaixo listamos alguns dos erros que
poderão ser visualizados ao ativar o addon, caso a URL esteja bloqueada de alguma
forma “Ocorreu um erro ao tentar ativar: Código de Ativação em Branco”.
Atenção: Faça a instalação em um ambiente de testes para verificar se está tudo ok
antes de fazer no servidor de produção.
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MELHORIAS
B1Tax
DECLAN IPM - RJ
➢ Implementação da obrigação acessória DECLAN (RJ) BETA;
SPED Fiscal
➢ Implementação do layout 2021 do SPED Fiscal;
➢ Implementação
fechamento

do

da

possibilidade

ativo

de

de

períodos

recuperar
passados,

os
para

valores
facilitar

de
o

preenchimento do fechamento do período;
➢ Implementação da possibilidade de informar valores de ICMS e ICMSST para o ativo ao criar a configuração do ativo, para casos específicos
de ICMS-ST;
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AJUSTES
B1Tax
SPED Fiscal
➢ Ajuste no registro 1400 do SPED Fiscal;
➢ Ajuste na criação da tabela “@AGL_ICMS_EX”, referente ao registro
1200 do SPED Fiscal;
➢ Ajuste na criação da tabela “@AGL_SF_CRED_FIS”, referente ao
registro 1200 do SPED Fiscal;
➢ Ajuste no registro C800 do SPED Fiscal;

SPED Contribuições
➢ Ajuste no registro D201 e D205 do SPED Contribuições;
➢ Ajuste no registro D200 do SPED Contribuições;
➢ Ajuste no registro F600 do SPED Contribuições para Notas de Entrada;
GNRE
➢ Ajustes diversos para o módulo GNRE;
Livro de ISS
➢ Ajuste na geração do relatório de ISS para o HANA em casos
específicos;
SAP 10
➢ Ajuste específico para a versão 10 do SAP.
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B1Tax NFSe
➢ Ajuste no tamanho da tela de configuração inicial;
➢ Ajuste de envio para Barueri, que é off-line;
➢ Ajuste no campo de telefone;

B1Tax Xml Importer
➢ Ajuste ao transformar o esboço em documento fiscal no HANA;
➢ Ajuste na tela de configuração inicial;
➢ Ajuste para pegar a filial do pedido de compra quando existem mais
de uma filial com o mesmo CNPJ (Casos específicos);
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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, 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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