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1. Abertura de Ano 

Caminho: Menu >> Arquivo >> Exercício>>Abrir o Ano 

• Ao tentar abrir o ano, o sistema aparece imagens, perguntando se deseja importar as 

configurações dos impostos deste ano para o ano que deseja abrir, se o usuário colocar que 

sim, vai abrir uma nova mensagem onde irá selecionar qual taxa ou configuração deseja 

importar, depois vai abrir o ano e levar as mesmas configurações e taxas que fez a 

importação. 

Figura 1. 
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2. Importação de Alvará 

Caminho: Menu >> Arquivo >> Importação Alvará 

• Para fazer a importação de alvará, basta clicar na opção iniciar do assistente e selecionar as 

taxas que desejar. 

Figura 2. 
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3. Importação de Dívida Ativa 

Caminho: Menu >> Arquivo >> Dívida Ativa>> Geração de Dívidas Ativas 

• Para fazer a importação das dívidas ativas, basta clicar na opção iniciar do assistente. O 

sistema irá mostrar as dívidas que serão inscritas em dívida ativa. Você marcar a opção para 

não mostrar os débitos de ISS do Simples Nacional, pois esses não serão enviados para a dívida 

ativa. 

Após a geração das dívidas, o sistema irá mostrar a tela de geração de parcelas da dívida em 

seguida a geração do livro.  

Esse processo pode ser desfeito, caso haja algumas inconsistências que necessite de ajuste. 

Porém se qualquer dívida possuir algum movimento, nesse caso o processo não poderá mais 

ser desfeito. 
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Qualquer dúvida ou dificuldade entre em contato conosco.  
Estamos à disposição. 

 
Campo Grande, 03 de Janeiro de 2020. 
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