MANUAL CALCULO DO SIMPLES NACIONAL
No modulo DARF no sistema ConsisaNET poderá ser feito o cálculo do Simples
nacional do mês e já submeter ao PGDAS, permitindo assim ao usuário calcular os
tributos devidos com base nas receitas apuradas pelo sistema, e assim declarar o valor
devido do imposto e imprimir o documento de arrecadação (DAS). Para isso deverá:
ACESSAR O MENU> DARF> Movimento >Simples Nacional
Na tela de geração, o usuário deverá informar o período e marcar submeter PGDAS.

AVANÇAR F8;

O sistema irá calcular os anexos de acordo com a atividade da empresa e as respectivas
receitas do mês.

Ao clicar em VISUALIZAR MEMORIA DE CÁLCULO e possível conferir os
acúmulos de base.

E em Visualizar Bases Acumuladas:

Ao clicar em salvar –F8 irá abrir a tela cálculo do PGDAS, informar o código de
acesso ou certificado.

Dar continuidade no PGDAS..

OBSERVAÇÃO: O acúmulo de base tem origem ao cálculo de meses anteriores ou
pelo lançamento manual do acúmulo de bases anteriores.


Para fazer o cálculo de Bases Anteriores, caso não tenha sido feito o cálculo pelo
sistema utilizar a opção CALCULAR BASES ANTERIORES AO MÊS DE
OPÇÃO:

Nesta opção o sistema irá fazer o cálculo de base dos períodos anteriores, desde que tenha
receita no Livro Fiscal.

O usuário devera selecionar o período que deseja fazer, para calcular os 12 meses
anteriores ao mês/ano informado.

Avançar F8> e Calcular F8



OUTRA OPÇÃO: Movimento>Simples Nacional>Acúmulo de Base

Situações em que a empresa não tenha feito lançamento das receitas pelo sistema e que
a empresa tenha tido receita em períodos anteriores. Pegar o demonstrativo das receitas
no simples nacional (PGDAS) e lançar os valores correspondente a cada anexo e período
correspondente.
Selecionar o período e avançar;

O usuário deverá lançar as receitas auferidas em cada mês manualmente, com isso o
sistema irá levar conforme o lançamento para o acúmulo de bases para o cálculo
mensal.
ATENÇÃO: Caso o usuário queira contabilizar o lançamento da DAS deverá seguir a
tela abaixo;
Geral>Empresa>Empresa/Estabelecimento
Alterar Empresa

Clicar em alterar/incluir planos de contas: Alterar
Informar o plano de contabilização Darf, conforme o plano de contas da empresa.

Devera também cadastrar o histórico para contabilização em:
DARF> TABELA>HISTORICO PARA CONTABILIZAÇÃO:

Informar histórico
contábil

Feito os parâmetros ao clicar em SAIR do Programa do PGDAS o sistema fara a
contabilização.
OBSERVAÇÃO COMPLEMENTAR:
Para o sistema levar o código de acesso ou o certificado para ao SUBMETER AO
PGDAS, deve configurar em;
Geral > Gerenciador de Sistemas Externos

Preencher e salvar

