Atualização dos Sistemas Grupo Módulos – Versão 2.625

Segue o informativo sobre a nova versão e as últimas alterações dos sistemas Grupo Módulos,
disponível em nosso site. Em caso de eventuais dúvidas contate-nos através do telefone
(0xx11)4433-3200 São Paulo e Região, (0xx12)3512-9205 São José dos Campos e Região,
(0xx19) 3112-0503 Campinas e Região, ou via e-mail contato@grupomodulos.com.br.
Contabilidade

(Escrita Fiscal/ Tabela de Integração)

 Nesta versão incluímos uma nova fórmula para o

complemento e novos tipos de integração fiscal/contábil.


A fórmula #CPF_CNPJ# possibilita a integração para identificação tanto do cliente pessoa física
como jurídica.



A integração dos valores de crédito de pis/ cofins referente ao cadastro do Ativo Imobilizado.



A integração do valor do diferencial de alíquota através da integração das notas.

(Lançamentos/ Conciliação de Contas )  Nesta versão incluímos a emissão do relatório de
conciliação de contas.

(Lançamentos/ Importação em excel )  Nesta versão estamos possibilitando que o cliente defina
se poderá ou não ser importado partidas dobradas/múltiplas. Visando minimizar erros e facilitando
a conferência.

Escrita Fiscal

(Utilitários/ Alteração de Lançamentos )  Nesta versão estamos possibilitando a alteração/
inclusão/exclusão da Unidade de Medida dos produtos cadastrados.
O sistema irá considerar os filtros informados para efetuar a alteração/ correção desejada,
alterando o cadastro de produtos de uma única vez.

(Relatórios/ Conferências/ DESTDA )  Nesta versão alteramos os campos “COM” e “SEM”
Encerramento da ST, obedecendo as seguintes regras.


Todo o DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA devido sobre as compras interestaduais "SEM SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTARIA" da empresa será somado e lançado no campo ANTECIPAÇÃO SEM ENCERRAMENTO
DA ST, pois esta é a denominação utilizada pelo aplicativo para o Diferencial de Alíquota sobre as
compras, pois a tributação segue ao longo da cadeia produtiva.



A ANTECIPAÇÃO COM ENCERRAMENTO DA ST é o nome dado para as operações de Substituição
Tributária na condição de SUBSTITUTO, pois a mercadoria vendida nessa condição não sofre mais
incidências de ICMS ao longo da cadeia produtiva (artigo 426-A RICMS).

(Guias/ Consulta/Baixa de Guias Federais (e-CAC) )  Nesta versão incluímos a opção de baixa
de guias pagas através do e-CAC.
Acessando o ícone

, o cliente poderá efetuar a consulta com o certificado da empresa

ou do procurador.
Mais detalhes estarão disponíveis em nosso site.

Folha de Pagamento

(Vale Transporte / Recibo) e (Pagamentos/ Benefícios/ Recibo)  Nesta versão incluímos o envio
automático dos recibos de Vale Transporte e Benefícios tanto para o e-mail da empresa como dos
funcionários.

Estamos a disposição para qualquer dúvida.

