
Aqui listamos todas as perguntas realizadas durante o nosso Webinar

P. Onde informamos para buscar o relacionamento e-lalur e e-lacs ?

R. Via CTBS300, segue documentação de como configurar:
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360018585831-MP-SIGACTB-LALUR-LACS-CADASTRO-APURA
%C3%87%C3%83O-E-INTEGRA%C3%87%C3%83O-COM-ECF?source=search

P. Antes disso tem que fazer algo no módulo do Taf?

R. Configurar o TAF, conforme os processos de alimentação, mas se já usa para alguma entrega ja esta configurado.

P. Bom dia, as visões gerenciais do lucro presumido (IR/Csll), ainda funcionam ou melhor gerar pelo
TAF?

R. Funcionam, mas vai do que a empresa/contador achar mais viável para sua entrega ocorrer com sucesso..

P. Bom Dia, se a empresa teve evento especial -Cisão, como preencher os campos RRRR e
BBBBBBBBBBBB, fica igual ao exemplo.Bom dia! O arquivo está com erro de estrutura na importação
para o validador?

R. Essa e uma pergunta que envolve a legislação, oriento que verifique exatamente como a Receita espera o
registro, segue link do processo da Cisão:
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360007208532-Cross-Segmento-Backoffice-Linha-Protheus-S
IGACTB-ECF-Arquivo-Fracionado-e-ou-Situa%C3%A7%C3%A3o-Especial-Extin%C3%A7%C3%A3o-Fus%C3%A3o-Inc
orpora%C3%A7%C3%A3o-Transforma%C3%A7%C3%A3o-?source=search

P. Onde posso encontrar a visão gerencial do Custo?

R. visão gerencial para o Custo, seria o L210, segue o link:
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=189314312

P. Empresas prestadoras de serviço que informam os valores retidos de IRRF e CSSL, o preenchimento
do y 570 ainda é manual?

R. Não, o sistema exporta os dados via SE1, seguindo a documentação abaixo:
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4409779262487-Cross-Segmento-Backoffice-Linha-Protheus-
SIGACTB-CTBS001-ECF-como-gerar-o-registro-Y570?source=search,https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/
articles/4409779262487-Cross-Segmento-Backoffice-Linha-Protheus-SIGACTB-CTBS001-ECF-como-gerar-o-registro-Y5
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P. Estamos tentando entregar a Ecf referente remanescente de cisão, refere se ao 3 e 4 semestre.
Estamos usando os parâmetros de 00RR e 000000BBBBBB com uma criação de calendário do 3 e 4
semestre, está correto essa parametrização? Pois usamos a mesma e não está subindo para o TAF?
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R. Primeiro se for Trimestral, não pode preencher o campo 000000BBBBBB, tem que deixar somente o superior,
agora se deve ou não preencher precisa ver no manual da receita, pois e uma duvida legal de como deve ser
preenchido.


