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1. VISÃO GERAL
1.1 MOTIVAÇÃO:

Para utilizar a solução gratuita disponibilizada pelo IBPT, para informação da carga tributária em documentos

fiscais destinados a consumidor final.
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1.3 INTRODUÇÃO:

Tratando-se do uso da ferramenta apresentada por este documento é necessário ao usuário,

conhecimentos básicos de informática, algum treinamento prévio, presencial deste módulo, ou

conhecimento de pelo menos algum outro módulo Teorema. Demais manuais e vídeos de processos para

assistência de todos os agentes e usuários se encontram no Ambiente de Aprendizagem da área restrita do

sítio Teorema.

Para o correto funcionamento do sistema certifique-se de que o computador atende aos requisitos

mínimos de hardware e sistema operacional solicitados:
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• Processador considerado de alto desempenho, iniciando na série Intel Core 2 Duo ou superior –

AMD Phenom II X6;

• RAM 2GB ou mais;

• Disco Rígido de 120GB ou mais;

• Sistema Operacional (a partir do Windows 7 até o mais recente, inclui-se as versões de Sistema

Operacional para servidor);

• Resolução de vídeo igual a 1280 X 720 ou mais alta;

• Energia Elétrica: Filtrada, Estabilizada e Aterrada;

• Sendo imprescindível o uso de antivírus e rotina de backup.

Esta funcionalidade foi desenvolvida para realizar a importação e a utilização das tabelas de NCM

com Índices IBPT, uma solução gratuita e simplificada para apresentação da carga tributário como

determina a Lei 12.741/12.

Este documento foi confeccionado para atender aos usuários do sistema e para sanar eventuais

dúvidas de procedimentos a serem realizados para a utilização dos índices IBPT. De início são indicadas a

base legal para interesse de uso do instrumento apresentado, incluindo a introdução, objetivos e o índice

deste documento. Os assuntos pontuais foram divididos em três (03) partes, a primeira trata da necessidade

para a utilização, a segunda parte delineia todo o cadastramento no site do IBPT para aquisição das tabelas

atualizadas. A terceira seção trata da importação e atualização dos NCM’s e seus índices no sistema

Teorema. As últimas seções tratam das referências consultadas para a composição deste documento, as

siglas e abreviaturas empregadas no decorrer dos apontamentos são detalhadas para melhor compreensão

dos assuntos.

Problemas com relação ao uso do sistema, deste documento ou sugestões de necessidades ou

melhorias registrar abertura de Chamadas por meio do sistema, botão na barra de ferramentas,

fornecendo o contato e uma descrição clara e objetiva.

1.4 OBJETIVO:

Visando orientar o cliente Teorema quanto a utilização e a funcionalidade de importação de NCM’s utilizando

tabelas fornecidas pelo IBPT no endereço eletrônico: https://deolhonoimposto.ibpt.org.br/.

2. GERAL

2.1 SOBRE A NECESSIDADE

Para atender às exigências da Lei 12.741/12, o IBPT desenvolveu uma solução gratuita para possibilitar que

todos os estabelecimentos informem a carga tributária em documento fiscal ao consumidor final.

Todos que comercializam ou prestam serviços para o consumidor final possuem a obrigação de

apresentar a carga tributária dos fornecimentos. As empresas estão obrigadas a informar a carga tributária

nos cupons e notas fiscais, e estão sujeitas a auto de infração aquelas que não prestarem a informação ao
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consumidor. Nos casos em que não seja obrigatória a emissão de documento fiscal ou equivalente e que

não possuem sistema informatizado, a informação poderá ser prestada em cartaz ou painel fixado no

estabelecimento comercial.

2.2 PASSOS NO SITE IBPT – EMPRESA AINDA NÃO CADASTRADA

2.2.1 CADASTRAR USUÁRIO

No site https://deolhonoimposto.ibpt.org.br/, criar um cadastro de pessoa física, com diversas informações,

Figura 1.

Figura 1 Criar Conta.

Inserir o e-mail e a senha para a inscrição IBPT, Figura 2.
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Figura 2 E-mail e senha.

É enviado um código de confirmação para o e-mail informado, Figura 3.

Figura 3 Confirmação de E-mail.

A Figura 4 destaca no e-mail recebido o respectivo código a ser utilizado.
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Figura 4 Código de Confirmação de E-mail em E-mail.

Informar o código recebido por e-mail, Figura 5.

Figura 5 Código de E-mail informado.

Prosseguir informando o número de telefone celular, Figura 6.
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Figura 6 Número de Telefone.

Será enviado para o número de celular informado um SMS contendo um novo código de validação,

Figura 7.

Figura 7 Código informado por mensagem SMS.
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Prosseguir incluindo os dados pessoais solicitados, Figura 8.

Figura 8 Dados Pessoais.

2.2.2 CADASTRAR EMPRESA E BAIXAR TABELA DE ALÍQUOTAS

A sequência de cadastramento no IBPT após o cadastro de usuário procede para registar as informações

da empresa, Figura 9.

Figura 9 Inicio do registro da empresa.
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Inserir o CNPJ da empresa e clicar sobre o botão lupa, destaque da Figura 10, para que sejam

localizadas e completadas as informações a respeito da empresa. Logo abaixo serão habilitados alguns

campos para inclusão manual de informações tais como: Vínculo do usuário cadastrado com a empresa,

sócio representante, telefone Comercial, média mensal da folha de pagamento, regime tributário,

faturamento anual anterior e Base de cálculo de INSS. Incluir as informações, concordar com os termos de

uso e prosseguir.

Figura 10 Localização de informações da empresa pelo CNPJ.

Após incluir as informações clicar em Gerar tabela e cartaz, Figura 11.
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Figura 11 Gerar Tabela de Cartaz.

Incluir demais estados em que a empresa realize movimentações para baixar em conjunto, Figura

12.
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Figura 12 Incluir outros estados.

Confirmar os estados selecionados, Figura 13.

Figura 13 Confirmar os estados selecionados.

Em Histórico de Solicitações utilizar o botão habilitado para Download, Figura 14.
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Figura 14 Tabelas disponibilizadas para o Download.

As tabelas dos estados selecionados são baixadas compactadas nas extensões XLS e CSV,

juntamente com o tutorial e manual de olho no imposto, Figura 15.

Figura 15 Tabelas baixadas.

2.3 INTEGRAÇÃO DA TABELA AO SISTEMA EMISSOR DE NOTAS FISCAIS

É requisito (necessário) possuir o programa de planilhas eletrônicas Excel instalado na máquina que

realizará a importação das tabelas, pois, o sistema utiliza a engine do Excel para a realização da importação

dos índices. Obs.: o Microsoft Office não pode estar em modo Falha na Ativação do Produto.

2.3.1 ATUALIZAÇÃO DOS ÍNDICES NCM
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A tabela de índices para NCM desde a versão 15.02a deve ser utilizada por unidade de federação, nas

quais existe funcionamento efetivo da empresa. Portanto, na tela de Cadastro de NCM, a inclusão deve ser

realizada por estado, a Figura 16 destaca a seleção do estado do Paraná.

Figura 16 Cadastro de NCM - Seleção de estado.

2.3.2 INTEGRAR TABELA AO SISTEMA

Em “Importar”, selecionar a opção “B Planilha com Índices IBPT”, Figura 17, realizando este procedimento

em um cadastro NCM para uma respectiva unidade de federação todos os cadastros NCM da base de

dados serão atualizados naquela UF.

Figura 17 Importar planilha IBPT.
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O sistema habilitará a tela de localização de arquivos, selecionar a respectiva tabela conforme o

estado. Exemplo: selecionado o estado Paraná, selecionado o arquivo da tabela de NCM “PR”, Figura 18.

Figura 18 Seleção de arquivo da tabela IBPT.

Ao realizar a importação o sistema informa ao usuário os registros importados e os atualizados,

Figura 19.

Figura 19 Mensagem de Sucesso de Importação.

Quando a empresa está localizada em mais de um estado, deverá realizar a importação do estado

seguinte. A Figura 20 apresenta a existência de dois (02) estados, o primeiro foi atualizado e o segundo

deve ser atualizado realizando novamente a importação, porém, com a seleção do arquivo da tabela de

índices deste outro estado.
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Figura 20 Índices importados e atualizados.

2.3.3 CADASTRO DE EMPRESAS E CÓDIGOS DE OPERAÇÃO

Para que o cálculo seja realizado a contento é necessário que a empresa seja optante do Simples, bem

como possuir a indicação da alíquota que será utilizada na fórmula do cálculo de impostos IBPT, Figura 21.

Figura 21 Cadastro de Empresas - Optante do Simples e respectiva alíquota.

Outra configuração necessária é com relação ao Código de Operação a ser utilizado nas vendas, é

necessário a marcação “SIM” para o campo Calcular ICMS Simples, pois, somente desta forma o índice

calculado será efetivamente impresso na nota fiscal, Figura 22.
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Figura 22 Cadastro de Operação - Calcula ICMS Simples.

2.3.4 VISUALIZAÇÃO DO IMPOSTO NA NOTA FISCAL

Por fim, o prestador de serviços poderá evidenciar a carga tributária sob seus produtos/serviços,

contribuindo na conscientização dos direitos e obrigações do cidadão, na preservação do patrimônio público,

no reconhecimento do voto como delegação do poder de gastar tributos pagos e no engajamento coletivo

para uma reforma tributária.
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3. REFERÊNCIAS
Sítio De Olho no Imposto. Disponível em: https://deolhonoimposto.ibpt.org.br/. Acesso em: 07 de março de

2016.

4. ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS
AMD - Advanced Micro Devices.

CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.

CPF - Cadastro de Pessoas Físicas.

CSV - Os arquivos Comma-separated values também conhecido como CSV, são arquivos de formato

regulamentado pelo RFC 4180 que faz uma ordenação de bytes ou um formato de terminador de linha. Ele

comumente usados em softwares offices, tais como o Microsoft Excel e o LibreOffice Calc.

GB – Gigabyte.

GRU - Guia de Recolhimento da União.

IBPT – Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação.

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.

NCM – Nomenclatura Comum do MERCOSUL.

RAM – A Memória de acesso aleatório do inglês Random Access Memory, é um tipo de memória que

permite a leitura e a escrita, utilizada como memória primária em sistemas eletrônicos digitais.

SMS - Serviço de mensagens curtas, em inglês: Short Message Service. É um serviço disponível em

telefones celulares digitais que permite o envio de mensagens curtas entre estes equipamentos e entre

outros dispositivos de mão.

UF – Unidade de Federação.

XLS – Extensão de versões do Microsoft Excel.

***

Caso tenha dúvidas, por favor, entre em contato com seu Agente.

Tenha um excelente uso do sistema e obrigado pela confiança!

Teorema Sistemas
Rua Frei Caneca, 1713. Santana. Guarapuava – Pr.

CEP 85070-170. Fone (42) 3035-4030

suporte@teorema.inf.br

www.teorema.inf.br


