Escrituração Fiscal – Instituições Financeiras – 9.0
9.1º PASSO: Para darmos início aos procedimentos, segue caminho abaixo:

Arrecadação > ISSQN > Instituições Financeiras > Escrituração Fiscal

9.2º PASSO: Em seguida clique em “Novo”

9.3º PASSO: Insira as informações necessárias e clique em “Avançar”
Data de Emissão
não pode ser maior
que a competência!

9.4º PASSO: Insira os dados correspondentes de acordo com a legenda;

1

3
2

1 – Contas COSIF
2 – Contas Contábeis
3 – Valor total da escrituração (sem descontos) em seguida clique em “TAB” para registrar
o lançamento da próxima conta

9.5º PASSO: Após lançamento de todas as contas COSIF x Contas Contábeis clique em
“Voltar”

9.6º PASSO: Como podemos ver, a escrituração foi feita. Aqui temos a opção de alterar
(Continuar a escriturar as contas referente a competência), excluir e imprimir
o relatório da escrituração (Não é a guia);

9.7º PASSO: Em seguida selecione voltar e nos módulos de Apuração clique em
“Pendentes”

9.8º PASSO: Preencha o filtro de acordo com a Escrituração Fiscal feita, em seguida
selecione a mesma e clique em “confirmar”

Clique em confirmar novamente

9.9º PASSO: Nos módulos de apuração, clique em “Emissão de Boletos de Compensação”

9.10º PASSO: Feito isso, clique sobre o documento correspondente;

9.11º PASSO: O sistema disponibiliza uma função que ao invés de fazer o lançamento
manual de contas por contas, é possível gerar um arquivo que se estiver
dentro do layout informado, todo lançamento é feito de uma única vez.

Layout para importação
das contas
Clique com o botão direito
sobre o link e selecione
“Salvar link como”

9.12º PASSO: Ao inserir os dados de acordo com o layout, selecione “Importar arquivo”
clique em “Escolher arquivo” para fazer a importação do mesmo.

9.13º PASSO: Caso o arquivo que você for importar é inválido, surgirá uma tela dizendo a
seguinte frase.

9.14º PASSO: Feito isso, a escrituração será feita com o lançamento de todas as contas de
uma única vez.

Problemas com a conexão, ou instabilidade na rede/internet do usuário?
Para esses cenários de erros recomenda-se que o usuário verifique primeiramente se
a conexão com a internet está funcionando normalmente, mesmo que a conexão
esteja normal, não descarte essa possibilidade como causa para o problema é muito
comum ocorrer a perca do sinal, devido a falhas de rede.

Instabilidade temporária no sistema?
Após realizar essas verificações e constatando que está tudo correto o usuário
poderá tentar a preencher o cadastro novamente. É possível que no momento em
que o usuário cadastrar o anexar os arquivos tenha ocorrido algum tipo de
instabilidade, em geral esse tipo de problema é temporário e ao repetir o processo
ocorrerá como esperado.
Se o problema persistir o usuário deverá entrar em contato com o suporte técnico através
dos canais de atendimento.

(18) 99703-0913 - 3691-3847
sac@samtributacao.com.br

