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RESUMO EMPRESA - SAPREMOTO

Empresa formada por um grupo profissionais independente, que atua ativamente nas grandes consultorias, assim
oferecemos soluções de ponta de forma remota, com o melhor custo/beneficio do mercado e sem intermediários.

WS PAG TRIBUTOS

•

Implementação das funcionalidades específicas para o pagamento de tributos na transação FB01
O pagamento de tributos exige o envio de campos específicos (código da receita, período de apuração,
Nome do Contribuinte, Tipo de imposto e etc) que não estão disponíveis na versão standard do SAP. A
implementação do Pag Tributos WS incorpora essas informações adicionais necessárias a cada tipo de
imposto para serem digitadas pela própria transação FB01 do SAP.

O Pag Tributos WS permite os pagamentos de GPS, DARF, DARF, GARE, FGTS, IPVA, DPVAT. Também é
possível efetuar pagamentos de Luz, Gás e outras concessionárias através de código de barras.

•

Envio de arquivos pela transação F110
O layout FEBRABAN referente ao pagamento de tributos não está disponível na versão standard do SAP. O
Pag Tributos WS incorpora à transação F110 o layout necessário para o envio do arquivo de pagamento aos
bancos. Dessa maneira o usuário que já está treinado na transação F110 não verá diferença em seu
processo de pagamento.

•

Tratamento de retorno bancário pela transação FF.5
A versão standard do SAP também não está preparada para importar o arquivo retorno referente a
pagamento de tributos. O Pag Tributos WS incorpora à transação F.55 a possibilidade de leitura do layout
referente ao pagamento de tributos. Dessa maneira o usuário que já está treinado na transação FF.5 não
verá diferença em seu processo retorno bancário

•

Relatório de lançamentos efetuados
O Pag Tributos WS fornece um relatório de todas as entradas de faturas para pagamento tributos, exibindo
as características específicas de cada imposto bem como a situação atual do documento lançado.
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