
                                               Lalur parte A/B.

 Conforme selecionado em: Arquivo > Empresa do módulo: Livros Fiscais, o programa 
apresentará estas duas formas de apurar o lalur Anual e Trimestral.

1-  Acesse: Contabilidade > Arquivo > Histórico LALUR parte A/B:

 Explicação:

1. Informar o nome da Conta LALUR.

2. Selecionar o tipo de conta se é Adição, Exclusão ou Compensação.

3. Selecionar se esta conta Incide IRPJ e CSLL, ou ambas.

4. Informar o Texto da base legal da conta.



 2- Acesse: Contabilidade > Plano de contas:

 Aglutinar contas do histórico lalur no plano de contas 

 Explicação:

 1- Pesquise as contas de DRE que vão para o histórico do lalur e inclua o aglutinador que 
corresponde se for adição, exclusão ou compensação 

 2- Informe o bloco e cod de tabela dinâmica do IRPJ e CSLL para o sistema levar para o ECF.

 3- GRAVA



3-  OBS: Apos os lançamentos feitos com os aglutinadores sempre fazer a rotina calculo 
de saldo 



               4-   GERA LANÇAMENTOS HISTÓRICOS LALUR PARTE A

 Objetivo:   Realizar lançamentos apurados na movimentação contábil do período para ser 
utilizado na composição da Parte A do LALUR.

Acesse: Contabilidade > Atualização > Gera Lançamentos históricos LALUR parte A:

 Nesta tela informe o mês e ano, e clique em OK, assim serão gerados os lançamentos 
conforme movimentação contábil do perido.



5-  LANÇAMENTOS HISTÓRICOS LALUR PARTE A

 Objetivo:   Consultar e efetuar manutenção nos lançamentos apurados na movimentação 
contábil do período da Parte A do LALUR, e digitar, quando necessário, novos lançamentos.

Acesse: Contabilidade > Atualização > Lançamentos históricos LALUR parte A:

 É possível excluir lançamentos através do duplo clique no lançamento desejado, e também 
alterar o valor apurado dando um clique sobre o valor a ser alterado.

 Caso seja necessário incluir um lançamento não apurado, é só clicar no botão Incluir Registro 
e informar a Conta LALUR, os valores, e clicar em Incluir.



6 - Gerar DRE no sistema

 Acesse: Contabilidade > Relatório > Demonstrativo de resultado do exercício:

 Informe o período e clique na impressora:



                                          DEMONSTRATIVO LALUR PARTE A/B

 Para emitir este relatório acesse o módulo: Contabilidade > Relatório > Demonstrativo LALUR 
parte A/B.



 Será aberta a tela abaixo. Nesta tela basta informar o “Período” (mm/aaaa) a ser considerado e clicar 
no ícone da “Impressora” para emitir o relatório.



                                  DEMONSTRATIVO DE CALCULO  IRPJ E CSLL 

 Para emitir este relatório acesse o módulo: Contabilidade > Relatório > Demonstrativo de calculo 
IRPJ e CSLL

Será aberta a tela abaixo. Nesta tela basta informar o “Período” (mm/aaaa) a ser 
considerado e clicar no  ícone da “Impressora” para emitir o relatório.






