DECLARAÇÃO DO ICMS E
DO MOVIMENTO ECONÔMICO – DIME (SC)
LFEMMDIME

 Explicação: Realiza a emissão do arquivo DIME (SC) (Declaração do ICMS e do Movimento Econômico).

 Para realizar esta rotina acesse o módulo: Fiscal.

 Em seguida acesse: Atualização > DIME (SC).

Página 1 de 2

 Será apresentada a tela abaixo:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

 Explicações:
(1) Nome do arquivo: Informar um nome para o arquivo.
(2) Período: Informar o período (mm/aaaa) a ser abrangido.
(3) Tipo de declaração: Selecionar o tipo de declaração (1- Normal, 2- Encerramento de Atividades, 3- Saída
do regime de estimativa fiscal).
(4) Regime de apuração: Selecionar o regime de operação (2- Normal, 3- Estimativa, 7- Bares e restaurantes,
9- Produtor primário) de acordo com o ramo de atividade da empresa.
(5) Apuração Consolidada: Selecionar o tipo de apuração dentre as opções: 1- Não é apuração consolidada,
2- É estabelecimento consolidador ou 3- É estabelecimento consolidado.
(6) Transferência de créditos no período: Selecionar nesta opção se a empresa: 1- Não transferiu nem
recebeu créditos, 2- Transferiu Créditos, 3- Recebeu Créditos ou se 4- Transferiu e Recebeu Créditos, no
período informado.
(7) Tem créditos presumidos: Informar se a empresa teve ou não créditos presumidos.
(8) Tem créditos por incentivos fiscais: Informar se 1- Sim, 2- Não ou se é 3- Informação desnecessária.
(9) Movimento: Selecionar dentre as opções: 1- Sem movimentos e sem saldos, 2- Sem movimentos e com
saldos ou 3- Com movimento.
(10) Substituição tributária: Selecionar dentre as opções: 1- Sim, 2- Não ou 3- Substituído Solidário.
(11) Escrita contábil: Selecionar dentre as opções: 1- Sim, 2- Não ou 3- Sim, informado no estabelecimento.
(12) Quantidade de trabalhadores na atividade: Informar neste campo a quantidade de trabalhadores
relacionados à atividade.
 Clique em OK para gerar o arquivo.
 Obs.: Estas informações podem ser adquiridas com a contabilidade da empresa.
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