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Para melhor atender nossos clientes em relação ás 
possíveis alterações e novidades do sistema 
Lapwin 3.5. 
1º - PIS/COFINS, VOCÊ PAGA MUITO? 
Recuperação de crédito de PIS E COFINS para 
atacadistas e varejistas nas vendas de produtos 
sujeitos à alíquota diferenciada, antigamente 
denominada como produtos “MONOFÁSICOS”. 
A Lap Informática colocou no cadastro de produto 
e no relatório de movimentações a informação 
sobre os monofásicos, assim, o usuário pode 
facilmente obter a informação sobre o valor de 
faturamento a ser abatido no cálculo de PIS e 
COFINS todo o mês. Não perca essa oportunidade 
de pagar menos imposto, consulte seu contador e 
obtenha a relação dos itens sujeitos à alíquota 
diferenciada. 
Menu >> Controle de Estoque >> Relatórios >> 
Resumo de Movimentações por Produto. 
2º - SUBSTITUIÇÃO - GNRE. 
GNRE é a Guia Nacional de Recolhimento de 
Tributos Estaduais. Esse pequeno sistema é 
gratuito e pode ser baixado direto do site da 
fazenda. 
A Lap orienta que, quando se vende para outro 
estado com substituição tributária, o imposto de 
ICMS-ST será gerado na nota fiscal acrescendo o 
valor da mesma. Para adiantar para os clientes 
esse pagamento o usuário deve preencher os 
dados, emitir o DAE e pagar, esse valor será 
incluso na nota e pode ser cobrado do cliente na 1º 
parcela do boleto bancário onde é feito no Lap 
automaticamente. Veja o Link... 
http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/index.html. 
3º - “OS” - VALOR DA FRANQUIA. 
Uma Informação sobre valor de franquia foi 
adicionado na função de criação de Orçamento 
para Oficina.  
O valor de franquia vai aparecer em alguns 
relatórios e no momento do faturamento a fim de 
informar ao “caixa” ou faturista que essa Ordem de 
Serviço tem pagamento dividido entre o Cliente e a 
Seguradora. 
Menu >>.Venda e Serviços >> Oficina >> 
Orçamento - Atualização. 
 

1º 

 
 
2º 

 
 
3º 

 

 


