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Informações Gerais
Curso Localização
 
 
  
 

 
 
Objetivos 
 O presente curso tem

forma efetiva com as
 Resgatar os conceitos

principais configurações
 Apresentar de forma

Brasil (TAXBRA);  
 Discutir, configurar e

execução prática no 
 Ampliar a rede de

participantes; 
  

Público Alvo 
 Reciclagem para Consultores
 Consultores SD Júnior
 Usuários Chaves de

Gestão;  
 Consultores de Soluções

 

Pré-Requisitos 
 Conhecimento nos

configurações (Ordens
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Gerais e Conteúdo Programático
Localização Brasil SD + TAXBRA 

tem como objetivo preparar os alunos para atuarem
as soluções da Loc. Brasil focada em SD; 

conceitos dos principais Impostos do Brasil e suas 
configurações no SAP ECC; 

forma detalhada a solução da SAP para os Impostos

e testar cenários de negócios através da 
 sistema; 

de relacionamentos no mundo SAP de 

Consultores SAP – SD com Experiência de Mercado;
Júnior que ainda não trabalharam com a solução;

de Empresas que utilizam SAP como Sistema

Soluções Fiscais (empresas parceiras); 

 
nos processos básicos de SD e respectivas

(Ordens de venda, Remessa, Fatura); 

Localização Brasil SD +

 

Programático 

atuarem de 

 

Impostos do 

 todos os 

Mercado; 
solução; 

Sistema de 

respectivas 

+ TAXBRA 
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Conteúdo Programático
 Conceitos Básicos
• Princípios, Requerimentos,

Complexidade, Country
 

 Estrutura Organizacional
• Local de Negócio (Filial),

Empresa, Centro 
• Atribuições  

 
 CBT-TAXBRA 
• Principais Notas SAP
• Diferenças entre a TAXBRJ
• Lógica Central de Processamento
• Configurações Necessárias
• Programa para Verificação

Explicação dos steps
 

 J1BTAX 
• Configurações Gerais

Determinação automática
• Cálculo do imposto

IVAS, Determinação
• Preparação das condições

Inserção de grupos
Mapeamento das condições
de taxa as tabelas de
 

 Análise do esquema
TAXBRA/RVABRA
 

 Análise da fórmula
 

 Nota Fiscal 
• Dados Mestres x Nota
• Tipos de Notas Fiscais
• Integrações com SD/MM
• Determinação 
• Ranges de numeração
• Grupo de controle de
• Tipos de Itens de Notas
• Impostos estatísticos
• Numeração 
• Formulários 
• Atribuições aos tipos
• Re-determinação por
• Re-determinação por
• Textos automáticos 
• Badi: determinar de

documento 
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Programático 
Básicos da Localização Brasil no SAP 

Requerimentos, 
Country Version; 

Organizacional 
(Filial),  

SAP - CBT, Releases; 
TAXBRJ e TAXBRA; 

Processamento do Cálculo dos Impostos; 
Necessárias para ativação da TAXBRA; 
Verificação das Configurações; 
steps do esquema de cálculo RVABRA; 

Gerais (Menu Entidades) – Explicação detalhada
automática de CFOP, Direitos Fiscais, Códigos NCM

imposto – Explicação Detalhada sobre Determinação
Determinação de leis fiscais, Determinação de grupo de impostos.

condições – Migração de tabelas para condições,
grupos de impostos nas sequências de 

condições aos códigos internos, Atribuição das
de condição. 

esquema de cálculo de impostos do
TAXBRA/RVABRA  

fórmula 320 (Utilizada para o cálculo dos impostos)

Nota Fiscal 
Fiscais 

SD/MM 

numeração 
de tela 

Notas Fiscais 
estatísticos 

tipos de documentos  
por local de negócios 
por região 

 
de novo a categoria da nota fiscal por

 

detalhada sobre 
NCM 

Determinação dos 
impostos. 

condições, 
 acessos, 
das tabelas 

do Brasil 

impostos) 

por item do 
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• Explicação detalhada
• Cancelamento via evento
• Nota fiscal eletrônica

 
 Tópicos adicionais
• Venda para indústria
• Zona Franca de Manaus
• Venda a cliente Isento
• Venda ao consumidor
• Nota fiscal Complementar
• Nota de crédito 
• Devolução com nota
• Cancelamento 
• Embalagem Retornável
• Venda para entrega 
• Consignação 
• Venda por conta e ordem
• Venda à ordem 
• Exportação 
• Transferência entre Centros

 
 User Exits (SD) 
• Ordens de Vendas, Fornecimentos,

 
 Tips and Tricks SD

 
 Exercícios dos 

TAXBRA 
 

Investimento Total
 Pessoa Física 
 Investimento Total =
 Investimento Total =
 * Pagamento da Inscrição

no primeiro dia de aula;
 

 Pessoa Jurídica 
 Investimento Total =

 

Formas e Condições
 Pessoa Física 
 Inscrição: PAGSEGURO

Pagamento do PAGSEGURO
Inscrição; 

 O restante deve ser 
 Cartão de Crédito ou

 
 Pessoa Jurídica 
 Faturamento para Pagamento
 Não é necessário o pagamento
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detalhada da Badi de criação do XML 
evento 

eletrônica 3.10 

adicionais 
indústria 

Manaus 
Isento 

consumidor 
Complementar 

nota fiscal do cliente / nota fiscal própria; 

Retornável 
 Futura 

ordem 

Centros MM/SD; 

Fornecimentos, Transportes, Faturamentos;

SD 

 Cenários de Localização Brasil de

Total 

= R$ 2.500 em até 3x; 
= R$ 2.300 à Vista; 

Inscrição assim que a turma for confirmada e o
aula; 

= R$ 2.500 – 10dd; 

Condições de Pagamento 

AGSEGURO – O inscrito receberá uma Solicitação
AGSEGURO através do email indicado na 

 pago impreterivelmente no primeiro dia de 
ou Débito; 

Pagamento em 10 dd; 
pagamento da Inscrição; 

 

Faturamentos;  

de SD e 

o restante 

Solicitação de 
 Ficha de 

 aula; 
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Carga Horária 
 32 Horas; 

 

Local 
 Rua Joel Jorge de Melo,
 Vila Mariana - São Paulo

 

Inscrições 
 www.creative-ti.inf.br/inscreva

 

Instrutor 
 Daniel Zambrini; 
 Bacharel em Sistema

Mackenzie.  
 Atua como consultor

tendo atuado em várias
Cosan, Philips, Akzo
Monsanto, Voith, Votorantim,

 CV do Instrutor - https://www.creative
 

Informações Adicionais
 A Inscrição Inclui: Material

Break; 
 A confirmação da realização

Mínima (05 a 08 Alunos
 No caso de cancelamento

a título de inscrição
responsabilizaremos
hospedagem e outras

 A Taxa de Inscrição
desistência, se houver
início do Curso; 

 O aluno deve trazer
conexão sem fio “Wireless”

 A Creative-TI não 
qualquer alteração nas

 

Contatos e Informações
 Elton Mello  
 www.creative-ti.inf.br
 creative@creative-ti.inf.br
 (11) 9 7666-8427 
 (11) 9 6606-3624 
 Skype:  emello10 
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Melo, 102 
Paulo – SP 

ti.inf.br/inscreva-se  

Sistema da Informação pela Universidade Presbiteriana

consultor SAP SD desde o ano 2007 no Brasil e no Exterior
várias empresas de diversos setores industriais

Akzo Nobel, Vale do Rio Doce, VIVO, EDP Brasil,
Votorantim, entre outras;  
https://www.creative-ti.inf.br/instrutores  

Adicionais 
Material de Apoio (Apostila + Certificado) 

realização do Curso está sujeita à formação 
Alunos a depender do curso); 

cancelamento ou não realização do Curso, os valores
inscrição serão devolvidos, porém não

responsabilizaremos por gastos com passagens aéreas, 
outras despesas; 

Inscrição somente será reembolsada ao Aluno em
houver a comunicação em até 10 dias antes da

trazer o seu próprio Notebook habilitado
“Wireless” ou Cabo.  
 procederá e não será responsável por 
nas configurações do equipamento dos alunos;

Informações 

ti.inf.br 
ti.inf.br 

 

Presbiteriana 

Exterior 
industriais como: 

Brasil, 

 e Coffee 

 de Turma 

valores pagos 
não nos 

 traslados, 

em caso de 
da data de 

habilitado para a 

 executar 
alunos; 


