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'termite emitir a Ia. via do comprovante de importação da DSI direcionada a qualquer canal.
3.7.3.15 - AD-C13-DSI - Emissão de 2a. via do comprovante de
importação da DSI
Permite emitir a 2a. via do comprovante de importação da DSL
3.7.3.16 - AD-CON-DSI - Consulta DSI
Permite consultar a DSI.
3.11 - Perfil: IMPORTADOR
3.11.3 - Transações correlacionadas executadas com interação entre o
microcomputador e o computador central:
3.11.3.9 - AD-CON-DSI - Consulta DSI
Permite consultar a DSI.
3.11.5 - Transações correlacionadas executadas entre o microcomputador e o computador central utilizando a transação TRANSFER:
3.11.5.17 - Submete DSI para análise
Permite transmitir para análise uma ou mais DSI formuladas.
3.11.5.18 - Submete DSI para registro
Permite transmitir para registro uma ou mais DSI formuladas.
3.11.5.19 - Recupera diagnóstico de DSI
Permite recuperar o diagnóstico de DSI submetida a análise ou registro.
3.11.5.20 - Submete LSI para registro
Permite transmitir para registro uma ou mais LSI formuladas.
3.11.5.21 - Recupera LSI
Permite recuperar LSI registrada.
3.11.5.22 - Submete LSI substitutiva para registro
Permite transmitir para registro LSI substitutiva formulada.
3.11.5.23 - Recupera diagnóstico de LSI
Permite recuperar o diagnóstico de LSI submetida para registro.
3.11.5.24 - Cancela LSI
Permite cancelar LSI registrada.
3.12 . Perfil: IMP-DEP
3.12.3 - Transações correlacionadas executadas com interação entre o
microcomputador e o computador central:

Permite consulta ao cadastro de representantes de usuários externos
(exportador, depositário, transportador) do SISCOMEX.
1.3.4 - REPR-IN-AD - Inclusão cadastro de representantes
Permite inclusão de usuários externos (exportador, depositário, transportador) no cadastro de representantes do SISCOMEX.
2 - Perfil: CAD-ATU
2.4 - Transações "ON LINE" SISCOMEX correlacionadas:
2.4.1 - SERV-INC - Inclui dados de servidor
Permite incluir servidor no cadastro de servidores da Unidade, bem
como incluir os seus dados de identificação.
2.4.2 - SERV-ALT - Altera dados de servidor
Permite alterar dados de servidor cadastrado na Unidade.
2.4.3 - SERV-EXCL - Exclui servidor do cadastro
Permite excluir servidor do cadastro de servidores da Unidade.
2.4.4 - SERV-CON - Consulta dados de servidores
Permite consultar dados de servidores cadastrados na Unidade.
2.4.5 - SERV-SIT - Altera situação de servidor
Permite alterar situação funcional ou lotação de servidor na Unidade.
2.4.6 - LOT-INC - Inclui lotação
Permite incluir estrutura de Unidade (recintos e setores), bem como
servidores incluídos no cadastro da Unidade, para atuar no SISCOMEX nesses locais.
2.4.7 - LOT-ALT - Altera dados da lotação
Permite alterar dados de lotação emrecinto ou setor da Unidade.
2.4.8 -LOT-EXC - Exclui lotação
Permite excluir setores ou recintos de uma Unidade local e lotação de
servidores nesses locais.
2.4.9 - LOT-CON - Consulta dados da lotação
Permite consultar dados de lotação em recinto ou setor da Unidade.
2.4.10 - REPR-CO-AD - Consulta cadastro de representantes
Permite acessar o cadastro de representantes, para consulta sobre a
existência, de representantes legal para um determinado importador ou
exportador.
ANEXO IV
MANUTENÇÃO DE TABELAS

3.14.3 - Transações correlacionadas executadas com interação entre o
microcomputador e o computador central:
3.14.3.3 - AD-CON-DSI - Consulta DSI
Permite consultar a DSI.
3.17 - Perfil: CONSUL-IMP

- Transações "ON LINS' SISCOMEX correlacionadas:
:3.27 - ATU-RGRDSI - Atualiza/consulta regras da DSI
Permite atualizar ou consultar as regras da DSI
ATO DECLARATÓRIO N 2 91, DE 19 DE OUTUBRO DE 1999
OS COORDENADORES-GERAIS DO SISTEMA ADUANEIRO E DE TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇAO, no
uso de suas atriibuições e cio decorrência da previsão contida -no
art.19 da Instrução Normativa n° 112, de 6 de setembro de 1999
declaram:
As diretrizes que devem nortear o Sistema Informatizado de
Controle Contábil e de Estoques, de que trata a referida instrução
normativa, são as abaixo especificadas:
1. Finalidade
O Sistema Informatizado de controle do regime aduaneiro
especial de admissão temporária, de bens destinados às atividades de
pesquisa e de lavra de petróleo e gás natural, deverá identificar e
controlar os bens de que trata o art. 2 da Instrução Normativa no 112,
de 6 de setembro 1999, importados diretamente do exterior ou aqueles nacionais objeto de exportação com saída ficta do país, nos termos
do art. 2 0 do Decreto n° 3.161, de 02 de setembro de 11999, bem como
os prazos de permanência desses bens vinculados aos respectivos
contratos, os termos de responsabilidade e as correspondentes garantias, as formas e datas de extinção do. regime.
2. Características Gerais do Sistema
2,1 - O sistema:
2.1.1 será desenvolvido utilizando as bases de dados dos
sistemas de controle existentes na empresa beneficiária;
2.1.2 será alimentado com informações das Declarações de
Importação - DI, obtidas diretamente do Sistema Integrado de Com&cio Exterior - SISCOMEX;
2.1.3 terá como base o inventário previsto no art. 10, §2°, da
Instrução Normativa -n° 112199, e nos casos em que não se aplique o
disposto no referido artigo, o beneficiário deverá elaborar um inventário inicial;
2.1.4 deverá permitir a inclusão no inventário inicial. -dos
bens admitidos posteriormente2.1.5 deverá ter controle individualizado para as máquinas- e
equipamentos, bem assim para os bens constantes do Anexo da Instruçao Normativa n° 112199;
2.1.6 deverá gerar, periodicamente, relatório dos bens per
didos ou consumidos durante o processo produtivo para fins de extinção do regime;
2.1.7 deverá manter os registros disponíveis para consulta
por cinco anos, após a extinção do regime, contados do IP dia do
exercício subseqüente.
2.2 - O "software" e a interface de comunicação do sistema
deverão possibilitar a interligação com- os sistemas infounatizados da
Secretaria da Receita Federal, e serão homologados pelas Divisões de
Controle Aduaneiro-DIANA e de Tecnologia e Sistemas de Inforção-DITEC, das Superintendências Regionais da Receita Federal,
jurisdição do beneficiário.
3.Dados para Controle
-

2 - Perfil: TAB-ATUSRF
312.3.3 - AD-CON-DSI - Consulta DSI
Permite consultar a DSI.
3.14 - Perfil: SEFAZ

3 - Perfil: BASE-LEG

13 - Transações "ON tiNE" SISCOMEX correlacionadas:
2.3.3 - ATUHABDSIE. - Atualiza/consulta habilitação courier/ECT
Possibilita atualizar ou consultar as habilitações para a DSI
2.3.4 - ATU-RGRDSI - Atualiza/consulta regras da DSI
Permite atualizar ou consultar as regras da DSI
2.3.5 - DIAS-UTEIS - Dias úteis defasagem taxa câmbio
Permite atualizar o número de dias úteis de defasagem entre as taxas
de câmbio divulgadas pelo Bacen e as utilizadas .pelo SISCOMEX.
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3.17.3 - Transações correlacionadas executadas com interação entre o
microcomputador e o computador central:
3.17.3.5 - -AD-CON-DSI - Consulta DSI
Permite consultar a DSI.
3.23 - Perfil: DIOPE-JMP
3.23.3 - Transações correlacionadas executadas com interação entre o
microcomputador e o computador central:
3.23.3.7 - AD-CON-DSI - Consulta DSI
Permite consultar a DSI.
3.24 - Perfil: AUDIT-IMP
3.24.3 - Transações correlacionadas executadas com interação entre o
microcomputador e o computador central:
3.24.3.10 AD-CON-DSI - Consulta DSI
Permite consultar a DSI.
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ANEXO II
AMBIENTE DE TREINAMENTO
1 - Sistema: SISCOMEXTR -. EXPORTAÇAO
Sistema responsável pelo controle do despacho aduaneiro de exportação em ambiente de treinamento.
1.7 - Perfil: DIREÇÃO-AD
1.7.3 - Transações correlacionadas: As mesmas do ambiente de produção (anexo 1), incluindo as dos perfis EXPORTADOR, DEPOSITÁRIO e TRANSPORTADOR.
1.11 - Perfil: FISCAL
-

Descriçio

Dado
Item do inventário
Código

Código de identificação do item no sistema de inventário ("part number")
Descrição do item

Descrição
Classificação fiscal
CNPJ do Báneficiário
DI de Admissão
Unidade de Despacho
Número da DI
Número da Adição
Sequência na Adição
Número de série

.

Forma de Admissão

-

Valor Aduaneiro Unitário Quantidade
Saldo
Tributo Suspenso
Situação Fiscal do item
Data do Desembaraço
Vinculação Contratual
Proces,de Admissão Temporária
Data de Extinção da Admissão
Garantia
Tipo

1.11.3 - Transações correlacionadas: As mesmas do ambiente de produção (anexo 1), incluindo as dos perfis SUPERVISOR, EXPORTADOR, DEPOSITÁRIO e TRANSPORTADOR.
1.14 - Perfil: SUPERVISOR

Valor
Garantidor
Comprovante de Extinção do Regime ou da
Responsabilidade Tributária
Número do Comprovante

1.14.3 - Transações correlacionadas: As mesmas do ambiente de
produção (anexo 1), incluindo as dos perfis EXPORTADOR, DEPOSITÁRIO e TRANSPORTADOR.

Formas de extinção
Transferência de beneficiário

ANEXO III
CREDENCIAMENTO
- Perfil: CREDENCIA
1.3 - Transações "ON UNE" SISCOMEX correlacionadas:
1.3.1 - CAD-CcIC - Cadastro CGC/CPF - SISCOMEX
Permite consulta ao cadastro de CGC/CPF do SISCOMEX.
1.3.2 - REPR-AL-AD - Alteração cadastro representação
Permite alteração ou exclusão -de usuários externos (exportador, depositário, transportador) do cadastro de representantes do SISCOMEX.
13.3 - RBPR-CO-AD - Consulta cadasto de representantes
-

Código NCM do item
Código do Beneficiário no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

-

Código da unidade da SRF onde foi realizado o despacho
Número da Declaração de Importação
Número da Adição da Declaração de Importação
Número de seqüência do item na Adição
Número de série, com preenchimento obrigatório para máquinas e equipamentos
Podendo ser Importação ou Exportação Ficta seguida de Importação
Valor aduaneiro unitário, em reais, constante da DI
Qtde de itens na medida estatística, constante da DI
Qtde de itens na medida estatística, com regime ainda vigente
Valor individualizado dos tributos suspensos por item
Podendo ser: aguardando desembaraço, desembaraçada, retida, descaracterizada, entregue a fiel
depositário, extinto, outros
Data da conclusão do despacho aduaneiro
Identificação do contrato ao qual o bem será vinculado
Número do Processo de Admissão Temporária
Data final do prazo de vigência da Admissão Temporária
Podendo ser: depósito em dinheiro, título, fiança idônea, seguro aduaneiro
Valor da garantia prestada
CNPJ do emitente da garantia

Número dó RE/DDE, DI/Adição/seqüência ou processo administrativo
Podendo ser: reexportação, saída definitiva de bens iíacionais, destruição, transferência de
regime ou consumo
Número da DI, CNPJ do novo beneficiário, processo administrativo

Valor Aduaneiro Unitário
Quantidade
Data da Extinção

Dados do REJDDE quando a extinção for por reexportação ou saída definitiva
Dados da DI quando a extinção for despacho para consumo ou transferência para outro
regime
Dados do processo administrativo quando a extinção for destruição,
Valor aduaneiro unitário em reais
Quantidade de itens na medida estatística
Data do desembaraço da DI, DDE ou data de deferimento do processo administrativo.

Localização
Estabelecimento
Fiel Depositário
Quantidade de bens
Unidade Junsdmcionante

Identificação do estabelecimento onde o item está localizado
Identificação do Fiel Depositário
Quantidade de itens no estabelecimentõ
Código da unidade da SRF que jurisdicionu o bem

Dados da extinção

-

