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Alteração de Taxas de IVA

Objectivo
Este documento tem por objectivo ajudar o utilizador a alterar as taxas de IVA de todos os serviços, artigos e respectivas famílias.

Quando é Necessário
Na data em que as novas taxas entram em vigor.

Como
Alterando a tabela de taxas de IVA com os novos valores percentuais, sendo automaticamente promovida a actualização das fichas de
artigos e serviços envolvidas.

Requisitos
•

Ter o Gestix actualizado para a versão 4.6 ou superior

•

Dispor do upgrade de funcionalidade SAF-T PT 1.01
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Procedimento
1. No Gestix, dirija-se à área de Admin;

2. Seleccione o menu de Taxas de IVA;

3. Clique no ícone
correspondente à taxa
a alterar para proceder à alteração da
mesma;

4. Em Ref. Taxa e em Taxa (%), insira a taxa
que irá substituir a actual;

5. Clique num dos ícones
alterações efectuadas;
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6. Irá ser apresentado um relatório de
quantos artigos e serviços cuja taxa de
IVA irá ser alterada.
Clique no link indicado para iniciar o
processo de alteração;

7. Neste momento todas as fichas de
Artigos e Serviços afectadas foram
actualizadas para a nova taxa de IVA;
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Para que seja possível manipular
documentos produzidos com as taxas
IVA que vigoravam anteriormente,
necessário que existam fichas de Taxa
IVA com esses valores.
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8. Clique no ícone
para criar uma nova
ficha de Taxa de IVA. Ser-lhe-á
apresentada uma nova ficha vazia;

9. Preencha os campos Ref. Taxa e Taxa
(%) com os valores da taxa anterior. No
campo Validade, indique a data do último
dia em que essa taxa esteve em vigor;

10.Clique num dos ícones
ficha;
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O seu Gestix está agora pronto a trabalhar
com as alterações efectuadas.
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