
Novas obrigações declarativas
Com a entrada em vigor do IVA, as organizações 
têm pela frente um trabalho árduo de adaptação 
dos seus processos ao novo imposto. 
Desde logo, terão de adaptar os seus sistemas de 
faturação, atualizar tabelas de preços e restantes 
documentos comerciais ou adaptar os Planos de 
Contas de forma a incluir as contas que permitirão 
dar suporte ao cálculo do IVA. 
Têm ainda novas obrigações declarativas, nomea-
damente o envio mensal da declaração periódica 
de IVA e respetivos anexos, por transmissão 
eletrónica de dados, com a discriminação do 
imposto dedutível, liquidado e o montante do 
imposto cativo, caso exista.

Atualização automática dos documentos 
comerciais de várias empresas em simultâneo;

Criação automática de séries certificadas para 
cada documento;

Adaptação automática das Contas do Plano 
de Contas e mapeamento com as classes de 
IVA associadas;

Automatização dos lançamentos contabilísti-
cos através da criação de classes de IVA;

Criação automática do diário e do documento 
de apuramento do IVA;

Atualização automática dos artigos com IPC para IVA;

Atualização automática dos descritivos de Conta 
Corrente;

Atualização automática das avenças e dos planos de 
faturação para valores com IVA;

Atualização automática de orçamentos, encomendas 
e outros documentos não convertidos.

Garanta eficiência na execução das tarefas adminis-
trativas e no reporte às entidades oficiais com as 
soluções PRIMAVERA.

IVAAcelere a adaptação da sua 
empresa às regras do IVA

O acelerador do IVA garante-lhe:
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Garanta uma transição 
rápida para o novo imposto
Quando efetuado manualmente, este trabalho pode ser 
muito moroso, estando mesmo bastante sujeito a erros. 
Com o Acelerador de IVA, desenvolvido pela PRIMAVE-
RA para simplificar a transição dos seus clientes para o 
novo regime tributário, a mudança é simples, ágil e muito 
rápida.
Com esta aplicação, é muito fácil converter os processos 
contabilísticos e de faturação para as regras do novo 
imposto. Ganhe tempo com esta solução. 

Para mais informações visite o site www.primaverabss.com/ao


