CTB – CONTABILIDADE NÃO ORGANIZADA
CARACTERÍSTICAS GERAIS
A aplicação do módulo de Contabilidade não Organizada tem como Público-Alvo os sujeitos
passivos que fazem parte da Categoria B – Rendimentos Profissionais e Empresariais (antigos
Profissionais Liberais e Empresas de Nome Individual), que não sejam obrigadas a ter
Contabilidade Organizada.
A partir de uma recolha dos diferentes tipos de documentos (compras, vendas, despesas,
imobilizado, …) o programa emite mapas que substituem o registo dos livros.
Cumpre os Requisitos Legais (Mapas de IVA, Modelo 3 do IRS).

FUNCIONALIDADES
Tabelas da Empresa


Parâmetros da Empresa

-

Nos parâmetros da empresa para além do preenchimento dos dados da empresa pode
associar qual o regime de IVA, Isento ou Pequeno Retalhista, Trimestral e Mensal e
quais os Modelos oficiais a usar (modelo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).



Criação de Rubricas, Modelo 6 e Modelo 9



Códigos de Movimento configuráveis por tipo, tais como:

-

Normal, Exportações, Intercomunitárias, Combustíveis e Rectificações.



Criação de Clientes e Fornecedores



IVA

-

Permite-lhe definir vários tipos de taxas como: Continente, Madeira, Açores ou ainda
em diversos países.

-

Taxas com modo configurável: Reduzida, Intermédia, Normal, Isenta, Gasóleo, etc.

Recolha


Compras e Despesas, Imobilizado e Vendas

-

Possibilidade de introduzir o valor total do documento antes de recolher as várias linhas
do mesmo, o que vai permitir que o programa controle o total recolhido.

-

O programa propõe sempre o número de registo seguinte, podendo no entanto ser
alterado. A recolha não permite a introdução de números repetidos.

-

Depois de recolher todas as linhas do documento existe a possibilidade de confirmar,
alterar ou cancelar o mesmo.

-

No início é proposta a data do dia, que pode ser alterada. Nas linhas seguintes é
proposta a ultima dada digitada.



Existências

-

Recolha ou Consulta de Existências

Consultas


Documentos

-

É possível consultar todos os documentos por tipo e modelo limitados por mês.



Interrogações

-

Pode consultar todos os acumulados dos diversos modelos por mês. Poderá também
saber os acumulados das compras e das vendas bem como o valor das existências
iniciais e finais, o resultado do exercício e a margem média.

-

Existe também uma opção para listar.



Acumulados por Código de Movimento

-

È possível consultar todos os acumulados dos diversos códigos de movimento (valor e
valor do IVA) por modelos e por mês.



Acumulados por IVA

-

Pode consultar todos os acumulados das diversas taxas do IVA (valor e valor do IVA)
por modelos e por mês.



Extractos de Clientes Fornecedores

-

É possível consultar todos os movimentos de um cliente/fornecedor. Poderá também

fazer uma simulação dos valores noutras moedas (câmbios).


Balancetes de Clientes/Fornecedores

-

Pode consultar no vídeo um balancete de clientes/fornecedores por meses. Terá ainda

opções para ver só os acumulados. Terá ainda 2 opções (Valor e Rectificações e Valor e
IVA) para consultar.
-

Existe também uma opção para listar.

Listagens


Modelos
É possível listar todos os modelos.

-

Compras: Mercadorias (Modelo 1) e Matérias-Primas e Subsidiárias (Modelo 2).

-

Vendas : Mercadorias (Modelo 3), Produtos Acabados (Modelo 4), Prestação de
Serviços (Modelo 5) e Prestação de Serviços (Liberais).

-

Despesas: Modelo 6 (ordenado por Rúbrica, Número de Registo e Resumido).
Liberais (Modelo 9) (ordenado por Rubrica, Número de Registo e Resumido).

-

Imobilizado: Imobilizado (geral) e Imobilizado (liberais).

-

Inventários: Existências iniciais e Existências finais.
Terá a possibilidade de listar uma linha por cada taxa de IVA ou só os totais.

Pode Parametrizar a listagem por datas (geral, mensal, trimestral)


Declaração Periódica do IVA

-

Permite Calcular/Listar a declaração periódica do IVA.

-

As declarações do IVA (periódica e anual) podem ser configuradas pelo utilizador.

-

Ligação ao módulo FIP onde é possível emitir o ficheiro de suporte informático.



Declaração Anual do IVA

-

Permite calcular/listar a declaração anual do IVA.

-

Ligação ao módulo FIP onde é possível emitir o ficheiro de suporte informático.



IRS – Modelo 3

-

Permite configurar o cálculo e listar os anexos do Modelo 3 do IRS.

-

Ligação ao módulo FIP onde é possível emitir o ficheiro de suporte informático.



Mapas Recapitulativos

-

Permite configurar o cálculo e listar os mapas recapitulativos de clientes e fornecedores



Listagens de Clientes e Fornecedores

-

Pode listar planos bem como balancetes e extractos de clientes e fornecedores.



Listagens Diversas

-

Nesta rotina é possível listar dados relativos ao Imposto de Selo bem como diversas
listagens configuráveis pelo utilizador.

Encerrar Mês/Ano
-

Configuração do Grupo Ano e Mês

-

É possível consultar a situação dos diversos meses do ano bem como encerrar meses.

-

Se um determinado mês estiver encerrado não lhe será permitido lançar movimentos
nesse mesmo mês.



Encerrar Ano

-

Quando faz o encerramento do ano terá a possibilidade de transferir as existências
finais para as iniciais do ano seguinte, bem como criar o novo ano.

