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Regularização do Iva no recibo 
 

Base Prime Vision 

! "! "!

 
Até agora os descontos nos recebimentos e pagamentos eram sempre efectuados sobre o 

total do documento a liquidar. Dotamos a aplicação da possibilidade de efectuar descontos sobre 
o valor pago / cobrado antes de IVA. 

 
Quando se efectuam descontos sobre o documento a liquidar em que os descontos são 

aplicados sobre as bases de IVA do documento deverá haver lugar a regularização do mesmo. 
Se ao aplicar um desconto sobre as bases, o valor das mesmas diminui, então o IVA a 

receber ou entregar ao estado diminui igualmente. 
 

Configuração 

 
 
Para os tipos de documento tipificados como Recebimentos ou Pagamentos, estão activas 

duas configurações: 
! Cálculo do desconto financeiro sobre as bases do IVA- Este parâmetro indica se 

os descontos são efectuados como até agora, sobre o total do documento ou sobre o 
valor das Bases do Iva. Quando é efectuado sobre as bases, o total do IVA da 
Factura não é recalculado para reflectir o abatimento nas bases. O Cliente / 
Fornecedor terá sempre que suportar o IVA na totalidade. 

! Efectua a regularização do IVA nos descontos financeiros Quando activo este 
parâmetro, a aplicação vai impedir a introdução do desconto no recibo / 
pagamento. 
Deve se utilizado este parâmetro quando os descontos são processados via Nota de 
Crédito. 
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Funcionamento  

Cálculo do desconto financeiro sobre as bases do IVA 

Com a Configuração Cálculo do desconto financeiro sobre as bases do IVA activo  a 
aplicação vai permitir a introdução de uma percentagem ou valor de desconto na linha do recibo. 
Exemplo: 

Desconto 10 % 
 
Valor do Total Documento 352.Euros 
100 Euros a 12 % - Valor do Iva = 12 
200 Euros a 20 % - Valor do Iva = 40 
 
10% de Desconto sobre 100 Euros = 10 Euros 
10% de Desconto sobre 200 Euros = 20 Euros 
 
Total do Desconto = 30 Euros. 
 
Desconto 60 Euros 
 
Valor das Bases do Iva 300 Euros 
 
%Desconto = ( Valor do Desconto / Valor Documento ) * 100 
 
20% = ( 60 / 300) *100 
 

Efectua a regularização do IVA nos descontos financeiros 

Adicionalmente se tiver o parâmetro Efectua a regularização do IVA nos descontos 
financeiros activo, a aplicação não deixará introduzir qualquer desconto nas linhas do recibo. 
Neste caso o utilizador deve proceder da seguinte forma: 

Fazer uma nota de crédito ao cliente com o valor do desconto, essa nota de crédito deve 
mencionar que o valor se trata de um desconto referente à factura nº X. O cliente deve devolver 
essa nota de crédito assinada, confirmando o respectivo valor.  

Depois no recebimento liquida os dois valores, a factura e a nota de crédito, abatendo 
assim ao valor do recibo. 

De modo a automatizar o processo de geração das notas de crédito foi criada a opção 
abaixo descrita. 

 

Descontos Financeiros 
 

 
 
A nova opção está localizada no menu de Cobranças.  
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Este ecrã está subdividido em três zonas: 

! Filtros 
! Definições para a Nota de crédito a criar 
! Grelha de Pendentes onde se vai inserir o desconto 

 

Filtros 

 
 
Nesta zona deve definir os critérios de pesquisa dos pendentes que vão depois aparecer na 

grelha para introdução do desconto. 
O campo Cliente não é obrigatório, se deixar em branco não será usado como filtro, logo 

aparecerão pendentes de todos os clientes. 
O campo Vencidos e Não vencidos, sinaliza se deseja filtrar apenas pendentes já vencidos 

ou se deseja também que apareçam os não vencidos. Têm um funcionamento análogo aos 
campos com o mesmo nome no ecrã de recebimentos. 

O campo Com desconto atribuído e Sem desconto, sinalizam se deseja filtrar pendentes 
que já têm um desconto de pagamento atribuído, para eventual alteração. 
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Grelha de pendentes 

 
 
Na grelha pode visualizar a seguinte informação: 

! Terceiro: Cliente a que se refere o valor 
! Data: Data do documento a que se refere o valor 
! Doc.: Tipo de documento a que se refere o valor 
! Número: Série / Número de documento a que se refere o valor 
! Moeda: Moeda do documento 
! Valor Original: Total do documento na moeda apresentada 
! Pendente: Valor remanescente do pendente, na moeda apresentada 
! Bases: Soma das bases do IVA do documento na moeda apresentada 

 

Definições da nota de crédito 

 
 
Para cada valor que foi alterado na grelha, será gerada uma nota de crédito que deve ser 

enviada ao cliente para confirmação. 
As notas de crédito podem ser impressas posteriormente pelos meios normais da aplicação, 

nomeadamente pela emissão de documentos de facturação. Foi criado para o efeito um modelo de 
impressão específico: NOTACREDITOART71.RPT , é distribuído com a aplicação. Inclui um texto 
específico do Artº 71. 
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Recomenda-se a utilização de uma série específica para esta finalidade. 
As notas de crédito geradas vão ser criadas para o Sector, Tipo de documento, Série e Data 

inseridas no ecrã. 
A nota de crédito vai ser gerada com um Descritor que deve ser definido na Responsável de 

Sistema, Parâmetros da aplicação, Pasta de recebimentos. Recomenda-se a utilização de um 
descritor específico para o efeito. 
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Funcionamento 

Este ecrã tem várias funções: 
 
Ao Confirmar o ecrã, será alterado o pendente, sendo introduzido o desconto. Ao Gerar 

serão criadas as notas de crédito respeitantes aos descontos introduzidos. 

  
 
A partir do momento que a nota de crédito é gerada, a respectiva factura vai deixar de 

aparecer na grelha, independentemente do filtro que use. 
A nota de crédito gerada vai ter tantas linhas quantas taxas de IVA distintas existiam no 

documento original (factura). 
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Esta é uma nota de crédito gerada a partir do exemplo usado nas imagens deste manual. 
Se anular esta nota de crédito, a factura correspondente vai passar a aparecer novamente 

na opção de Desconto Financeiro para selecção. 
 

 
É sempre gerada uma nota de crédito, por cada pendente, mesmo que sejam do mesmo 

terceiro, e da mesma taxa de IVA. 
 
No ecrã de Desconto Financeiro, pode ainda Anular o processamento. Neste caso serão 

limpos os descontos introduzidos, para os pendentes que estão na grelha.   
 


