Checklist
WEuroGest
Definição das novas taxas a criar e respectivo agendamento
Agendamento de alterações de preços (apenas IVA incluído)
Explicação da alteração das taxas de IVA nos movimentos
Relembrar a configuração das taxas para impressão dos mapas de IVA de compras e vendas
Opções Diversas:
Atenção à emissão de documentos Regime IVA Caixa
Avenças de Clientes
Documentos de Facturação em Aberto (tratamento manual)
Guias de Remessa (tratamento manual)
Tabela de IVA predefinida por Utilizador
Relembrar a configuração da integração na contabilidade
Configuração equivalências de IVA por Armazém
Configuração de Clientes (Tab. IVA)
Procedimentos relacionados com a utilização de IVA incluído
Avenças de Produtos
Tabela de Promoções e Descontos / Promoções por Preço
Tabela de Ligações / Produtos
Preço de Venda associado ao Lote de Produto
Preço associado a Código de Barras Alternativo
Módulo de Concursos
Facturação de Processos
Módulo de Encomendas/WEncMedic/WFarmac
Encomendas de Clientes (tratamento manual)
Encomendas a Fornecedores (tratamento manual)
Módulo de Obras
Obras Pendentes (tratamento manual)
Orçamentos (tratamento manual)
Módulo de Orçamentação, Obras, Autos e Medições
Orçamentos
Módulos em dispositivos móveis (WEncMóvel, WEuroVend, WMobilVet)
Descarregar toda a informação até data antes da alteração e importar dados após alteração de taxas
Módulo de Assinaturas e Publicidade
Rever os preços dos produtos de assinaturas e publicidade após alteração do IVA
Proceder à actualização dos contractos de assinaturas na renovação, se necessário
Actualizar o IVA dos contractos de assinaturas e publicidade em curso através das opções respectivas
Módulo de Agências Marítimas (WAgeMar)
Alterar a tabela de IVA de vendas nas configurações da agência marítima
Módulo de Transitários
Alterar nos itens de despesa as taxas de IVA necessárias
Módulo de Agentes de Navegação (WAgeNav)
Alteração taxas de proveitos nos processos de transitários
Revisão taxas de custos em ambos os tipos de processo
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Verba
Definição das novas taxas a criar e respectivo agendamento
Agendamento de alterações de preços (apenas IVA incluído)
Relembrar a configuração das taxas para impressão dos mapas de IVA de compras e vendas
Opções Diversas:
Atenção à emissão de documentos Regime IVA Caixa
Documentos de Facturação em Aberto (tratamento manual)
Guias de Remessa (tratamento manual)
Procedimentos relacionados com a utilização de IVA incluído
Tabela de Promoções e Descontos / Promoções por Preço
Tabela de Ligações / Produtos

WEuroPoc
Adicionar novos registos na Tabela de IVA
Criação das contas necessárias (plano de contas discriminado)
Configuração de novos Códigos de IVA
IVAs nas tabelas de Lançamento de Compras e Vendas v1 e v2
Taxas de IVA configuradas em Câmbios e Valores dos Parâmetros Gerais
Rever os mapas oficiais simplificados (contas e códigos de IVA)

WEuroSal
Taxa de IVA configurada em trabalhadores independentes
IVA como remuneração fixa para efeito de recibos verdes da Função Pública

WManaut 2000
Rever os preços dos produtos de assinaturas após a alteração das taxas
Proceder à actualização dos contractos de assinaturas na renovação, se necessário
Rever os preços dos produtos de publicidade após a alteração das taxas

WGestEscola
Actualização da taxa de IVA nas fichas de formadores

WContaPub
Adicionar novos registos na Tabela de IVA

WEuroIva
Adicionar novos registos na Tabela de IVA
Actualizar o campo do IVA nos produtos (inventário)
Actualizar os campos do IVA nas Configurações Gerais da Empresa

WGestRendas
Alterar a taxa de IVA dos contractos sujeitos à mesma
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