Introdução
O que é a Extensão Modular IVA de Bens de Arte e em 2ª Mão
É um módulo opcional para as novas licenças Gestix Business, POS ou Enterprise, a qual visa tratar o regime especial aplicável à venda de
obras de arte e artigos em segunda mão (Directiva 94/5/CE, Decreto Lei Nº 199/96 de 1996-10-18).
O regime de IVA em causa assenta na tributação da diferença entre o preço de venda e o custo da peça, ou seja, incide sobre a margem de
lucro bruto da venda.
O IVA assim incluído no preço de venda não é dedutível pelo adquirente. Na respectiva factura ou recibo, não é especificado o montante do
IVA incluído, apenas o preço total. A factura que inclui um ou mais artigos neste regime especial de IVA não pode conter artigos noutros
regimes e deve incluir a menção "IVA - Bens em segunda mão" ou "IVA - Objectos de arte, de colecção ou antiguidades", conforme o caso.

Funcionalidades
–

Factura de Obra de Arte ou Bens em Segunda-Mão com aplicação do Regime Especial de IVA aqui descrito.

–

Listagem Fiscal de Facturação em Regime Especial de IVA explicitando todos os cálculos do montante de IVA a declarar

A quem se destina
Lojas e galerias de arte, antiquários, leiloeiros.

Como funciona
Ao ser facturado, o preço médio de custo do artigo em regime especial é utilizado para calcular a margem a tributar, à qual se aplica a taxa
definida para o artigo. A fórmula é: V = T x (P - C)/100, onde V é o montante do IVA a declarar, P é o preço de venda, e C o preço médio de
custo na ficha do artigo.

Disponibilidade
Disponível como extensão modular opcional para licenças vitalícias Gestix Busines, POS e Enterpise, actualizadas.
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Facturar Artigo em Regime Especial de IVA
Neste documento, exemplifica-se a emissão de factura de obra de arte. Antes, é necessário criar a ficha de artigo e registar a compra ou
entrada em armazém da peça a facturar para lhe imputar o respectivo custo. O preço médio de custo da peça, conforme registos no momento
da venda, será utilizado no cálculo da margem a tributar em sede de IVA, neste regime fiscal.

Habilitar a Funcionalidade
Verificar que a Extensão Modular foi activada e que o tratamento do regime
especial foi habilitado no menu Admin / Configuração.

Preparar a Ficha de Artigo
No menu Artigos, ao abrir a ficha de artigo, marcar a opção "IVA sobre a
Margem".
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Registar a Compra ou Entrada
O registo da compra ou entrada permitirá definir o preço de custo do item, o qual será
utilizado no cálculo da margem a tributar em sede de IVA.
Tratando-se de uma nova ficha de artigo, antes do registo da entrada, o preço médio de
custo indicado é zero.
No exemplo utiliza-se o documento
Entrada em Armazém para registar a
entrada.
Ao consultar a ficha do artigo, depois de
processada a entrada ilustrada na figura
ao lado, o preço médio de custo deverá
reflectir o valor indicado no documento.
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Emitir a Factura
Ao ser emitida a factura de venda, o IVA é calculado para
efeitos de listagem fiscal, mas o seu valor não é indicado
no impresso fiscal da factura.

Gestix.com

Impresso Fiscal
O impresso exibe apenas o valor total, não discriminando o IVA.

Conclusão
No final do processo, a listagem fiscal disponibilizada pelo Gestix
reflecte o valor do IVA contabilizado na transacção.
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