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Ficha Técnica Nº 2 – Adiantamentos
Principio de Fundamento:
Poder registar um Adiantamento de Cliente.
Exemplo: Cliente sinaliza encomenda/obra para usar depois no pagamento da Fatura final.
Base Legal:
Conforme legislação em vigor.
Funcionamento:
Configuração:
Deveremos, em primeiro lugar, criar um artigo para tal.
Criamos um novo artigo, com um código fácil para memorizar e uma descrição (por ex.: 'Adiantamento').
1. No campo 'Classe SAFT' escolhemos a opção 'Outros (Ex. portes debitados, adiantamentos recebidos...')
2. No campo 'Tipo de Artigo' escolhemos a opção 'Outros'
3. Escolhemos o IVA para o adiantamento ('IVA A 23% NORM INCLUÍDO')
4. Desactivamos a opção 'Movimenta Stocks?', para que o artigo não movimente qualquer stock.
3. Guardamos o artigo.

ATENÇÃO: A única linha que pode constar no documento é a do artigo de Adiantamento.
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De seguida vamos a 'SISTEMA->Definições Gerais'. No separador da esquerda escolhemos a opção 'Artigos'.
Nessa janela, mais em baixo, temos a parte dos Adiantamentos.
Escolhemos o artigo de adiantamento que criámos anteriormente, no campo 'Artigo de Adiantamento'.
Podemos também escolher se queremos deduzir os adiantamentos através de Nota de Crédito, para esse efeito
devemos activar a opção 'Deduzir adiantamentos com Nota de Crédito?', e escolher o documento respectivo
('NOTA DE CRÉDITO').
Podemos também escolher o documento de devolução a usar ('NOTA DE DEVOLUÇÃO’).

Quando fizermos uma factura de um cliente e inserirmos o artigo de adiantamento, automaticamente o
programa sabe que a factura é um adiantamento, e já não deixa inserir mais nenhum artigo.
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Mais tarde, quando emitirmos uma factura com aquele cliente, e a concluirmos, o programa vai perguntar o
seguinte:
'Este cliente tem adiantamentos! Quer deduzi-los neste documento?’

Se escolhermos 'Sim', vai aparecer uma janela com todos os adiantamentos desse cliente (pode ter vários). Basta
escolher qual ou quais os adiantamentos a usar para esta factura e fazer 'Aceitar’.

O valor a deduzir poderá ser o total do adiantamento caso a nova Fatura seja de montante igual ou superior. Se o
montante for inferior, pode deduzir ao adiantamento o valor da nova Fatura.
Deduções de Adiantamentos através de “Nota de Crédito”
Se escolheu deduzir os adiantamentos através de Nota de Crédito, selecionando a respetiva opção, então
quando fizer uma fatura, se a entidade possuir um adiantamento a seu favor, e selecionarmos o que
pretendemos deduzir, será automaticamente emitida uma ‘Nota de Crédito’ relativa ao documento do
adiantamento ao qual iremos efetuar a dedução. Esta ‘Nota de Crédito’ poderá deduzir o adiantamento na sua
totalidade ou parcialmente em conformidade com o valor da fatura a ser emitida.
Por fim deve ser emitido um recibo em que seja adicionada a fatura e a nota de crédito a deduzir.
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Finalmente, surge o seguinte aviso:
'Este documento foi enviado para Conta Corrente! É agora necessário fazer um recibo com este documento e
com a Nota de Crédito agora criada’.

Por fim, é emitida a seguinte mensagem:
'Para esta factura o cliente tem a pagar XXX.XX’
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Pode descontar vários adiantamentos.
Caso o adiantamento seja superior ao valor da factura, apenas será descontado esse valor. O restante ficará
disponível no adiantamento para ser descontado numa próxima factura.
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