Solução para Comércio de Bens em 2ª Mão
A comercialização de artigos em segunda mão obriga a diversas questões legais que
tornam os processos de compra e venda morosos, quando comparados com a
comercialização de produtos novos. No entanto, existem inúmeras empresas
especializadas neste setor de negócio, pelo que a ARTSOFT desenvolveu uma solução que
faz face a todas as necessidades específicas do ramo, direcionada para estas entidades.
Direcionada para leiloeiras, stands de vendas de automóveis, lojas de compra e venda de
mobiliário, entre outras. A solução possui todas as funcionalidades necessárias para o
tratamento fácil e rápido de toda a atividade comercial assim como, a inserção automática
dos movimentos contabilísticos obrigatórios, constituindo uma enorme mais-valia para as
empresas, devido ao facto de diminuir o esforço necessário no tratamento das vertentes
fiscais deste mercado.
A solução permite às empresas efetuar toda a gestão dos artigos usados, controlar os
stocks em armazém, emitir documentos de compra e venda, isentos ou não isentos de IVA
(com todas as especificidades necessárias a nível fiscal), etc., com a garantia da fiabilidade
dos valores inseridos na contabilidade (mais-valias, valores de IVA, entre outros).

Vantagens
EFICIÊNCIA NOS CÁLCULOS SOBRE OS VALORES TRIBUTÁVEIS
Consciente da complexidade na busca dos valores a declarar fiscalmente, a ARTSOFT
disponibiliza nesta solução ferramentas que efetuam os cálculos automaticamente. A
aplicação calcula os valores de IVA referentes às transações realizadas de acordo com as
regras estabelecidas para a comercialização de produtos em 2ª mão.
FIABILIDADE DOS VALORES RELATIVOS A MAIS-VALIAS
O cálculo das mais-valias é um fator determinante na gestão dos bens em 2ª mão e, por
essa razão, a ARTSOFT inclui nesta solução automatismos que minimizam o tempo gasto
pelo utilizador na contabilidade destes valores.

COERÊNCIA ENTRE VALORES CONTABILÍSTICOS E COMERCIAIS
Ao assegurar a integração em tempo real entre a Contabilidade e a Gestão Comercial, o
ARTSOFT garante que os valores registados contabilisticamente encontram-se de acordo
com toda a atividade comercial realizada pela empresa. Esta coerência permite aumentar
a rapidez no tratamento de toda a contabilidade, sendo mais simples efetuar análises
contabilísticas e declarar os respetivos valores para efeitos fiscais.

Características
GESTÃO DE BENS EM 2ª MÃO
A solução permite efetuar o controlo total sobre os artigos inseridos no ERP, possibilitando
ao utilizador gerir facilmente todas as variantes dos seus produtos (preços de venda,
stocks, negociações com clientes e/ou fornecedores, etc.).
O facto de ter toda a informação disponibilizada no ERP garante a fiabilidade e
consequente eficiência das análises efetuadas, sendo um fator determinante na tomada
de decisão.
INTEGRAÇÃO AUTOMÁTICA NA CONTABILIDADE
O tratamento da contabilidade é realizado de forma automática pela aplicação, diminuindo
o tempo despendido pelo utilizador na inserção dos respetivos valores.
A aplicação integra todos os valores relacionados com a atividade comercial na
contabilidade, sem ser necessária qualquer ação por parte do utilizador, disponibilizando à
empresa valores contabilísticos fiáveis pois, são constantemente atualizados
automaticamente pela aplicação.
CÁLCULOS DE MAIS-VALIAS
Para efeitos fiscais é obrigatório para as
empresas do setor do comércio de usados,
calcularem os valores de IVA de acordo
com as mais e menos-valias realizadas
aquando da comercialização dos bens. Por
essa razão, a solução destinada ao setor
inclui o cálculo dos montantes em
questão, assim como a sua inserção nas
respetivas contas da contabilidade.
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