Otimize os seus serviços de
contabilidade com mais um
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software de gestão,
das respostas mais seguras
independentemente do
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software ou aplicação que
que respeita à gestão e
estes tenham utilizado no
proteção de dados pessoais.
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Para saber mais, informe-se
junto da ARTSOFT ou de um
Conheça na íntegra este
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módulo e saiba porque o
ARTSOFT é uma referência
no sector da contabilidade.

IMPORTAÇÃO SAF-T

Integre automaticamente o SAF-T
dos seus clientes na contabilidade

RAPIDEZ
CONTROLO
NO PROCESSO
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AUTOMATIZAÇÃO
PORTAL ONLINE
DADOSPESSOAIS.ARTSOFT.PT
DE LANÇAMENTOS

REDUÇÃO
PERMISSÕES
DE ERROS
E
ACESSOS PROTEGIDOS

A quem se destina
A empresas prestadoras de
serviços na área da Contabilidade,
cujos clientes não disponham de
software com automatização de
movimentos contabilísticos ou
que utilizem outras aplicações
para efetuar a exportação do

www.artsoft.pt/importacao-saft

SOBRE O FICHEIRO SAF-T (PT)
Obrigatório desde 1 de
janeiro de 2008, o SAF-T
(Standard Audit File for Tax
Purposes) é um ficheiro
normalizado, em formato
XML, cujo objetivo é garantir
a exportação fácil, em
qualquer altura, de um
conjunto predefinido de
registos contabilísticos,
independentemente do
software utilizado.

I M P O RT E
O QUE É
MAIS
I M P O R TA N T E
Otimização do tempo e automatismo
são essenciais
Com a importação do ficheiro SAF-T
disponível no seu ARTSOFT, os
lançamentos contabilísticos de
venda passaram a ser feitos de
forma quase automática,
evitando-os praticamente a 100%.

Esta funcionalidade vai possibilitar
às empresas a integração de
movimentos provenientes da
gestão comercial de vendas em
diários da contabilidade no
ARTSOFT.

Desta forma,
o seu gabinete de
contabilidade reduz
o tempo despendido
no lançamento de
documentos na
contabilidade dos
seus clientes.

O ficheiro que permite às
empresas proceder à recolha,
em formato eletrónico, dos
dados fiscais importantes
para fiscalização e auditoria
dos registos contabilísticos e
fiscais, deve ser entregue por
todos os sujeitos passivos de
IRC que exerçam atividade de
natureza comercial, industrial
ou agrícola, e que tenham
contabilidade organizada e
sistema de faturação.

Solicite-nos informações o
quanto antes!
artsoft.pt/importacao-saft

Importação dos movimentos na contabilidade.

Configuração da classificação SAF-T (PT).

Vantagens
Importação do ficheiro SAF-T (PT)
de clientes que não dispõem do
módulo de Contabilidade ARTSOFT;
Importação do ficheiro SAF-T de
clientes que fazem a exportação
do mesmo através de outras
aplicações;
Redução do tempo despendido no
lançamento de documentos na
contabilidade;
Redução de erros provenientes da
inserção manual de lançamentos
nos diários.
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