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1. Impostos 
Na opção Diversos/ Outras Configurações / Impostos criar uma nova Taxa de IVA a 

colocar num novo imposto referente aos bens usados. 
 

 
	
Criar com as seguintes características; 
 

• Na Taxa colocar 0% 
• No Código de Taxa colocar ISE 
• No Motivo de Isenção M13. 

A Descrição é automaticamente preenchida com a descrição do motivo de isenção.	 	
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2. Grupo de taxas 
Criar um Grupo de Taxas de Imposto, na opção Diversos / Configurar Impostos, e 

colocar a Taxa criada no ponto anterior. 
 

 
 
Indique um Código de Taxa como por exemplo BENS USADOS, no Tipo IVA, na 

Região Continente e na Taxa selecione a Taxa criada, no exemplo acima a Taxa 7. 
 

3. Artigo 
No Artigo colocar no campo Taxa a taxa anteriormente criada e selecione a opção 

“Calcula Imposto sobre lucro”, para que seja feito o cálculo respectivo. 
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4. Grupo de Taxas 

Criar um Grupo de Taxas de Imposto, na opção Diversos / Configurar Impostos, 
para a taxa de IVA normal (23%), que indicará na opção Diversos / Gerais para que a 
aplicação reconheça a taxa de IVA normal a aplicar aos bens usados (ver no ponto 
seguinte). 

 

 
 
Sugere-se que se crie uma nova taxa de IVA normal, para que seja mais fácil criar 

reportes sobre as vendas de bens usados. No exemplo criou-se o grupo de taxas de nome 
Normal / Bens Usados. 
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5. Sistema 
Na opção Diversos / Gerais indicar a taxa de IVA mencionada no ponto anterior 

(Normal Bens Usados), no campo Imposto para bens usados. 
 

 
 

6. Faturação 
Na fatura em que se indique Bens Usados não se poderá indicar mais nenhum tipo 

de bens a não ser estes. Tambem é obrigatório que sejam selecionada a opção Preços 
com imposto incluído. O restante preenchimento é o habitual, sendo que a configuração de 
impressão a usar deverá ser Fatura – Regime da margem de lucro. 
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Na fatura exemplo acima, constata-se nos totais os cálculos efetuados para o caso 
dos Bens Usados. 

Ou seja, duas linhas no Resumo de Impostos. Uma referente à parte isenta e outra 
referente à parte tributada. 

 

 
 

Assim, tomando como preço de venda 500€ e 200€ como preço de custo, o cálculo 
efetuado na fatura é o seguinte; 

 
Cálculo do IVA no Regime especial da Margem; 

IVA= (Venda- Custo da Venda)/(1 + Taxa de IVA) x Taxa de IVA 
IVA=(500€-200€)/1,23 x 0,23 
IVA=56,10€ 
Margem de Lucro tributada= 500€-56,10€-200€= 243,90€ 

 
 

No caso do Cálculo do IVA para o Regime normal seria; 
IVA=Venda/(1+Taxa de IVA) x Taxa de IVA 
IVA=500€/1,23 x 0,23 
IVA=93,50€ 
Margem de Lucro=500€-93,50-200€=206,50€ 

 


