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FISCAL3
Impressos Hisenda

Presentació

Permet la confecció i edició de les principals declaracions per a
l'Agència Tributària (AEAT). La introducció de les dades es pot
fer de manera manual o bé per importació de CONTA3,
GESCO3 o NOMINA3. Alguns dels models que es poden
confeccionar són el càlcul de mòduls, l'impost de societats, IVA,
IRPF, etc. Les declaracions es poden obtenir en diversos formats
de presentació: telemàtic, telemàtic per lots, impressió en
formulari o llistat esborrany.

Un programa pensat per facilitar-li la gestió diària

El programa d'Impresos d'Hisenda FISCAL3 ha estat dissenyat per confeccionar, de manera
eficient, els models triburatis en despatxos professionals.
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Formularis

El programa confecciona els següents formularis:

110/111. IRPF. Treball. Declaració.
115. IRPF. Lloguer Immobles. Declaració.
123. IRPF. Capital Mobiliari. Declaració.
130. IRPF. Activitats Estimació Directa. Declaració.
131. IRPF. Activitats Estimació Objectiva. Declaració.
180. IRPF. Lloguer Immobles. Resum.
184. IRPF. Entitats. Atribució de Rendes.
190. IRPF. Treball. Resum.
193. IRPF. Capital Mobiliari. Resum.
200. SOCIETATS. Impost Societats i No Residents.
202. SOCIETATS. Pagament Fraccionat.
303. IVA. Autoliquidació. Declaració.
310. IVA. Règim Simplificat. Declaració.
311. IVA. Règim Simplificat. Declaració Final.
340. OPERACIONS. Declaració.
347. OPERACIONS. Declaració.
349. OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES. Declaració.
390. IVA. Règim General i Simplificat. Resum.

Prestacions

Formularis
Els formularis anteriors es poden configurar segons el tipus i les necessitats del despatx, d'acord
amb els paràmetres següents:

Període: Anual, Trimestral, Mensual
Presentació: Paper, Telemàtica, Paper/Telemàtica
Forma de Pagament: Efectiu, CCC, NRC

Empreses
Per a cada empresa s'entraran les dades generals, les dades fiscals, les dades del representant i
els formularis que s'hagin de confeccionar. A cada formulari seleccionat s'hi farà constar el
període de les declaracions, el suport en què es presentaran i la forma de pagament. 
El programa FISCAL3 ofereix la possibilitat d'importar les dades inicials de l'empresa del
programa de Comptabilitat General CONTA3.
També permet importar el fitxer d'empreses d'un altre exercici del programa FISCAL3 o bé dels
programes de Gestió General GESCO3, Comptabilitat General CONTA3 o Nòmina i Seguretat
Social NOMINA3.
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Declaracions
Una vegada seleccionat el període, es fa el càlcul de les declaracions entrant el número
d'empresa i introduint els valors dels camps que apareixen en pantalla. Aquests camps tenen el
mateix número d'identificació que els que corresponen al formulari d'Hisenda.
El programa FISCAL3 permet importar els valors d'alguns camps a partir dels assentaments
comptables de la mateixa empresa en el programa de  Comptabilitat General CONTA3, de les
dades del programa de Gestió General GESCO3, del programa de Nòmina i Seguretat Social
NOMINA3, a partir de la declaració del període anterior o a partir d'altres formularis del
programa.
El programa va calculant el resultat de la declaració a mesura que es van entrant o rectificant
els valors dels camps. Poden consultar-se i modificar-se les declaracions de períodes anteriors i,
si s'escau, realitzar declaracions complementàries o substitutives.
Es pot donar per finalitzada una declaració, una vegada entrada la data de presentació. A les
declaracions subjectes a liquidació es podrà entrar el NRC, que les entitats bancàries faciliten
als seus clients per justificar el pagament que liquida la declaració, o el CCC corresponent per
realitzar el càrrec en compte.

Sol·licitud i Recepció de NRC's
El programa permet gravar un arxiu que contingui la sol·licitud dels Números de Referència
Complets (NRC) a les entitats bancàries i afegir-los a les declaracions subjectes a liquidació.

Càlcul de Mòduls
Permet entrar, consultar, rectificar o borrar les dades referents a les diferents activitats
econòmiques de les empreses incloses al règim d'estimació objectiva de l'IRPF i al règim
simplificat d'IVA pel càlcul dels models 131 (Pagaments Fraccionats del Règim d'Estimació
Objectiva de l'IRPF), 310 (Declaració Trimestral Ingressos a Compte del Règim Simplificat
d'IVA), 311 (Liquidació Anual Ingressos a Compte del Règim Simplificat d'IVA) i 390 (Resum
Anual del Règim Simplificat d'IVA).

Presentació
Les declaracions poden confeccionar-se de manera individual o col·lectiva en alguna d'aquestes
presentacions:

Llistat Esborrany
Verificació i Confecció del Document
Verificació i Generació PDF per Imprimir
Verificació i Presentació Telemàtica
Gravació Fitxer Telemàtic
Gravació Fitxer Telemàtic per Lots

Resums Anuals
És possible fer llistats on es relacionin els impostos calculats per períodes o per empreses.
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Característiques Generals

Versions
Tots els programes són bilingües (castellà-català). Les aplicacions d'Informàtica3 poden ser: 

TOTAL (multiusuari/multiempresa) per a instal·lacions en xarxa local amb un nombre il·limitat
d'usuaris, amb accés a 1000 empreses/exercicis per carpeta.

MULTI (multiusuari/multiempresa) per a instal·lacions en xarxa local amb un màxim de 3
usuaris simultanis, amb un accés a 1000 empreses/exercicis per carpeta.

MONO (monousuari/monoempresa) en què només pot treballar un usuari, amb una única
empresa per exercici i en una única carpeta.

Interfície d'Usuari
Tots els programes han estat dissenyats per poder realitzar les operacions més habituals fent
servir el teclat o el ratolí. Sempre que ha estat possible s'ha primat únicament l'ús de tecles
directes, sense haver de realitzar combinacions entre elles. En les aplicacions poden definir-se 
macros i tecles programables per executar de manera ràpida i fàcil feines complexes o
repetitives.

Nivells d'Accés
L'usuari supervisor, qui té els màxims privilegis, assigna a la resta d'usuaris el nivell d'accés per
a cadascun dels programes instal·lats, amb la possibilitat de bloquejar/limitar l'entrada al
personal no autoritzat a operacions confidencials.

Camps Extra
Els usuaris poden afegir camps extra als fitxers i incloure'ls als documents.

Llistats, Textos i Gràfics
A totes les operacions s'inclou la confecció de llistats, textos i gràfics, els quals incorporen una
capçalera amb les dades de l'empresa. Aquests documents es poden rectificar i adaptar segons
les necessitats dels usuaris, visualitzar per pantalla, imprimir en paper, enviar per correu
electrònic, exportar en format text (TXT o RTF), Excel (XLS) o PDF. La impressió dels llistats
pot fer-se en format gràfic o en format text.

Utilitats i Accessoris
Les aplicacions disposen d'un conjunt d'utilitats i d'accessoris per realitzar duplicats (en el
mateix disc dur) i còpies de seguretat (en unitats externes, unitats de disc o correu electrònic)
dels fitxers de dades, així com la seva possible recuperació. En cas de fallada en el
subministrament del corrent elèctric, pot efectuar-se una reconstrucció d'índexs que permeti
seguir treballant sense haver de fer servir el duplicat dels fitxers de dades.

Correspondència
Tots els programes disposen de la operació de Correspondència que permet la confecció de
cartes o e-mails que poden adjuntar un document generat pel programa (llistats, textos i
gràfics) o un arxiu de text que pot ser creat per l'usuari des de la mateixa operació. Les
trameses poden adreçar-se a un destinatari (tramesa individual) o a diversos destinataris
(tramesa en sèrie).
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Actualitzacions Automàtiques per Internet
El programa està preconfigurat per realitzar actualitzacions automàtiques a través d'Internet,
que permeten a l'usuari disposar sempre de l'última versió.

Ajuda
Inclou la guia completa del programa (Guia de l'Usuari). Polsant la tecla d'ajuda en pantalla
[F1] s'obté informació detallada relacionada amb el camp on es troba el cursor o amb l'operació
que s'està realitzant.

Protecció de Dades
En el tractament de dades de caràcter personal, el programa compleix amb les mesures de
seguretat de nivell mitjà, segons el que s'estableix en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de
desembre.

Requisits Mínims

Ordinador PC compatible tipus Pentium.
Un mínim de 512 Mbytes de memòria RAM.
Una targeta de vídeo amb resolució mínima de 1024x728 ó 1280x720 píxels.
Connexió a Internet.
Un disc dur amb més de 100 Mbytes lliures.
Un sistema operatiu Windows XP, Vista, 2003, 2008, Windows 7 o Windows 8.
Una impressora d'injecció de tinta, làser o d'agulles compatible amb Windows.
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