Trabalhar um ficheiro CSV
Objetivos do utilitário
Este utilitário foi desenvolvido com o intuito de facultar aos CC’s uma ferramenta que lhes
permita contabilizar um ficheiro CSV obtido a partir do Portal “e-fatura”. O ficheiro obtido na parte
de “Consumidor” tem o mesmo formato que o obtido na parte de “Comerciante” pelo que ambos
podem ser utilizados.

Considerações e Notas Explicativas

 Obter o ficheiro CSV

Em primeiro lugar, é necessário “Obter dados em Excel” a partir do Portal “e-fatura”. Tenha
em consideração que cada ficheiro só poderá ter dados de um único mês. Aconselha-se a criação
de uma pasta de fácil acesso e específica para cada empresa onde irá guardar estes ficheiros.

1

 Ler o ficheiro CSV

O botão “Ler *.CSV” permite-lhe indicar ao programa qual é o ficheiro a analisar. Com essa
leitura vários campos serão preenchidos com o resultado do conteúdo do ficheiro.
A zona de “Tipos de Documento” permite-lhe selecionar apenas aqueles que pretende
lançar.
Para efetuar a contabilização tem de indicar o diário onde os mesmos vão ser lançados e o
nº interno do primeiro lançamento, sendo os seguintes incrementados automaticamente.
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 Escolher documentos a lançar e atribuir tipos de documentos

Neste ecrã pode escolher os documentos que vai lançar e quais as rubricas e códigos de
IVA que vai utilizar. Este ecrã apresenta todos os documentos que foram selecionados no
primeiro ecrã e que ainda não foram lançados.

O lançamento pode ser feito ciclicamente, voltando a este ecrã sempre que ainda existirem
documentos por lançar, e sendo definitivamente registados apenas no final.
Os documentos que vão ser lançados neste ciclo são os que têm um visto na coluna “Sel.”.
Para isso, pode usar o rato e selecionar um a um, pode selecionar “Todos” ou “Nenhum” com os
respetivos botões e pode ainda “Inverter por NIF” preenchendo o campo NIF e premindo o
respetivo botão. Logicamente, a ação “Inverter” irá colocar o visto se ele lá não estiver e irá retirar
o visto se ele lá estiver.
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 Identificar/atribuir conta de Terceiros

Neste ecrã irá indicar as entidades em que os documentos serão lançados.
Este ecrã só aparecerá para os documentos em que não seja possível obter a entidade
automaticamente.
Por natureza, o programa tenta identificar pelo NIF a entidade. Quando não consegue,
apresenta-lhe este ecrã onde terá a possibilidade de indicar uma entidade já existente ou atribuir
novos nºs para as entidades que ainda não existam.
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 Identificar taxas de IVA indefinidas

Neste ecrã irá Repartir as Taxas de Iva em Documentos.
O programa tenta determinar automaticamente qual é a taxa de IVA de cada documento,
através das taxas indicadas no ecrã anterior. Se o valor do IVA não corresponder a nenhuma das
taxas possíveis, o valor do IVA ficará rotulado como sendo de taxa indefinida, porque
provavelmente é um documento com mais que uma taxa.
Só os documentos que contêm taxa indefinida aparecem neste ecrã.
Aqui terá que estar na posse de cada documento para indicar as incidências a cada uma
das taxas. A cada incidência introduzida, o programa tenta calcular todos os restantes valores do
respetivo documento.
Se por alguma razão pretender desistir do lançamento de algum documento pode
desmarcá-lo para lançamento, retirando o visto na coluna “Lança?”.
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 Lançamento definitivo ou consulta dos lançamentos a efetuar

Este ecrã termina o ciclo de lançamento, podendo optar por Desistir de tudo e nesse caso
nada ficará lançado. Pode optar por recomeçar um novo ciclo de forma a Continuar a recolha e
desta forma ir acumulando neste ecrã os lançamentos de cada ciclo. Pode ainda optar por Lançar
e desta forma tornar definitivos os lançamentos que se encontram neste ecrã.
Quando premir Lança, o programa irá validar todos os elementos de cada lançamento e só
se tudo estiver bem irá injetar estes lançamentos no respetivo diário.
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