
SUBMINISTRAMENT IMMEDIAT
DE LLIBRES COMPTABLES 
D’IMPOSTOS ESPECIALS

Distribuïdor autoritzat GOLD de:

Sistema de gestió de la comptabilitat de productes 
subjectes a impostos especials (alcohol, tabac i hidro-
carburs) i, si escau, les matèries primeres emprades en 
l'obtenció, mitjançant sistemes telemàtics a través de 
la seu electrònica de l'AEAT.
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Distribuïdor autoritzat GOLD de:

Millora dels processos de gestió 
de l'empresaa
• Més fiabilitat atès que el registre comptable es durà sense 
 errors.
• Més control en les transaccions amb l'Administració pública.
• Custòdia legal dels llibres de registres comptables.

• Integració total amb A3ERP i còpia de seguretat de la base de 
 dades.

Es redueixen les declaracions 
informatives
•  No seran exigibles les declaracions d'operacions quan la 
 comptabilitat d'impostos especials es porti a la seu 
 electrònica de l'AEAT.   
• Supressió del model 570 de declaracions d'operacions per 
 hidrocarburs.
• Supressió dels models 553 i 548 per a fabricants de 
 productes amb alcohol o derivats.

Col·lectiu d'obligats
Va adreçat a totes aquelles empreses que emmagatzemen, 
fabriquen, transporten, mouen o comercialitzen productes 
subjectes a impostos especials:

FÀBRIQUES MAGATZEMS FISCALS FÀBRICA DE VINAGREDEPÒSITS FISCALS DIPÒSITS DE RECEPCIÓ

Caraterístiques
• Generar declaracions:  Quan es genera una declaració es realitza un informe dels moviments d'estoc dels productes a declarar  
  (assentaments comptables), i s’informa dels possibles errors estructurals abans de ser enviats a AEAT. 
• Enviar declaracions:  A través d'una connexió d'internet el programari es connecta directament al servei web de l'Agència  
  Tributària i envia la declaració completa, amb tots els seus assentaments. En cas de retornar errors, es  
  mostraran en pantalla perquè usuari els pugui tractar.    
• Anul·lar assentaments:  Si es fa servir un altre servei de l'Agència Tributària, es poden anul·lar unitàriament assentaments  
  comptables prèviament declarats, que queden marcats en el nostre sitema amb el nou estat.  
• Corregir assentaments:  Si el que es desitja és corregir un assentament prèviament declarat, l'Agència Tributària ens obliga a  
  anul·lar l’assentament erroni i substituir-lo per un de nou. El nostre programari fa aquest procés en  
  un sol pas.   
• Consultar declaracions:  Un cop generada la declaració sempre podem consultar-ne el detall per pantalla, així com exportar 
  aquest detall a un full Excel per imprimir-lo o tractar-lo posteriorment.


