LIBRE DE CAIXA
Model 347 Declaració anual a terceres persones
Qui l’ha de presentar: persones i entitats que realitzin activitats empresarials o
professionals i aquestes operacions superin respecte d’una altra persona o entitat
3.005,60 €, o 300,51 € quan es realitzin funcions de cobrament per compte de tercers
d’honoraris professionals derivats de la propietat intel·lectual, industrial o d’autor
o altres per compte dels seus socis, col·legiats o associats.
Fins quan ho podem presentar: El dia 28 de febrer finalitza el termini per presentar
el model 347.
Com presentar-ho: El llistat que ens genera el Totpes, el teniu d’enviar al vostre
gestor o gremi perquè ells facin la declaració del 347 en el model corresponent.
Qui pot treure el llistat del 347: Imprescindible tenir la versió 7.96 o superior del
programa Totpes Professional.
Com fer llistat del 347: Des de l’apartat de COMPTABILITAT anar a LLIBRE DE CAIXA.
Apartat de FACTURES DE COMPRA

Des d’aquest apartat de FACTURES de COMPRA
és des on heu anat entrant les factures de
consum i acreedors i alguns també les
compres de materia primera i articles.

Un cop estem en la pantalla de llistat, seleccionem el botó Model347, primer cal
seleccionar el període (En principi seleccionarem tot l’exercici 2016, des del 01 de
gener 2016 al 31 desembre 216). Desprès ens apareix una pantalla on introduir l’import
a partir del que hem de fer la declaració de terceres persones (Compres).Actualment
3.005,06 euros. Si algun exercici varia la quantitat des d’aquesta pantalla la podem
modificar.

Un cop validat l’import ja ens apareix la informació en pantalla, veure exemple.

La informació ens apareix ordenada per proveïdors o acreedors (Ordenat per codi) i a
continuació ens mostra els imports separats per trimestres i una casella amb l’import
total (I.V.A. Inclòs) que és el que farem constar en la decalaració.

Per generar la impressió del llistat caldrà seleccionar dins de les opcions
d’impressió l’opció Imprimir 347.

Veure exemple de com queda el llistat:

