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COM COMPTABILITZAR LES FACTURES 
 

1 - Primer hem d'accedir a la pàgina web https://www.assessoriaesteve.com/ 

 
2 - Seguidament clicarem a la casella 'ÀREA DE CLIENTS'.  

 
3 - Un cop dins, posarem el nostre correu i contrasenya de la pàgina.  
 
 
  

https://www.assessoriaesteve.com/
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FACTURES EMESES 

4 – Clicarem a ‘CONTABILIDAD’ i seguidament a ‘FACTURAS EMITIDAS’. 

 

5 – Li donarem a ‘+ NUEVA FACTURA’. 

 

6 – Es hora d’omplir les dades sobre la factura, a Número hem de ficar el 

número de la factura, a Fecha, la data de la emissió de la factura, Fecha de 

Vencimiento, podem posar Sin Fecha, Tipo de Ingreso escollirem amb el 

desplegable el servei que em realitzat més adequat a la factura realitzada, 

Cliente, escollirem el client amb el desplegable, en cas de que no estigui 

prèviament creat, li donarem a ‘+NUEVO CLIENTE’. 
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7 – Dins de ‘NUEVO CLIENTE’, posarem les dades del client que reflexa a la 

factura i clicarem a ‘CREAR’. 

 

8 – Per posar l’import de la factura, a Concepto, posarem el tipus de factura 

que es, a Base Imponible, posarem l’import sense IVA, seguidament indicarem 

el tipus de IVA, i finalment donarem clic fora del quadre i el IVA i l’import total 

es calcularan automàticament. En cas de que vulguem comptabilitzar un altra 

import amb un IVA diferent, li donarem a ‘AÑADIR OTRO CONCEPTO’.  Clicarem 

a ‘+INSERTAR FACTURA’ per finalitzar. 
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FACTURES REBUDES 

9 – Clicarem a ‘CONTABILIDAD’ i seguidament a ‘FACTURAS RECIBIDAS’. 

 

10 –  Li donarem a ‘+ NUEVA FACTURA’. 

 

11 – A Número hem de ficar el número de la factura, a Fecha, la data de la 

emissió de la factura, Fecha de Vencimiento, podem posar Sin Fecha, Tipo de 

Ingreso escollirem amb el desplegable el servei que ens han realitzat més 

adequat a la factura realitzada, Proveedor, escollirem el proveïdor amb el 

desplegable, en cas de que no estigui prèviament creat, li donarem a ‘+NUEVO 

PROVEEDOR’. 
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12 – Dins de ‘NUEVO PROVEEDOR’, posarem les dades del proveïdor que reflexa 

a la factura i clicarem a ‘CREAR’. 

 

13 – Per posar l’import de la factura, a Concepto, posarem el tipus de factura 

que es, a Base Imponible, posarem l’import sense IVA, seguidament indicarem 

el tipus de IVA, i finalment donarem clic fora del quadre i el IVA i l’import total 

es calcularan automàticament. En cas de que vulguem comptabilitzar un altra 

import amb un IVA diferent, li donarem a ‘AÑADIR OTRO CONCEPTO’.  Clicarem 

a ‘+INSERTAR FACTURA’ per finalitzar. 

 


