
                                            NOU MÒDUL IESAFISCAL en .NET 
 
 
Benvolguts clients: 
 
Les versions de Gesfincas dels anys anteriors fins a l'any 2009, incloïen els models bàsics 
d'Hisenda, com una opció més del programa. 
 
És a partir d'aquest any i després de realitzar una enquesta sobre els models que es 
necessitaven presentar des dels despatxos, quan es potencia un nou mòdul que atengui les 
necessitats de presentació dels models fiscals. 
 
Des de l'any 2010, Gesfincas s'ha comercialitzat per separat del mòdul FISCAL (IesaFiscal), 
sent una opció de compra per a qui entenia que anava a utilitzar aquest mòdul. 
 
En IESA coincidint amb l'estratègia d'actualització tecnològica dels nostres productes, s'ha 
desenvolupat un nou mòdul de Fiscal (IesaFiscal.net) que ja es trobi en línia amb els futurs 
productes que properament es comercialitzaran i que vindran a substituir millorant les 
funcionalitats de les actuals versions. 
 
A partir de dilluns 30 del present, serà possible la seva descàrrega des d'Internet (aquest nou 
mòdul IesaFiscal.net , funciona integrat tant amb els actuals productes com amb els de pròxima 
aparició). 
Aquesta versió conté les modificacions requerides per l'Agència Tributària per als models des 
2015. Tots els models que es presentin a partir d'abril, s'han actualitzat únicament en aquest 
nou programa, quedant l'anterior IesaFiscal, únicament com a consulta d'històrics. 
 
Els clients que van comprar a partir del 2010 el mòdul fiscal, tenen un contracte de 
manteniment mensual de cinc euros, el que comparativament ha creat una situació totalment 
injusta, ja que mentre uns clients suporten un manteniment imprescindible (donat els continus 
canvis que realitza l'AEAT) , altres no suporten res. 
 
D'altra banda, els manteniments en general, porten bastant temps sense pujades i aquesta 
situació, comença ser poc suportable, sobretot, quan hi ha MÒDULS (com el que s'està 
llançant) amb contínues variacions. Per això, a partir d'abril, a tots els usuaris que estan 
registrats a les nostres bases de dades com a posseïdors del mòdul FISCAL, se'ls passarà una 
nova quota mensual de 2,95 € (desapareixent l'anterior de cinc euros). 
 
Per aquest motiu, tots aquells que entenguin, que ni utilitzen, ni van a utilitzar el nostre mòdul 
IesaFiscal.net i no desitgin continuar amb el contracte de manteniment, han d'accedir a l'adreça 
www.iesa.es/fiscal, per a procedir amb la baixa en el mateix. 

 


