11 de Dezembro de 2014

Tax News Flash nº 13/2014
Os impostos peça a peça
Lei n.º 22/14, de 5 de Dezembro
Aprovação do Código do Processo
Tributário
Foi publicada, no Diário da República do dia 5
de Dezembro, a Lei n.º 22/14, que aprova o
Código do Processo Tributário.
O novo Código do Processo Tributário entra em
vigor no próximo dia 4 de Janeiro de 2015.
No que diz respeito às alterações introduzidas
pelo mencionado diploma, remeteremos um
resumo das mesmas com a maior brevidade
possível.
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