21 de Agosto de 2013
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Getting to the point
Alteração à Portaria do SAF-T
(PT)
Foi publicada a Portaria n.º 274/2013, 21 de
Agosto, que altera a estrutura de dados do
ficheiro SAF-T(PT) tendo em vista incluir,
essencialmente, as adaptações necessárias
para fazer face à aprovação do regime de
contabilidade de caixa em sede de IVA,
aprovado pelo Decreto-Lei 71/2013 , de 30 de
Maio. Para este efeito é criada uma nova
tabela 4.4. Documentos de recibos emitidos.
Em anexo à referida Portaria é republicada a
nova estrutura de dados do ficheiro
SAF-T(PT), a qual entra em vigor no próximo
dia 1 de Outubro de 2013.
Consulte aqui a Portaria n.º 274/2013.
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