23 de Abril de 2013

Tax News Flash n.º 10/2013
Getting to the point
Comunicação dos elementos
dos documentos de transporte à
Autoridade Tributária e
alteração das Portarias do
SAFT-T (PT) e da certificação
dos programas de facturação
Foi publicada a Portaria n.º 161/2013, de 23
de Abril, a qual regulamenta o modo de
cumprimento das obrigações de comunicação
dos elementos dos documentos de transporte
à Autoridade Tributária.

Para mais informações,
contacte-nos:
Lisboa

+351 210 427 500

De acordo com a referida Portaria as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 198/2012, de 24 de Agosto, ao regime de
bens em circulação, nomeadamente a
obrigação de comunicação dos elementos dos
documentos de transporte, entram em vigor no
dia 1 de Julho de 2013 ao invés de 1 de Maio
de 2013.

Porto

+351 225 439 200

Luanda +244 222 679 600
www.deloitte.pt

Foi também publicada a Portaria n.º 160/2013,
de 23 de Abril, a qual adapta a estrutura de
dados do ficheiro SAF-T(PT) e altera alguns
normativos da Portaria n.º 363/2010, de 23 de
Junho, relativa à certificação dos programas
informáticos de facturação. Estas alterações
entram também em vigor no próximo dia 1 de
Julho de 2013.
Em breve retomaremos o contacto com
informação mais detalhada quanto às
alterações
introduzidas
pelas
referidas
Portarias.
Consulte aqui Portaria n.º 160/2013 e aqui a
Portaria n.º 161/2013.
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