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Getting to the point
Regime de bens em circulação
Na sequência das alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de Agosto, ao
regime de bens em circulação (aprovado em
anexo ao Decreto-Lei n.º 147/2003, de 11 de
Julho), foi hoje, 28 de Junho de 2013,
divulgado no Portal das Finanças uma nota de
imprensa, decorrente de um Despacho do
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
neste âmbito.
De acordo com a referida nota de imprensa,
as alterações introduzidas ao regime de bens
em circulação entram em vigor na próxima
segunda-feira, dia 1 de Julho (nomeadamente
a impossibilidade de emissão de documentos
de transporte impressos tipograficamente por
entidades que estejam obrigadas a utilizar
software de facturação certificado), não sendo,
contudo, aplicadas sanções até 15 de Outubro
de 2013, nos casos de ausência de
comunicação prévia à Autoridade Tributária
dos elementos dos documentos de transporte,
desde que essa comunicação seja efectuada
até àquela data.
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