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Getting to the point
Adiamento - Certificação de
programas de facturação
produzidos internamente
No dia 28 de Março de 2014 o Secretário de
Estado dos Assuntos Fiscais determinou o
adiamento do prazo de entrada em vigor da
obrigação de certificação dos programas de
facturação produzidos internamente pelo
sujeito passivo para 1 de Julho de 2014.
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