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Getting to the point
Adiamento – Certificação de
programas de faturação
produzidos internamente
No dia 30 de Setembro de 2014, o Secretário
de Estado dos Assuntos Fiscais determinou o
adiamento, para 1 de Janeiro de 2015, do
prazo de entrada em vigor da obrigação de
certificação dos programas de facturação
produzidos internamente.
Este adiamento é, porém, apenas aplicável a
entidades que, tendo já submetido a
correspondente declaração a requerer a
certificação do programa (Modelo 24), tenham
igualmente entregue à Autoridade Tributária e
Aduaneira a informação para a realização dos
testes de conformidade do programa.
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