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Tax News Flash n.º 3/2015 
Getting to the point  

  

Características e estrutura do ficheiro para comunicação dos 

inventários 

Foi publicada a Portaria n.º 2/2015, de 6 de 
Janeiro, que aprova as características e estrutura 

do ficheiro para comunicação dos inventários à 
Autoridade Tributária e Aduaneira (AT). 

A Portaria menciona ainda que os sujeitos 

passivos abrangidos pela obrigação de 
comunicação e que não tenham inventários no 

final do período de tributação, devem comunicar 
tal facto à AT, através do Portal das Finanças, até 

ao final do mês seguinte ao do termo do exercício 
a que respeita a comunicação. 

Consulte aqui a referida Portaria. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Para mais informações, por favor contacte-nos: 

Lisboa  +351 210 427 500 

Porto  +351 225 439 200 

www.deloitte.pt 

 

 

 

 

https://dre.pt/application/conteudo/66041392
http://www.deloitte.pt/
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