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Fevereiro. IRC - Taxas de derrama incidentes sobre o lucro tributável do período fiscal de
2018 - 15/02/2019. Taxas Derrama 2019. Foi aprovado no dia 12 de Fevereiro o Ofício
Circulado 20205 de 2019 onde consta a lista de Municípios, com a indicação dos códigos de
Distrito/Concelho, das taxas de derrama lançadas sobre o lucro tributável do IRC do período
de 2018 bem como o âmbito ... - Sat, 20 Apr 2019 00:07:00 GMT Programa de Faturação Masterway História do pensamento económico – Wikipédia, a ... Programas de Faturação
Gratuitos - infopos.pt Nota: O InfoPOS é um espaço informativo sobre os temas relacionados
com faturação, autoridade tributária, pontos de venda, stocks, entre outros, que, por sua vez,
não garante a correcção absoluta dos dados, nem é responsável, nos limites da lei aplicável,
pela sua utilização para uma finalidade específica.Em caso de dúvida consulte o seu
contabílista ou a Autoridade Tributária. Faturação Eletrónica ao Estado obrigatória já em 2019 |
Alvo O primeiro momento em que se assistiu a uma iniciativa rumo à transformação digital da
relação business-to-government (B2G) aconteceu em 2012, aquando da publicação do
Decreto-lei nº198/2012 cujo texto estabelecia um canal de comunicação eletrónica B2G
através do formato padrão SAF-T, que no fundo permitia a exportação de um conjunto de
registos de contabilidade, faturação ... Wikilivros:Biblioteca/Ordem alfabética - Wikilivros Esta
página foi editada pela última vez às 20h26min de 18 de junho de 2018. Este texto é
disponibilizado nos termos da licença Creative Commons Atribuição-Compartilhamento pela
mesma Licença 3.0 Unported; pode estar sujeito a condições adicionais.Consulte as
Condições de Uso para mais detalhes.; Política de privacidade Há mais em nós - NOS A
televisão de última geração preferida dos portugueses, a internet mais rápida, telefone
ilimitado e telemóvel para todos com cobertura 4G para 90% dos portugueses. Validar SAFT
PT Versão 1.04 [Portal das Finanças] 2018 [Atualização 11-03-2018 Novo Endereço para Validar
SAFT 1.04 (aplicação de validação local)] O validador antigo da versão 1.04 deixou de estar
disponível na página da Autoridade Tributária no entanto a Autoridade Tributária disponibiliza
agora o validador SAFT da versão 1.04 como um executável à semelhança do que era nas
versões anteriores e está disponível para download … Perth - Australia Sakarya, Turkey;
Norfolk (Va), United States; Las Palmas De Gran Canaria, Spain; Perth - Australia Seoul |
South Korea Seoul | South Korea. Alcala De Henares, Spain / Kosice, Slovakia / Kuantan,
Malaysia / Manila, Philippines
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