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Novo PRIME: Programa de Incentivos à Modernização da Economia

SIME – Sistema de Incentivos à Modernização Empresarial
URBCOM – Sistema de Incentivos a Projectos de Urbanismo Comercial
SIVETUR – Sistema de Incentivos o Produtos Turísticos de Vocação Estratégica
SIPIE – Sistema de Incentivos a Pequenas Iniciativas Empresariais
Destina-se a apoiar os projectos de investimento para a criação ou desenvolvimento de
microempresas ou pequenas empresas que promovam o reforço da capacidade técnica e
tecnológica e a sua modernização e inovação.
Estudamos a viabilidade de apresentação de projectos de investimentos – consulte-nos ou
para mais informações: www.min-economia.pt e www.planotecnologico.pt

Novidades

1 – Foram prorrogados os prazos de entrega, pela Internet, da Mod. 3 de IRS:
1ª Fase – 27 de Março de 2006

/ 2ª Fase – 12 de Maio de 2006

Em suporte de papel, mantêm-se os prazos legais de entrega.
2 – Em 2005, passou a ser obrigatória,
a apresentação do BALANÇO
SOCIAL, para todas as empresas com
mais de 10 trabalhadores. (Direito do
Trabalho)

3 – NRAU – Novo Regime do
Arrendamento Urbano
Pode ser consultado no
www.arrendamento.gov.pt

site:

Lembramos que …
1 – Inventário das Existências, de 2005

2 – Tratamento contabilístico da informação

Deverá entregar-nos o inventário físico
das existências, com referência ao final
do exercício, caso utilize o sistema de
Inventário Intermitente.

A fim de podermos, atempadamente, dar cumprimento às obrigações fiscais, nomeadamente do IVA e disponibilizar a informação contabilística, é imprescindível que os documentos nos
sejam entregues com a maior brevidade possível, logo no inicio
do mês seguinte àquele a que respeita.

3 – Dedução do IVA
Para ser possível a dedução do IVA, é da responsabilidade do cliente, a verificação completa dos dados
constantes da factura dos fornecedores.
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