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Caixa postal eletrónica. Criação até ao final do mês
A caixa postal eletrónica passa a fazer parte do domicílio fiscal dos contribuintes, devendo
ser obrigatoriamente ativada no Portal das Finanças, em "Notificações eletrónicas" por
todos contribuintes sujeitos passivos de IVA, até 30 de março de 2012 (regime mensal) e
até 30 de abril de 2012 (regime trimestral).
Com a sua ativação, as notificações de natureza tributária serão efetuadas por transmissão
eletrónica de dados, as quais equivalem, à remessa por via postal registada com aviso de
receção.

Benefícios fiscais - Prédios urbanos
Determina-se que a isenção de IMI para os prédios urbanos construídos, ampliados,
melhorados ou adquiridos a título oneroso destinados a habitação é reduzido a um período
de três anos, e beneficia apenas os sujeito passivo ou agregado familiar cujo rendimento
colectável, para efeitos de IRS, no ano anterior, não seja superior a € 153.300,00 e imóveis
cujo valor tributável não exceda os € 125.000,00.

IRC – Período de tributação
Estabelece-se que a possibilidade de as pessoas coletivas poderem adotar um período
anual de imposto diferente do ano civil deixa de estar condicionada à manutenção de tal
período nos cinco períodos de tributação imediatos, sempre que o sujeito passivo passe a
integrar um grupo de sociedades obrigado a elaborar demonstrações financeiras
consolidadas, em que a empresa-mãe adote um período de tributação diferente daquele
que era adotado pelo sujeito passivo.
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Na sequência das novas
regras relativas ao uso de
Softwares de faturação, os
sujeitos passivos de IRS ou de
IRC estão obrigados a utilizar,
exclusivamente,
programas
informáticos de faturação que
tenham sido objeto de prévia
certificação pela Autoridade
Tributária e Aduaneira
- A partir de 1 de abril de
2012, para os sujeitos passivos
que, no ano anterior, tenham
tido um volume de negócios
superior a 125 000 euros;
- A partir de 1 de janeiro de
2013, para os sujeitos passivos
que, no ano anterior, tenham
tido um volume de negócios
superior a 100 000 euros.
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Governo aposta nos estágios para combater o desemprego
Um programa de apoio a estágios em pequenas e médias empresas e instituições da
economia social, especificamente dirigidos a desempregados inscritos nos centros de
emprego há mais de quatro meses, é a principal aposta do executivo de Passos Coelho para
combater o desemprego jovem. A proposta do Governo, que surge em resposta ao desafio
colocado por Durão Barroso, foi apresentada, em Bruxelas, na passada semana, prevê ainda
apoios às pequenas e médias empresas, bem como a valorização de medidas no quadro
internacional, designadamente através de estágios em organizações internacionais e de
"apoios à colocação em empresas estrangeiras, refletindo, eventualmente, compromissos
de reciprocidade"
Para tal, o Governo propõe que o financiamento seja garantido através da reprogramação
de 352 milhões de euros, aos quais podem acrescer 652 milhões de euros através do
"reforço" de fundos comunitários, com o objetivo de chegar a 241 mil pessoas.

REGISTE-SE

Novas regras no uso
de Softwares de
Faturação

MAIS DE 300 MILHÕES PARA A
REABILITAÇÃO URBANA

O secretário de Estado adjunto
da Economia garante que 40% do
QREN já se encontra executado e
que haverá 335 milhões para a
reabilitação urbana. Almeida
Henriques refere, a respeito dos
investimentos municipais no
QREN, que o Governo está a criar
condições
para
manter
a
calendarização das obras em
curso na rede do parque escolar
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