PROTOCOLO
STI / INFORMADOR FISCAL / LEXIT
MUITO MAIS, POR MUITO MENOS!

Portal O Informador Fiscal — www.informador.pt
O Informador Fiscal é, desde 1935, a publicação de referência nas áreas fiscal e parafiscal. Agora, no seu novo portal,
pode encontrar a melhor informação com atualização diária, artigos de opinião, o calendário de obrigações fiscais e a versão
digital do Jornal impresso e respetivas separatas.






Acesso à matéria publicada em exclusivo no portal, incluindo artigos de opinião;
Acesso à edição digital de todos os jornais (1ª série desde 06/1992 e 2ª série desde 01/1997);
Acesso a todos os Códigos e Regulamentos, publicados em separata com o jornal;
Acesso ao Calendário de Avisos Fiscais;
Acesso às ferramentas de pesquisa avançada de conteúdos.

Portal Lexit — www.lexit.pt
O Lexit é um portal de Códigos anotados e comentados, permanentemente atualizados, centrado nos domínios da
fiscalidade e das sociedades comerciais, desenvolvido em parceria com a Faculdade de Direito da Universidade do Porto
(FDUP) e com o Centro de Investigação Jurídico-Económico (CIJE) da FDUP, sendo da sua responsabilidade a coordenação editorial e científica.






Acesso a todos os Códigos Fiscais (anotados e não anotados) e ao Código das Sociedades Comerciais
anotado, bem como a legislação complementar (anotada e não anotada); *
Acesso ao histórico de alterações legislativas (redações anteriores);
Acesso à redação integral de todos os comentários e anotações;
Acesso às ferramentas de gestão de conteúdos (notas pessoais, dossier, etc.).

TUDO ISTO POR APENAS

€ 6,50 / mês
Para aproveitar esta oportunidade, preencha e imprima o formulário de subscrição em anexo e remeta-o, devidamente assinado, para o STI.

ACESSO AUTORIZADO PELA AT!
No âmbito do protocolo com o STI, o acesso aos portais www.informador.pt e www.lexit.pt encontra-se autorizado dentro das instalações da AT, a partir da respetiva rede informática.

* Anotados: CIVA, CIRS, CIRC, CIS, CIUC, CISV, CIEC, CIMI, CIMT, EBF, LGT, RGIT, Reg. Arbitragem Tributária, Lei Planeamento Fiscal Abusivo, RCPITA
Não anotados: CIRE, CVM, CC, CPC, CT, CPT, CRCSS, CP, CPP, CRP, CPA
Em anotação: CPPT

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO DIRECTO SEPA
SEPA Direct Debit Mandate

Referência da autorização (ADD) a completar pelo Credor.
Mandate reference - to be completed by the creditor.

Ao subscrever esta autorização, está a autorizar o CREDOR a enviar instruções ao seu Banco para debitar a sua conta e o seu Banco a debitar a sua conta, de acordo com as instruções do CREDOR.
Os seus direitos incluem a possibilidade de exigir do seu Banco o reembolso do montante debitado, nos termos e condições acordados com o seu Banco. O reembolso deve ser solicitado
até um prazo de oito semanas, a contar da data do débito na sua conta. Preencha por favor todos os campos assinalados com *. O preenchimento dos campos assinalados com ** é da
responsabilidade do Credor.
By signing this mandate form, you authorise the CREDITOR to send instructions to your bank to debit your account and your bank to debit your account in accordance with the instructions from CREDITOR.
As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within 8 weeks starting from the date
on which your account was debited. Please complete all the fields marked *. Firleds marked with ** must be completed by the Creditor.

Identificação do Devedor
Debtor Identification

* Endereço de correio eletrónico do(s) Devedor(es) / Debtor‘s email address

* Nome do(s) Devedor(es) / Name of the debtor(s)

* Nome da rua e número / Street name and number
−
* Cidade / City

* Código Postal / Postal Code

* País / Country

* Número internacional de conta bancária - IBAN / International bank account number - IBAN

Subscrição Pretendida
Required Subscription

* BIC SWIFT / SWIFT BIC

* Número de Identificação Fiscal / Fiscal Identification Number

* Número de telefone / Telephone number

Número de fax / Fax number
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Notas
Notes

Tipo de pagamento
Type of payment

* Pagamento recorrente / Recurrent payment

X

Local onde está a assinar

Location in which you are signing

* Cidade / City

* Data / Date

Assinar aqui por favor:
Please sign here:

* Assinatura(s) / Signature(s)
Os seus direitos, referentes à autorização acima referida, são explicados em declaração que pode obter no seu Banco.
Your rights regarding the above mandate are explained in a statement that you can obtain from your bank.

Identificação do Credor
Creditor Identification

GINOCAR PRODUÇÕES, LDA
** Nome do Credor / Creditors Name

PT97ZZZ107892

** Identificação do Credor / Creditor identifier

RUA DOMINGOS SEQUEIRA, N.º 178

** Nome da rua e número / Street name and number

4050-230

** Código Postal / Postal Code

PORTO

** Cidade / City

PORTUGAL
* País / Country

OPCIONAIS − Informação detalhada subjacente à relação entre o Credor e o Devedor — apenas para efeitos informativos.
OPTIONALS − Details regarding the underlying relationship between the Creditor and the Debtor — for information purposes only.

Código de Identificação
do Devedor
Debtor identification code

Escreva aqui o número de código, que deseje que o seu Banco mencione / Write any code number here which you wish to have quoted by your Bank

