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Quando falamos de negócio, sabemos o quanto é
importante ter o parceiro certo para apoiar as necessidades
pontuais de tesouraria da sua Empresa e obter a liquidez
necessária para a gestão corrente da sua atividade. Por
isso, o Millennium bcp disponibiliza-lhe um conjunto de
soluções financeiras, de curto prazo, que lhe permitem:
• antecipar o valor das receitas sobre faturas já emitidas e
pagar a pronto aos seus fornecedores;
• transformar vendas a crédito em recebimentos imediatos,
através do desconto comercial;
• aceder, a qualquer momento, a uma facilidade de crédito
sob a forma de conta corrente;
• aumentar a liquidez da sua tesouraria através da
antecipação do reembolso do IVA solicitado à autoridade
Tributária e Aduaneira;
• solicitar o adiantamento do valor das encomendas
recebidas e, posteriormente, optar pelo pagamento
antecipado das faturas que lhe estão associadas.

SOLUÇÕES TESOURARIA

APOIAMOS A GESTÃO
CORRENTE DA SUA EMPRESA

Conheça as soluções em millenniumbcp.pt e contacte já o
seu Gestor para mais informações que lhe permitem
reforçar a sua tesouraria, concretizar uma oportunidade de
negócio ou fazer face a despesas imprevistas.
Operações de crédito sujeitas a análise de risco.

Oportunidades destas não acontecem todos os meses.
Todas as compras efetuadas a crédito com o cartão da rede
American Express® e lançadas durante o mês de novembro
têm cashback de 2% sem o habitual limite mensal e
apenas condicionado ao limite de crédito do cartão, sendo
creditado no mês seguinte na conta cartão.
Se ainda não tem um cartão Business Gémeos ou apenas
lhe falta o Gémeo da rede American Express®, contacte o
seu Gestor ou dirija-se a qualquer sucursal do Millennium
bcp e peça-os já. A adesão ao segundo cartão não tem
qualquer custo associado.
Descubra todas as vantagens que os cartões Business
Gémeos lhe dedicam em millenniumbcp.pt.
Sujeito a decisão de crédito.

CARTÕES BUSINESS GÉMEOS
TAE 27,446%

O NATAL CHEGOU MAIS CEDO
À SUA EMPRESA

TERMINAIS DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO

FIXO OU MÓVEL? QUANTOS
QUER?

TAN 24,500% e TAE 27,446% para um crédito de 1.500€ na
versão Silver e 2.500€ na versão Gold pago em 12
prestações mensais de juros e reembolso de capital na
última prestação, considerando uma anuidade de 30€ na
versão Silver e 50€ na versão Gold. TAE calculada de
acordo com o D.L. 220/94 de 23 de agosto e arredondada à
milésima.

Consulte na área de Empresas a nossa gama alargada de
opções e serviços de TPA, capazes de se adaptar às
especificidades do seu negócio.
Faça comodamente o seu pedido em millenniumbcp.pt em
Operações Bancárias > Recebimentos > Outras Operações
> Pedido de TPA e escolha o Tipo e a Quantidade que
pretende.
Será contactado pelo seu Gestor para mais informações na
formalização do pedido e instalação do equipamento.

Proposta do Orçamento do Estado para 2017

O Governo apresentou a sua proposta de Orçamento do
Estado para 2017, de que destacamos um aumento
generalizado dos impostos indiretos, a criação de um
adicional ao imposto municipal sobre imóveis (IMI), a criação
de um imposto sobre bebidas açucaradas, entre outras
medidas que importa conhecer. Consulte a nossa análise da
proposta governamental, que vai ser votada em finais de
novembro.
Consulte o destaque com toda a informação publicado na
área de Fiscalidade do millenniumbcp.pt.

Governo anuncia plano de regularização de dívidas fiscais
ou à Segurança Social

O Governo aprovou em Conselho de Ministros o Programa
Especial de Redução do Endividamento ao Estado (PERES),
um quadro legal de regularização extraordinária destinado a
quem tenha dívidas por não ter cumprido os prazos normais
de pagamento:
dívidas à Segurança Social: prazo normal de
pagamento até 31 de dezembro de 2015;
dívidas fiscais: prazo normal de pagamento até 31 de
maio de 2016.
O regime agora aprovado abrange dívidas de empresas e
pessoas singulares que poderão pagar contribuições em
atraso de uma vez só sem juros, ou em prestações por mais
de uma década, com juros mas sem exigência de garantia.
Segundo anunciado pelo Governo, através deste Programa,
os contribuintes em situação de incumprimento têm a opção
de:
realizar até ao final de 2016 o pagamento integral do
valor em dívida com dispensa do pagamento de juros,
ou
aderir a um plano de pagamento a prestações, com a
duração máxima de 11 anos e sem exigência de
prestação de garantia.

Regulamentado regime especial para ativos por impostos
diferidos
Portaria n.º 259/2016, de 4 de outubro
Lei n.º 61/2014, de 26 de agosto
Lei n.º 23/2016, de 19 de agosto

O Ministério das Finanças definiu os procedimentos do regime
especial aplicável aos ativos por impostos diferidos (REAID)
que tenham resultado da não dedução de gastos e variações
patrimoniais negativas com perdas por imparidade em créditos
e com benefícios pós-emprego ou a longo prazo de

empregados.
Trata-se de um regime facultativo, a que certos os sujeitos
passivos de IRC - como caixas económicas que tenham
adotado a forma de sociedade anónima - podem aderir através
de comunicação apresentada à Autoridade Tributária e
Aduaneira (AT) num prazo legalmente definido para o efeito.
O regime já está em vigor e regulamenta a possibilidade de
conversão, em certas circunstâncias, desses ativos por
impostos diferidos em créditos fiscais, estabelecendo,
nomeadamente, os procedimentos para o controlo e utilização
desse crédito tributário.

Para mais informações aceda a Fiscalidade na área de Empresas do millenniumbcp.pt
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Esta informação é da responsabilidade do Millennium bcp.

Este e-mail é apenas informativo, por favor não responda para este endereço. Para obter esclarecimentos adicionais, sobre este ou qualquer outro assunto, ou
efetuar sugestões, e para que o possamos servir melhor e mais eficazmente, sugerimos que visite o site do Millennium bcp ou ligue para o número de telefone 707 504
504, dias úteis das 08 horas às 02 horas e nos dias não úteis das 10 horas às 24 horas (Hora de Portugal Continental).

Se ligar para 707 504 504 a partir da rede fixa terá um custo máximo de 0,10 € por minuto; se optar por nos ligar a partir da rede móvel o custo máximo por minuto será
de 0,25 €. A estes valores acresce o respetivo IVA.

Estes e-mails não permitem o acesso direto ao site do Millennium bcp, não incluem atalhos (links)*, nem são utilizados para lhe solicitar quaisquer elementos
identificativos, nomeadamente códigos de acesso. Se receber um e-mail, aparentemente com origem no Millennium bcp, que não esteja de acordo com esta
informação, não responda, apague-o e comunique, de imediato, este facto para: informacoes clientes @ millenniumbcp pt

Se não pretende receber este tipo de informação via e-mail contacte a linha de Apoio ao Utilizador e se pretende alterar o seu endereço eletrónico, aceda ao site do
Millennium bcp e escolha a opção Outros Serviços, Gestão de dados Pessoais, Alterar Contactos.

Banco Comercial Português, S.A., Sociedade Aberta com Sede na Praça D. João I, 28, Porto, o Capital Social de 4.094.235.361,88 Euros, matriculada na Conservatória
do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882.

* Alguns serviços de e-mail assumem, automaticamente, links em certas palavras, sem qualquer responsabilidade por parte do Millennium bcp.

