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PEDIDO DE CREDENCIAMENTO DE TIPOGRAFIA – Anexo B
Identificação do contribuinte:
01.Nome/Firma:
02.NIF Nº
03. Endereço:
Rua ............................................................................................................... Nº..............
Região:

Cidade:

Telefone:

04. Documentos apresentados
(

) Cópia autenticada de pactos sociais ou actos constitutivos das sociedades e respectivas alterações.

(

) Cópia do NIF

(

) Prova de que dispõe de equipamento necessário

( ) Prova de que nenhum dos sócios ou gestor tenha sido condenado em processo criminal transitado
em julgado.

Instruções
a) O número e a data do despacho de credenciamento deverão constar, obrigatoriamente, em
todas as facturas ou documentos equivalentes impressos pela tipografia, ao lado do número
do despacho que autorizou o contribuinte a mandar confeccionar o impresso;
b) No caso de cometimento de alguma infracção respeitante à violação das normas de
impressão de facturas e documentos equivalentes, será aplicada uma coima de 2.000.000
XOF;
c) A violação de normas de controlo e impressão de facturas ou documentos equivalentes,
constitui fundamento de cancelamento de credencial previsto neste despacho.
Identificação do representante legal do contribuinte
Termo de Compromisso e Assinatura:
Declaro, sob as penas da lei, que os documentos a serem impressos serão usados de modo correcto.
05. Nome completo do representante: ....................................................................................................
06: NIF do representante:
07.Data:

Assinatura: ..............................................................................................................

Para uso dos Serviços da DGCI – Recepção do Pedido
08. Local:

09. Data:

10. Nome do funcionário:
Assinatura e carimbo do funcionário:

Anexo B - Modelo aprovado pelo Despacho do Ministro da Economia e Finanças Nº 25/2016.
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Para exame e informação da Repartição de Fiscalização da DGCI
11. O credenciamento deve ser concedido:

(

) SIM

(

) NÃO

12. Fundamentação do indeferimento do pedido:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
13. Nome do funcionário:
14. Data:

/

/

Assinatura:

Exclusivamente para o Despacho de Credenciamento do Director-Geral da DGCI

15. DESPACHO DE CREDENCIAMENTO PARA TIPOGRAFIA Nº------------/-----Tendo em vista o que consta da informação acima, que reconhece a procedência do pedido
constante deste formulário, CONCEDO O CREDENCIAMENTO para imprimir facturas
fiscais e documentos equivalentes, conforme solicitado pela tipografia acima identificada. O
número do presente credenciamento deverá constar no rodapé das facturas e ou documentos
equivalentes a serem impressas.
16. Data:

O Director-Geral da DGCI.

--------------------------------------------------------------17. Nome do Director-Geral da DGCI:

Anexo B - Modelo aprovado pelo Despacho do Ministro da Economia e Finanças Nº 25/2016.

