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DGCI - Direcção-Geral das Contribuições e Impostos

PEDIDO DE USO DE SISTEMA INFORMÁTICO PARA
IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS – Anexo C
Identificação do contribuinte
01.Nome/Firma:
02.NIF Nº

03.Unidade de Venda nº

04. Endereço:
Rua ............................................................................................................... Nº..............
Região:

Cidade:

Telefone:

Natureza do documento a ser impresso
05.Tipo de Documento:
( ) Factura

06. Série da factura ou do
documento equivalente
07. Numeração das facturas ou
dos documentos equivalentes

(

)A (

De

( ) Documento
Equivalente/Outros

)B (

)C

a

(

)A (

De

)B (

)C

a

Documentos apresentados pelo contribuinte
08. Tipo de documento:
) Cópia autenticada de
alterações;
(

( ) Cópia
(

pactos sociais ou actos constitutivos das sociedades e respectivas

do NIF ;

) Modelo da Factura a ser emitida pelo sistema informático (em 2 vias);

( ) Documento com a descrição do sistema informático em versão impressa;
(

) Arquivo do programa informático em meio magnético.

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.
09. Nome completo do representante: ....................................................................................................
10: NIF do representante:
11.Data:

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

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

13.Data:

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

Anexo C – Modelo aprovado pelo Despacho do Ministro da Economia e Finanças Nº 25/2016

REPÚBLICA DA GUINÉ-BISSAU

Nº de Entrada

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

---------/201....

D

DGCI - Direcção-Geral das Contribuições e Impostos

DS.........../R......
.

Para uso da repartição de fiscalização da DGCI
15. O modelo de fatura ou documento equivalente a imprimir atende às especificações previstas
na legislação: ( ) SIM NÃO ( )
16. A impressão deve ser autorizada:

(

) SIM

(

) NÃO

17. Fundamentação do indeferimento do pedido: ..............................................................................
.......................................................................................................................................................................................
18.Nome do funcionário:
19. Data: /
/
Assinatura:
Para uso da Direcção de Serviço de Informática da DGCI

20. O programa informático apresentado pelo contribuinte contém as especificações definidas na
legislação:

(

) SIM

(

) NÃO

21. Fundamentação do indeferimento do pedido: : ..............................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Em caso de deferimento do pedido, a Direcção de Serviço de Informática deverá emitir um certificado de
programa de facturação eletrónica.
22. Nº do Certificado: ................................................
23. Nome do funcionário:
24.Data:

/

/

Assinatura e carimbo:

Exclusivamente para o Despacho do Director de Serviço de Fiscalização

25. DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE SISTEMA INFORMÁTICO PARA
EMISSÃO DE FACTURAS FISCAIS Nº------------/-----Tendo em vista o que consta da informação acima, que reconhece a procedência do pedido
constante deste formulário, AUTORIZO o uso do sistema informático, apresentado pelo
contribuinte, para a emissão de facturas ou documentos equivalentes. O número da presente
autorização deverá constar do rodapé das facturas e ou documentos equivalentes a serem
impressos.
26. Data:

O Director do Serviço de Fiscalização
--------------------------------------------------------------27. Nome do director:
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