2014 年度職業稅退稅計劃補發支票申請表
Pedido de emissão de 2a via do cheque referente à devolução do
Imposto Profissional de 2014
(請以正楷填寫) (Preencher com letra legível)
姓名
Nome
______________________________________________________________________
澳門居民
收件編號 (財政局專用)
身份證編號
N.° de entrada (Reservado à DSF)
N.° do BIR
________________________
澳門流動電話
聯絡電話 (倘適用)
N.° do Telemóvel
da RAEM

N.° Telefone
________________________

_____________________

(Caso seja aplicável)

□本人願意透過上指澳門流動電話接收此申請之中文短訊。
□ Pretendo receber mensagens curtas sobre este pedido, em português, através do telemóvel de Macau acima mencionado.
為着便於處理，現附同下列文件作出申請：
Para facilitar o processamento, junto os seguintes documentos:
□ (1)澳門居民身份證件影印本 Fotocópia do BIR
□ (2)損毀支票正本 Original do cheque danificado
□ (3)其他 Outros _________________________
申請原因：
Motivo do pedido:
□ (1)遺失/未收取 Extravio / Não recepcionado
□ (2)損毀 Danificação
□ (3)錯名 Nome incorrecto
□ (4)其他 Outros _________________________
_________________________

申請人
O/A requerente

______________________________
(按身份證明文件式樣簽名)
(Assinar conforme assinatura do documento de identificação)
日 Dia / 月 Mês / 年 Ano
* 如非親臨提交表格,申請人需填寫附件之聲明書。
Caso não possa entregar pessoalmente o pedido, o/a requerente deve preencher a declaração em anexo.
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聲明書
Declaração
本人 ______________________ ( 姓名)，現聲明______________________（姓名），持有編號
為 __________________（證件編號）的_________________（證件類別）前往財政局提交 “職
業稅退稅計劃補發支票申請表”。
______________________ (Nome), declaro que ______________________ (Nome), portador(a) de
__________________ (Tipo de Doc. de Identificação) n.°______________ vai entregar nos Serviços
de Finanças o meu “Pedido de emissão de 2ª via do cheque referente à devolução do Imposto
Profissional”.

聲明人
O/A Declarante

_____________________________
(按身份證明文件式樣簽名)
(Assinar conforme assinatura do documento de identificação)
日 Dia / 月 Mês / 年 Ano

註:
1. 財政局將透過納稅人於申請表所指聯絡方式(電話/流動電話短訊)通知領取補發支票;
2.

根據第 15/2015 號法律《2016 年財政年度預算案》第十八條第一款的規定，退還之職業稅稅款上限
為$12,000.00 (澳門幣壹萬貳仟圓整);

3.

按上述法律同一條文第七款的規定，此退稅效力延至結算權失效期屆滿，該期限根據《職業稅規章》
第四十條第一款的規定計算。

Obs.:
1. A DSF irá comunicar o contribuinte para levantamento do cheque através dos meios de
contacto indicados no pedido (Telefone/Mensagem curta para telemóvel);
2.

Conforme o n.° 1 do artigo 18.° da Lei n.°15/2015 (Lei do Orçamento de 2016), o limite máximo da
devolução do imposto profissional em causa é de $12 000,00 (doze mil patacas);

3. De acordo com o n.° 7 do mesmo artigo da Lei atrás mencionada, esta devolução produz efeitos até à
caducidade do direito à liquidação, tendo em conta o disposto no n.° 1 do artigo 40.° do Regulamento do
Imposto Profissional.
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