REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
MINISTÉRIO DO PLANO E DAS FINANCAS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS IMPOSTOS DE TIMOR LESTE

NOTA DE DESIGNAÇÃO 2006/2

Data Final Para Entrega do Formulário de Informação do
Imposto de Retenção de Salário Anual
Introdução
Esta nota de designação emitida pelo Comissário do Serviço de Imposto de Timor-Leste (SITL) sob secção 68 da
Regulação da UNTAET 2000/18 (como retificado).
A Secção 31.4 da Regulação da UNTAET 2000/18 (como retificado) exige que todas as pessoas (empregadores)
que tenham retido o imposto de rendimento de salário sob a Secção 30 da Regulação para entregar ao Serviço de
Imposto de Timor-Leste um formulário de informação do imposto de retenção de salário anual complete ate o
último dia de Fevereiro seguindo o final do ano referente aos impostos que está relacionado.
Com o interesse em uma administração de imposto eficiente e facilitar as responsabilidades dos contribuintes em
conceder os requerimentos da legislação de imposto esta Nota de Designação designa que a data final para a
entrega do formulário de informação do imposto de rendimento de salário anual, e pagamento de qualquer
imposto associado ao rendimento de salário seja extendido até 15 de Março de 2006. Esta data final para a entrega
do formulário de informação do imposto de retenção de salário anual agora é consistente com a data de entrega
do Formulário de Imposto de Rendimento Anual de 2005.

Designação
A data final para a entrega do Formulário de Informação de Imposto de Rendimento de Salário Annual para todas
as pessoas que devem entregar este formulário, de acordo com a Secção 31.4 da Regulação da UNTAET 2000/18
(como retificado) foi extendida até o dia 15 de Março de 2006. Pessoas que tenham um pagamento superior do
imposto de salário podem entregar o formulário e pagamento ao Banco Nacional Ultramarino (BNU) em Dili.
Pessoas que não tenham que efectuar o pagamento do imposto de salário podem entregar seus formulários de
informação directamente ao escritório do SITL em Díli, que está localizado no Edifício da Justiça na esquina da
Ruas Don Fernando e Jacinto de Candido (à esquerda do Liceu). Baucau (Rua Villanova) e Maliana (Rua Holsa).
Contribuintes residentes fora de Dili podem entregar seus formulários de imposto de retenção de salário aos - Baucau – apresentar os formulários e pagamento ao BNU, Baucau Branch.
- Maliana – apresentar os formulários e pagamento ao Escritório Distrital das Finanças do Governo de Timor-Leste, Rua
Holsa, Maliana.
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