Português

Formulário G
NIF Registado no SERVE
depois de 1 Novembro 2013
Descrição de actividades tributáveis
Nome do Negócio/Empresa

1. Data de Ínicio de Actividade
ou Aquição da Empresa:
(dd/mm/Ano)

NIF

2. Descreva as actividades principais de negócio: _________________
_________________
_______________________________________________________________
_____________
___
______________________
_________

_ /_ /____ _
3. A sua empresa espera ser, um fornecedor para
qualquer ministério ou outro órgão do Governo de
Timor-Leste?



Sim  Indique o seu número de Vendor nº.

Contracto com qual Ministério?

V ___ ___ ___ ___

___________________________________

Data de início de Contracto (mês e ano)_______________________________
 Não, não vou ter actividades comerciais (i.e. Contractos) com o Governo
de TL.

4. O seu negócio possui um certificado de
investimento? (incluír a cópia do certificado)



Sim  Válido de(dd/mm/yyyy) ___/___/_______ a ___/___/_______



Não

5. A sua empresa irá ter empregados? Se sim, quando é que
iníciam (ou já iniciaram) a retenção no salário deles?

 Sim  Data início? Mês ____________ Ano _______

6. Vai existir um gestor, gerente ou empregado com salário
superior a $ 500,00 por mês?



Sim



Não



Sim



Não

7. Vão existir empregados não-residentes?

8. Quantos empregados residentes e não residentes?

9. Na actividade currente da sua empresa qual o número
máximo de empregados, estimado?

 Não

Numero de empregados residentes?

__________

Numero de empregados não
residentes?

__________

_______________ empregados

10. Qual o volume de facturação anual estimado quando a sua
empresa estiver a funcionar a 100%?



Menos de $1.000.000,00 de faturação anual



Mais de $1.000.000,00 de faturação anual

11. A sua empresa vai pagar renda por terrenos, prédios ou
casas?

 Sim



 Não 

Qual o valor menal? USD___________
saltar para a pergunta 14

12a. Nome: ___________________________________________

12. A quem são pagas as rendas?
(nome e morada da empresa ou pessoa individual)

12b. Endereço No.

12f. Sub-Districto

12c. Endereço/Caixa Postal

12g. Districto

12d. Porta/
Apartamento
No.

12h. Zona (se conhecida)

12e. Cidade/Aldeia

(para Dili apenas seleccione
uma)

A

B

C

D

13. Qual a data do primeiro pagamento de renda?
Mês ___________________ Ano _________
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14. A empresa vai receber rendas por Terrenos, Prédio ou
Casas?

 Sim



 Não 

Qual o valor mensal? USD___________
saltar para a pergunta 17

12a. Nome: ___________________________________________

15. As rendas recebidas foram pagas por?
(nome e endereço da empresa ou pessoa individual)

12b. Endereço Nº

12b. Endereço Nº

12c. Endereço/Caixa Postal

12c. Endereço/Caixa Postal

12d. Porta/
Apartamento
Nº

12d. Porta/ Apartamento
Nº

12d. Porta/
Apartamento Nº

16. Qual o primeiro mês que recebeu rendas?

Mês _____________

Ano ________

17. A sua empresa vai pagar bens ou serviços a empresas fora de
Timor Leste?

 sim  Data Início? Mês ____________ Ano _______

18. A Empresa vai receber direitos de propriedade intelectual ou
outra taxa?

 sim  Data Início? Mês ____________ Ano _______

 Não

 Não

19. Indique o nome e o endereço da entidade que pagou taxas
relativas propriedade intelectual ou outra taxa.

20. A sua empresa esta no ramo da construção Civíl?

 sim  Data Início? Mês ____________ Ano _______
 Não

21. A sua empresa vai possuir serviços de consultadoria na
construção Civíl?

 sim  Data Início? Mês ____________ Ano _______

22. A sua empresa vai possui serviços de transporte aereo ou
marítimo?

 sim  Data Início? Mês ____________ Ano _______

23. A sua empresa vai estar relacionada com serviços mineiros?

24. A Empresa vai prestar serviços no ramo de Hotelaria?

25. A Empresa vai prestar serviços de restauração ou catering?

26. A Empresa vai prestar serviços de bar?

27. A Empresa vai prestar serviços de telecomunicações?

 Não

 Não
 sim  Data Início? Mês ____________ Ano _______
 Não
 sim  Data Início? Mês ____________ Ano _______
 Não
 sim  Data Início? Mês ____________ Ano _______
 Não
 sim  Data Início? Mês ____________ Ano _______
 Não
 sim  Data Início? Mês ____________ Ano _______
 Não

Em Timor Leste, os tipos de impostos que lhe podem vir a ser imputados são:
1) Imposto de salários 2) Imposto de Rendimento Mensal
3) Imposto de Serviços
4) Imposto de rendas 5) Imposto de Rendimento Anual
As suas respostas anteriores vão servir para uma avaliação por parte do comissário de impostos para
determinar qual ou quais os tipos de impostos que a sua empresa deve declarar e pagar .
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Para os contribuintes registados no SERVE depois de 1 Novembro 2013
Determinação do(s) tipo(s) de impostos a declarar mensalmente e anualmente
Nome da Empresa

NIF

Eu, ______________________________________________________________________________ (nome oficial do representante)
certifico que toda a informação prestada por mim é precisa e verdadeira. Estou ciente de que o fornecimento de falsas informações é
punível por lei.
Assinatura do representante oficíal do contribuinte:
Data:

Entre em contacto com a Direcção Nacional de Impostos Domésticos se tiver quaisquer duvidas sobre este formulário, questões
tributárias ou obrigações fiscais.
Você é responsável por conhecer as leis fiscais de Timor-Leste que se aplicam a sua empresa. As leis fiscais e as explicações estão
disponíveis no portal do Ministério das Finanças: www.mof.gov.tl, em "Tributação". Se precisar de mais assistência, entre em
contacto com o serviço mais próximo da Direcção Nacional de Impostos Domésticos, conforme o caso.
Os serviços de impostos mais próximos do meu escritório:





Dili



Baucau

Maliana

Para uso Oficial
Tipo de Imposto

Decisão?

Imposto de
Rendimento Anual

 Sim

 Não

Imposto de Rendas

 Sim

 Não

Imposto de salários

 Sim

 Não

Imposto de
Serviços

 Sim

 Não

Imposto de
Rendimento
Mensal

 Sim

 Não

Se sim, primeiro mês
declarado e ou pago:
(mês/ano)

Name of Determining Official:

Data de vencimento para
entrega de declaração (a
ser preenchida e paga
por): (dd/mm/aaaa)

Signature:

Instrucções
Estas declarações devem ser entregues e pagas
anualmente, até aos 31 dias de março do ano
seguinte. Será aplicada uma coima se, a entrega da
declaração anual de rendimentos, mesmo que a
sua empresa não possua nenhum imposto a pagar,
devido a entrega tardia da declaração de imposto.
Estas declarações devem ser entregues e pagas
mensalmente, até ao dia 15 do mês seguinte.
Será aplicada uma coima se, a entrega da
declaração de imposto, mesmo que a sua empresa
não possua nenhum imposto a pagar, devido a
entrega tardia da declaração de imposto.
Estas declarações devem ser entregues e pagas
mensalmente, até ao dia 15 do mês seguinte.
Será aplicada uma coima se, a entrega da
declaração de imposto, mesmo que a sua empresa
não possua nenhum imposto a pagar, devido a
entrega tardia da declaração de imposto.
Estas declarações devem ser entregues e pagas
mensalmente, até ao dia 15 do mês seguinte.
Será aplicada uma coima se, a entrega da
declaração de imposto, mesmo que a sua empresa
não possua nenhum imposto a pagar, devido a
entrega tardia da declaração de imposto.
Estas declarações devem ser entregues e pagas
mensalmente, até ao dia 15 do mês seguinte.
Será aplicada uma coima se, a entrega da
declaração de imposto, mesmo que a sua empresa
não possua nenhum imposto a pagar, devido a
entrega tardia da declaração de imposto.
Date:

Os serviços de impostos irão fornecer-lhe uma cópia da presente deliberação. Leia as informações acima com cuidado e certifiquese que compreendeu as suas obrigações fiscais, antes de sair dos serviços de impostos.

Certifique-se de que você sabe como obter e preencher os seus formulários relativos aos seus tipos de impostos mensal
consolidados e anual, de como entregar a sua declaração e como proceder ao seu pagamento.


Certifique-se de que você sabe como apresentar as suas declarações de impostos e de como proceder ao respectivo
pagamento dos seus impostos.
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