LICENCIAMENTO / REGISTO E TRANSFERÊNCIA
DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO
Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Pinhel
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Nome:
N.º de Contribuinte:

Tipo:

Na qualidade de :

de:
Morada:
Código Postal:

Freguesia:

Concelho:

E-mail:

Telefone:

Telemóvel:

Fax:

Documento de Identificação:

N.º

Válido até:

Vem requerer a V. Ex.ª,
Registo da máquina
Segunda via do título de registo
Caracterização da máquina:
Tipo:

Fliper

Marca

Fabricante

Vídeo

Modelo

N.º de Fabrico

Gruas

Ano de Fabrico

(Apresente os documentos indicados em A no verso)
Averbamento da transferência de propriedade da maquina registada com o n.º
Câmara Municipal

/

,na

, nome do anterior proprietário
.

(Apresente os documentos indicados em B no verso)
Licença de exploração da máquina registada com o n.º
Municipal

Anual

/
Semestral

da máquina: estabelecimento

no Governo Civil/ Câmara
, local de exploração
, com o endereço

, na localida de
código postal
RMD

--

.
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Junte os seguintes documentos:
A- Registo:
MÁQUINAS IMPORTADAS
Documento comprovativo da apresentação da declaração de rendimentos do requerente,
respeitante ao ano anterior, ou de que não está sujeito ao cumprimento desta obrigação, em
conformidade com o Código do Imposto sobre o rendimento das Pessoas Singulares ou com o Código
Coletivas, conforme o caso;
Documento comprovativo de que o adquirente é sujeito passivo de imposto sobre o valor
acrescentado;
No caso de importação de países exteriores à União Europeia, cópia autenticada dos documentos
que fazem parte integrante do despacho de importação, contendo dados identificativos da máquina
que se pretende registar, com identificação das referencias relativas ao mesmo despacho e BRI
respetivo;
Fatura ou documento equivalente, emitida de acordo com os requisitos previstos no Código do
Imposto sobre o Valor Acrescentado;
Documento emitido pela Inspeção-Geral de Jogos comprovativo de que o jogo que a máquina
possa desenvolver está abrangido pela máquina da presente subsecção.
MÁQUINAS PRODUZIDAS OU MONTADAS NO PAÍS
Os documentos das alíneas a), b) e e) referidos para as máquinas importadas;
Fatura ou documento equivalente que contenha os elementos identificativos da máquina,
nomeadamente número de fabrica, modelo e fabricante.
B- Transferência de propriedade
Título de registo;
Documento de venda ou cedência com assinatura do transmitente reconhecida pelos meios
consentidos pela lei
C- Licença de exploração
Título de registo da máquina, que será devolvido;
Documento comprovativo do pagamento do imposto sobre o rendimento respeitante ao ano
anterior;
Documento comprovativo do pagamento dos encargos devidos a instituições de segurança social;
Licença de recinto.
Data:
/

/
Pede Deferimento
O(A) Requerente,
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