⯳䦭
Contribuição Predial

㽛攨䈡⇍埴㓧⋨㓧⹄
GOVERNO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE MACAU

1

M/4A 㟤⺷

䦇屫倚㖶
Declaração de arrendamento

屉㓧⯨
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

2

䦇屫╖ỵᷳ娵⇍屯㕁 Identificação da fracção arrendada
埿⎵ Rua
攨䇴 Número de polícia

㦻Ⰼ Andar



⹏ Bloco

㽛攨 Macau



㯡Ṽ Taipa



Número da matriz


ġ 


╖ỵ Moradia

⣏⎵䧙 Edifício

⯳䲨抬䶐嘇

㛇 Fase

嶗䑘 Coloane

⤪Ⱄ⯨悐䦇屫炻婳㊯㖶℞悐↮ Tratando-se de um arrendamento parcial da fracção descreva a parte

3

㤕ᷣᷳ娵⇍屯㕁 Identificação do proprietário
⥻⎵ Nome
䲵䦭Ṣ䶐嘇 Número de contribuinte
暣娙 Telefone

4

㈧䦇Ṣᷳ娵⇍屯㕁 Identificação do inquilino
⥻⎵ Nome

5

㬌䦇䲬㗗⏎⍾ẋẍ⼨䘣姀ᷳ䦇䲬 Este contrato substitui outro(s) anteriormente registado(s)?


6

㗗 Sim炻婳㊯㖶℞䘣姀嘇䡤 Indique o(s) seu(s) número(s)

⏎ Não



7

䦇屫屯㕁 Dados referentes ao arrendamento

悐攨䔁䓐 Reservado aos Serviços

䦇屫攳⥳㖍㛇 Data do início de arrendamento
䦇屫䳪㬊㖍㛇 Data do termo de arrendamento
䦇㛇 Período de isenção
㚰䦇 Renda mensal

䦇䲬䘣姀嘇䡤 Número de registo do contrato

E

㽛攨⸋ MOP
㷗 ⸋ HKD

䵕ᾖ㈧㑼侭 Despesas de conservação e manutenção a cargo de

8

⁁姣 Observações

9

 㤕ᷣ Proprietário  ㈧䦇Ṣ Inquilino

㬌倚㖶冯ḳ⮎䚠䫎᷎䃉怢㺷ảỽ屯㕁
A presente declaração corresponde à verdade e
não omite qualquer informação pedida.

10

悐攨揹⭂ Autenticação dos Serviços

______________________________________
㤕ᷣ Proprietário(s)

______________________________________
㈧䦇Ṣ Inquilino
䯥⎵ Assinatura
㖍㛇 Data
屉㓧⯨ DSF – 㟤⺷ Modelo 72

/

/

(⌘⊁⯨⮰⌘ Exclusivo da Imprensa Oficial)

㖍㛇 Data
⬀ℍ㕤 Inserido em
䓙 Por

/

/

/

/

䫮嶉ᷳ彐娵ġ Reconhecimento da assinatura:ġ

⯳䦭
Contribuição Predial

㽛攨䈡⇍埴㓧⋨㓧⹄
GOVERNO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE MACAU

1

M/10 㟤⺷

暄枭忂䞍
Participação de ocorrências diversas

屉㓧⯨
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

2

㦻⬯⛘溆 Localização do prédio

⯳䲨抬䶐嘇 Número da matriz

埿⎵ Rua
攨䇴 Número de polícia

㦻Ⰼ Andar

⣏⎵䧙 Edifício

⹏ Bloco

 㽛攨 Macau

3


ġ 


╖ỵ Moradia

 㯡Ṽ Taipa



㛇 Fase

嶗䑘 Coloane

㤕ᷣᷳ娵⇍屯㕁 Identificação do proprietário
⥻⎵ Nome
䲵䦭Ṣ䶐嘇 Número de contribuinte

5

㕘忂妲⛘⛨ Novo endereço de aviso

 4

埿忻ẋ嘇 Código de rua

埿⎵ Rua
攨䇴 Número de polícia

㦻Ⰼ Andar

╖ỵ Moradia

⣏⎵䧙 Edifício

⹏ Bloco

 㽛攨 Macau

6

 㯡Ṽ Taipa



㛇 Fase

嶗䑘 Coloane



㚜 㓡 忂 妲 ⛘ ⛨ (䫔 5 㪬 )
Alteração do endereço de aviso (quadro 5)



㍍ 㓞 䦭 ⊁ 妲 〗 (䫔 6 㪬 )
Recepção de mensagens informativas
fiscais (quadro 6)



⍾ 㴰 䦇 䲬 (䫔 7 㪬 )
Cancelamento do contrato de arrendamento
(quadro 7)



⍾ 㴰 ㆾ 㬊 䘣 姀 (䫔 8 㪬 )
Cancelamento ou cessação de registo
(quadro 8)



℞ Ṿ (䫔 8 㪬 )
Outras situações (quadro 8)

14

㕘⭂㓞䙲
Novo rendimento fixado

㍍㓞䦭⊁妲〗㕡⺷ Meios de recepção de mensagens
㳩≽暣娙 Telemóvel
暣悝⛘⛨ E-mail
妲〗婆妨 Língua

7

 ᷕ㔯Chinesa

 吉㔯Portuguesa

塓⍾㴰ᷳ䦇䲬 Contrato cancelado
㈧䦇Ṣ⥻⎵ Nome do inquilino
䦇䲬䘣姀嘇䡤 Número de registo do contrato

8

妋慳炾⁁姣 Justificação / Observação

12

⏰ṌḰỘ₡⥼⒉㚫
Envie-se à Comissão de Avaliação

9

ḳ枭䘤䓇㖍㛇
Data da ocorrência
/

忂䞍ḳ枭 Tipo de participação

$

/

㖍㛇 Data

13

10

姽⭂㭷⸜䦇ῤ䁢
Foi atribuído o valor locativo de

$

㬌倚㖶冯ḳ⮎䚠䫎᷎䃉怢㺷ảỽ屯㕁
A presente declaração corresponde à verdade e não
omite qualquer informação pedida.

11

/

/

䯥⎵ Assinatura

悐攨揹⭂
Autenticação dos Serviços

⯳䦭Ộ₡⥼⒉㚫 A Comissão de Avaliação de Prédios
ᷣⷕ O Presidente

⥼⒉ Os Vogais

䯥⎵ Assinatura
㖍㛇 Data

/

屉㓧⯨ DSF -㟤⺷ Modelo 75

/

㖍㛇 Data

䯥⎵ Assinatura
/

(⌘⊁⯨⮰⌘ Exclusivo da Imprensa Oficial)

/

㖍㛇 Data
⬀ℍ㕤 Inserido em
䓙 por

/

/

/

/

䫮嶉ᷳ彐娵ġ Reconhecimento da assinatura:ġ

