《減輕因 2022 年疫情對僱員、自由職業者及
商號經營者造成負面影響的援助款項計劃》
補發支票申請表
Pedido de emissão de 2a via do cheque referente ao
“Plano de apoio pecuniário para aliviar o impacto negativo da epidemia
nos trabalhadores, profissionais liberais e operadores de estabelecimentos
comerciais em 2022”
(請以正楷填寫) (Preencher com letra legível)
申請人名稱
Nome do requerente
澳門居民
身份證編號
N.º do BIR

____________________________________________________________
收件編號 (財政局專用)
N.º de entrada
_____________________

納稅人編號
N.º de Contribuinte
_____________________

(Reservado à DSF)

_________________________________

澳門流動電話 (必填)
N.º do Telemóvel da
RAEM
(Preenchimento obrigatório)

__________________

□ 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)納稅人"營業稅開業/更改申報表" M/1 格式影印本 Fotocópia da “Declaração de
Início de Actividade/Alterações” do contribuinte - modelo M/1;
□ (3)損毀支票正本 Original do cheque danificado
申請原因：
Motivo do pedido:
□ (1)未收取 Não recepcionado;
□ (2)遺失 Extravio;
□ (3)損毀 Dano

申請人
O/A requerente

___________________________________
(按身份證明文件式樣簽名)
(Assinatura conforme o documento de identificação)
日 Dia /
月 Mês /
年 Ano

注意/Nota:
1. 如為法人，必須由企業有效代表簽署及蓋上印章。
No caso das pessoas colectivas, a assinatura deve ser feita pelo representante legal e aposto o carimbo da empresa.
2. 為便於領取支票，請帶同本申請表影印本。
Para a sua conveniência, venha munido da fotocópia deste pedido aquando do levantamento do cheque.

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）前往財政局提交本人“減輕
因2022年疫情對僱員、自由職業者及商號經營者造成負面影響的援助款項計劃補發支票申請
表”。
______________________ (Nome), declaro que ______________________ (Nome), portador(a) de
__________________ (Tipo de Doc. de Identificação) n.º ______________ vai entregar nos Serviços
de Finanças o meu “Pedido de emissão de 2.ª via do cheque referente ao “Plano de apoio pecuniário
para aliviar o impacto negativo da epidemia nos trabalhadores, profissionais liberais e operadores de
estabelecimentos comerciais em 2022”.

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:
- 財政局將透過申請人於申請表所指聯絡方式(流動電話短訊)通知領取補發支票。
Obs.:
- A DSF irá comunicar o requerente para levantamento do cheque através do meio de contacto indicado no pedido
(Mensagem curta para telemóvel).

