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Nome da coletividade;____________________________ 

 
 

Questionário 
 
 
 
Este questionário permite recolher algumas informações na sequência das alterações introduzidas no art.º 117.º do 

Código do IRC (CIRC) pela Lei n.º 20/2012, de 14 de maio (OE Retificativo). Esta alteração indica-nos que passam 

a estar obrigadas à entrega da declaração de rendimentos modelo 22, as entidades que, exercendo ou não a título  

principal uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, beneficiem de isenção  de IRC, ainda que 

a mesma não inclua os rendimentos de capitais, a não entrega implica o pagamento de coimas. 

 

1) A coletividade/associação possui número de contribuinte? 
 

                   Sim  

  Não  

 

2) A coletividade/associação possui número de Segurança Social? 
 

                   Sim  

  Não  

 

3) Qual a data de constituição da coletividade/associação? 

_____ / ______ / ____________ 

 

 

4) A coletividade/associação tem senha de acesso ao Portal das Finanças? 
 

Sim  

  Não  

 

5) A coletividade/associação procedeu à entrega do Modelo 22, relativa ao ano de 2011? 

Sim  

  Não  

dia mês ano 
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Se respondeu não indique os motivos: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

6) Qual a data da última assembleia geral para aprovação de contas? 

_____ / ______ / ____________ 

 

7) A coletividade/associação possui viatura(s) própria? 
 

Sim. Quantas? ________ 

  Não  

 

8) Situação do bar da coletividade/associação. 
 

O bar é só para sócios  

O bar está à exploração 

Não tem bar  

 

9) Quais os contatos da coletividade/associação? 

 

Pessoa responsável: ______________________________________________________ 

Cargo na coletividade: ____________________________________________________ 

Telefone/Telemóvel: ________________________ 

E-mail: ___________________________________ 

Nota: 
Agradecemos resposta a este questionário até dia 15 de Fevereiro de 2013, por fax 227845320,  
e-mail geral@colomboporto.com  ou em mão na secretaria desta associação.  
 
 
 
 

dia mês ano 


