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Dispensa do pagamento de contribuições - Produtores de Leite     (1)

1

Morada da residência/sede

Código postal -

Localidade

(1)     Para aplicação da Portaria n.º 328-B/2015, de 2 de outubro de 2015.

(2)     Preencha nome de produtor agrícola  ou designação de entidade empregadora.

(3) Preencha, apenas, no caso de produtor agrícola.

(4)     Ou pessoa que viva em união de facto com o produtor agrícola.

Telefone Fax E-mail

ELEMENTOS RELATIVOS A: Produtor Agrícola Entidade Empregadora

Nome/Designação (2)

Data de nascimento (3) N.º de Identificação de Segurança Social

N.º de Identificação Fiscal

ano mês dia

CERTIFICAÇÃO4

Declaro que:

n as informações prestadas correspondem à verdade e não omitem qualquer informação relevante;

n tenho a situação regularizada perante a Segurança Social e a Autoridade Tributária.

Comprometo-me a comunicar qualquer alteração da informação prestada até ao final do mês seguinte ao da sua verificação.

Assinatura do Produtor Agrícola ou Entidade Empregadoraano mês dia

Assinatura do Cônjuge de Produtor Agrícolaano mês dia

ELEMENTOS RELATIVOS À EXPLORAÇÃO PECUÁRIA3

A exploração pecuária de bovinos estava ativa no  Sistema Nacional de Informação e Registo Animal em 3 de outubro

de 2015? Sim Não

Realizou entregas ou vendas diretas de leite cru de vaca no período entre 1 de janeiro de 2015 e 31 agosto de 2015 ? Sim Não

Local onde desenvolve a atividade

2 ELEMENTOS RELATIVOS AO CÔNJUGE(4) DE PRODUTOR AGRÍCOLA

Nome

Data de nascimento N.º de Identificação de Segurança Social

N.º de Identificação Fiscal

ano mês dia
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A dispensa do pagamento de contribuições  é aplicada  por um  período  de três meses (de setembro a novembro de 2015):

n aos  produtores  agrícolas e respetivos cônjugesaos  produtores  agrícolas e respetivos cônjugesaos  produtores  agrícolas e respetivos cônjugesaos  produtores  agrícolas e respetivos cônjugesaos  produtores  agrícolas e respetivos cônjuges, que com eles exerçam efetiva e regularmente atividade profissional
        nas explorações, enquadrados no regime de Segurança Social dos trabalhadores independentes;

n às entidades empregadorasàs entidades empregadorasàs entidades empregadorasàs entidades empregadorasàs entidades empregadoras que tenham trabalhadores ao seu serviço, a exercer atividade nas explorações.

Se o trabalhador independente tiver trabalhadores ao seu serviço pode beneficiar da referida medida, como produtor agrícola e
como entidade empregadora. Nesta situação deve apresentar um único requerimento, assinalando as duas quadrículas no título do
quadro 1.

A dispensa do pagamento de contribuições cessa nas seguintes situações:    

n Termo do período de concessão;

n Falta de entrega, no prazo legal, das declarações de remunerações ou omissão de quaisquer trabalhadores nas mesmas;

n Falta de pagamento, no prazo legal de vencimento, quando devidas e das quotizaçõs relativas aos trabalhadores;

n Deixem de ter a situação contributiva regularizada;

n Atinjam o limite máximo de auxílios de minimis  que determine a alteração  da dispensa  contributiva entre setembro e
novembro de 2015.

As falsas declarações obrigam ao pagamento das contribuições relativas ao período em que tenha vigorado a dispensa de pagamento
bem como a aplicação de outras sanções.

INFORMAÇÕES7

DOCUMENTOS A APRESENTAR5

Fotocópia do documento de:

n Identificação civil válido do produtor agrícola e do cônjuge ou pessoa em união de facto, se este for requerente;

n Identificação de pessoa coletiva no caso de o requerente ser entidade empregadora.

Declaração de inexistência de dívida emitida pela Autoridade Tributária.

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA6

O requerimento deve ser apresentado até 19 de outubro de 2015até 19 de outubro de 2015até 19 de outubro de 2015até 19 de outubro de 2015até 19 de outubro de 2015, nos serviços de atendimento da Segurança Social.

Os dados constantes deste documento serão objeto de registo informático na base de dados da Segurança Social. Poderá consultar

pessoalmente a informação que lhe diz respeito, bem como solicitar a sua correção.

As falsas declarações são punidas nos termos da lei.
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