
Assinatura Carimbo e assinatura da entidade certificadora/ /Data D D M M A A A A

CERTIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO ANUAL  PARA MARCAS PRÓPRIAS OU DE INSÍGNIA  

Revisor Oficial de Contas

Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o nº

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Técnico Oficial de Contas

PREENCHER EM LETRAS MAIÚSCULAS (CONSULTE AS INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO DESTE IMPRESSO) 

IDENTIFICAÇÃO DO DISTRIBUIDOR (Empresa que detém as marcas)

Número de Contribuinte Número de Contrato com a SPV EMB/

Nome da Empresa

Número de Contribuinte

Nome da Empresa

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE CERTIFICADORA

Nome

Telefone

Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o nº

Fax

Morada

E-mail

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR (Empresa que não detém as marcas)

De acordo com o estipulado no Aditamento de Marcas Próprias ou de Insígnia ao contrato com a Sociedade Ponto Verde, acima identificados, venho/vimos na qualidade de (assinalar o que interessa)

inscrito na (completar onde interessa)

01

02

03

04

05Certificar que a Declaração Anual do ano referido no título, cujo valor total é de se encontra efectuada com a devida exactidão.Kg

A certificação deverá ser preenchida, carimbada e assinada por um Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, ou, nos casos em que a intervenção destes não for obrigatória por lei, por um Técnico 
Oficial de Contas. Tratando-se de empresário em nome individual, e apenas nos casos em que a intervenção do Técnico Oficial de Contas não seja obrigatória por lei, está isento da entrega desta certificação.  



Preencher obrigatoriamente com o ano da declaração anual a que a certificação 
se refere.INSTRUÇÕES DE

PREENCHIMENTO
LER ATENTAMENTE

01

Indicar o numero de contrato de embalador, atribuido pela sociedade ponto verde 
(SPV) ao contrato celebrado entre a entidade embaladora em questão (distribuidor)
e a SPV (consta da cópia do contrato que a entidade tem em seu poder).

02

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

04

03 05Assinalar a opção conforme o caso. Indicar o valor total, em quilogramas, da declaração 
anual a que se refere a certificação.
Na parte inferior do impresso deve ser colocada a data, 
a assinatura da entidade certificadora e o respectivo carimbo.  Indicar o número de registo do revisor oficial de contas na ordem

dos revisores oficiais de contas ou número de registo do técnico 
oficial de contas na ordem dos técnicos oficiais de contas.


