Form #2 For internal use
Date Rec’d ___/___/_____
Applicant/Business:
_____________________

Programa de Estabilização para Microempresas COVID-19
(MicroE)
Lista de Verificação para o Requerimento
Documentos necessários: Anexe cópias dos documentos comprovativos ao Formulário de Candidatura MicroE, na
ordem a seguir indicada.
Geral
____

Carta de Condução do Requerente, ou identificação com foto emitida pelo estado

____

Divulgação de Conflitos de Interesse da MicroE

____

Formulário de Certificação da MicroE

____

Formulário de Consentimento e Exoneração de Responsabilidades da MicroE

Elegibilidade de Rendimento
____

Formulário de Comprovativo de Rendimentos da MicroE

____

Declaração Fiscal Tributária Individual de 2018 para todos os adultos da família do requerente entregue
separadamente

Elegibilidade de Negócio
____

Declaração Fiscal Tributária de Negócios referente a 2018 (declaração de impostos de 2019 para negócios
constituídos em 2018)
____

Lista C, Formulário 1040 Lucros ou Perdas de Negócios (Empresas em Nome Individual, SMLLC -

Sociedades de Responsabilidade Limitada com um único sócio)
____

1120 (Sociedade C)

____

1120 (Sociedade S)

____

1065 (parcerias (LLP, LP) e Sociedades de Responsabilidade Limitada (LLC))

Elegibilidade das Microempresas
____

Cópia da folha de pagamento da semana que termina a 7/3/2020*

____

Cópia da folha de pagamento do último salário completo anterior à data da candidatura*

____

Opcional: Formulário RI-941 de Retenção na Fonte do Imposto de Renda Tributável (o número de funcionários
refletirá qualquer faturação)

____ No caso de não estar disponível qualquer folha de pagamento, uma declaração dos extratos bancários desde
março de 2020 até à data da candidatura
* Se a empresa usar um fornecedor de folha de pagamento de terceiros, a folha de pagamento de terceiro deverá ser
fornecida
1

Perdas do COVID
____

Receitas do período afetado (incluindo março de 2020)

____

Receitas do mesmo período (incluindo março) em 2018

____

Receitas do mesmo período (incluindo março) em 2019

____

Opcional: Documentação de encomendas/trabalhos cancelados

____

Opcional: Aviso de encerramento para clientes/compradores

2

