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REQUERIMENTO DE CERTIDÃO PARA EFEITOS DO ARTIGO 26.º,  
N.º 6, ALÍNEAS D) E E) DO CÓDIGO DO IMPOSTO DO SELO  

 

Nota prévia: Informa-se o requerente que a CMVM (a) apenas emite certidões sobre a cotação de títulos que se encontrem 
admitidos à negociação em mercado nacional; (b) não emite certidões com o valor de unidades de participação (ou 
equivalente) em fundos de poupança-reforma, fundos de poupança-educação, fundos de poupança-reforma-educação, 
fundos de poupança-ações, fundos de pensões, fundos de investimento mobiliário e imobiliário ou sociedades de 
investimento mobiliário e imobiliário objeto de transmissão gratuita, visto estas transmissões não estarem sujeitas a Imposto 
do Selo, nos termos do artigo 1.º, n.º 5, alínea b), do CIS, e como tal não sujeitas à obrigação de participação do artigo 26.º, 
n.º 1, do CIS; (c) apenas indica o valor nominal de ações sem cotação ou não cotadas há mais de 6 meses relativamente a 
sociedades portuguesas; (d) não dispõe de elementos para efetuar o cálculo do valor de valores mobiliários que não estejam 
cotados há mais de 6 meses, para efeitos do artigo 15.º, n.º 3, alínea c), do Código do Imposto do Selo. 

 
Por favor, preencher o requerimento sem emendas ou rasuras, em letras maiúsculas 

1 - Dados do requerente (Ver instruções de preenchimento, nota 1) 

Nome completo 
do cabeça de casal 
ou donatário 

                       

                       
 

NIF          
 

Nome completo 
do representante 
do requerente 

                       

                       
 

NIF          
 

Morada                                     
 

Localidade           
 

Código postal     -             
 

Telef. ou TM          
 

E-mail                 
 

 
2 - Dados do autor da sucessão/doação/outro facto transmissivo gratuito (Assinalar com um X a situação e indicar a 

respetiva data de óbito, doação ou outro facto transmissivo gratuito) 

Nome completo 
                                

                                
 

NIF          
 

Óbito  Doação (2)  Outro facto transmissivo gratuito (3)          (dia/mês/ano) 
 

 

3 - Dados relativos aos instrumentos financeiros que integram a herança/doação/outro facto 
transmissivo gratuito 

Identificação completa do instrumento financeiro (4) 

1.                                        
 

2.                                        
 

3.                                        
 

4.                                        
 

5.                                        
 

6.                                        
 

7.                                        
 

8.                                        
 

9.                                        
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3 - Dados relativos aos instrumentos financeiros que integram a herança/doação/outro facto 
transmissivo gratuito 

Identificação completa do instrumento financeiro (4) 

10.                                        
 

11.                                        
 

12.                                        
 

13.                                        
 

14.                                        
 

 

4 - Envio por remessa postal à cobrança ou levantamento de certidão (Assinalar com X uma opção) 

Remessa postal  Recolha na sede da CMVM  
 

5 - Observações 

                                         
 

                                         
 

 

6 - Declaração e assinatura 
 

O/A abaixo assinado(a) declara sob compromisso de honra, que as informações acima prestadas correspondem 
à verdade, não tendo omitido quaisquer factos que possam relevar para a emissão da certidão.  
 

Local e data                          (dia/mês/ano) 

 

Assinatura do requerente ________________________________________________________________ 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

Instruções de preenchimento 

1. Os dados do requerente, constantes no formulário, devem ser os do/da cabeça-de-casal, no caso das Sucessões, ou do 
donatário, no caso das Doações. O pedido também pode ser feito por um representante/procurador do requerente. 

2. Juntar contrato de doação ou ata societária, se for o caso, ao requerimento de certidão. 

3. Juntar sentença judicial ao requerimento de certidão. 

4. A identificação do instrumento financeiro deve conter o seu tipo (ações, obrigações, etc.) e, sempre que possível, identificar 
o instrumento financeiro através do ISIN ou símbolo de negociação. Se se tratar de ações de uma sociedade não cotada 
deve indicar o respetivo NIPC. 


