
Este ano pode entregar 0,5% do seu IRS ao CPP... sem gastar um cêntimo!
Sabia que este ano 0,5% do seu IRS pode ser entregue ao CPP e sem ter de gastar mais dinheiro?
Basta preencher o anexo H, quadro 9 da sua declaração de IRS com o NIF do CPP - mais fácil é impossível!
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De acordo com o artigo 32º nº 6 da Lei nº16/2011, de 22 de junho, as Pessoas Coletivas de Utilidade Pública podem receber 0,5% do IRS 
dos cidadãos que assim expressem essa intenção nos seus documentos de IRS. Ou seja, 0,5% da sua coleta do imposto (o que se paga 
após deduzir as despesas) pode ser entregue ao Comité Paralímpico de Portugal para aplicação nos seus projetos.

Anexo H - quadro 9 - NIF CPP 507 805 259

NIF CPP 507 805 259IRS SOLIDÁRIO
Anexo H - Quadro 9

Esta possibilidade não implica qualquer pagamento adicional, dado que a redistribuição é feita pelo Estado, desde que a pessoa indique 
a entidade que beneficia do donativo
Basta para isso que no anexo H da declaração de IRS, em papel ou online, aceda ao quadro 9 e coloque o NIF do CPP - 507 805 259.     
Não podia ser mais simples ajudar o Comité Paralímpico de Portugal. Não lhe custa nada e pode fazer toda a diferença!
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