DECLARAÇÃO DE ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
Eu, ___________________________________________________________________,
Carteira de Identificação nº.______________órgão expedidor____________________
UF:______________,

CPF_________________________________,

residente

no

endereço:_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
CEP __________________________, telefone de contato (___) ___________________,
declaro ser isento (a) de imposto de renda pessoa física junto a Receita Federal do Brasil
pelo motivo:_____________________________________________________________
Declaro que esta declaração segue em conformidade com a edição da Instrução
Normativa RFB nº 864 de 25 de julho de 2008, relatando que deixou de existir a
Declaração Anual de Isento, a partir de 2008; também segue em conformidade com o
previsto na Lei nº 7.115/83 relatando que a isenção poderá ser comprovada mediante de
declaração escrita e assinada pelo próprio interessado.
Declaro ainda, a inteira responsabilidade pelas informações contidas nesta declaração,
estando ciente que a omissão ou a apresentação de informações e/ou documentos
falsos ou divergentes, implicam na exclusão do estudante usuário da Gratuidade e/ou
bloqueio do cartão, além das medidas judiciais cabíveis.
Declaro que estou ciente de que a não veracidade da informação prestada constitui falta
grave, passível de punição, nos termos da legislação em vigor, Art. 299 do Código Penal
Brasileiro, Decreto-Lei 2.848/1940, in verbis:
Falsidade ideológica
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar,
ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com
o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante: Pena - reclusão de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e
reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.
Autorizo o GVBus a certificar as informações acima.
Declaro ser verdade todo exposto acima.

__________________, ___ de ________________ de 20_____.
Local

Data

_________________________________________________________
Assinatura do declarante conforme documento de identidade

OBS.: A apresentação desta declaração não dispensa a entrega dos demais
documentos exigidos.

