A isenção poderá ser comprovada
mediante declaração escrita a mão
e assinada pelo próprio interessado,
conforme previsto na Lei 7.115/83

COMPROVAÇÃO DE ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA

Eu,___________________________________________________,
__________________,____________________,___________________,
(nome, nacionalidade, estado civil, profissão)

portador (a) do RG.________________e CPF __________________residente
à Rua/Av.___________________________________________________,
nº_____ Bairro______________ Cidade _______________ Estado ___,
declaro sob as penas das Leis Civil e Penal para comprovação da situação
socioeconômica do(a) estudante ___________________________________
______________, que não possuo renda tributável. Assim como o abaixo
relacionado integrante do meu grupo familiar:
Nome: ___________________________________ CPF: _____________
Para que se firme verdade, assino a presente declaração e assumo a
responsabilidade da informação prestada junto à Associação Civil Carmelitas da
Caridade, inscrita no CNPJ nº 79.134.961/0001-49.

_________, ___de ______________ de ______

__________________________________________
Assinatura do Declarante e Responsável legal pelo aluno

A isenção poderá ser comprovada
mediante declaração escrita a mão e
assinada pelo próprio interessado,
conforme previsto na Lei 7.115/83

COMPROVAÇÃO NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

Eu,___________________________________________________,

Copiar a mão em outra folha
(próprio punho)
(nome, nacionalidade, estado civil, profissão)
portador (a) do RG.________________e CPF __________________residente
Reconhecer firma

__________________,____________________,___________________,

à Rua/Av.___________________________________________________,
nº_____ Bairro______________ Cidade _______________ Estado ___,
declaro sob as penas das Leis Civil e Penal para comprovação da situação
socioeconômica do(a) estudante ___________________________________
______________, que não apresentei a Declaração Anual de Imposto de Renda,
Exercício 2018 – Ano 2017.
Para que se firme verdade, assino a presente declaração e assumo a
responsabilidade da informação prestada junto à Associação Civil Carmelitas da
Caridade, inscrita no CNPJ nº 79.134.961/0001-49.

_________, ___de ______________ de ______

__________________________________________
Assinatura do Declarante e Responsável legal pelo aluno

A isenção poderá ser comprovada
mediante declaração escrita a mão
e assinada pelo próprio interessado,
conforme previsto na Lei 7.115/83

COMPROVAÇÃO DE ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA

Eu,___________________________________________________,
__________________,____________________,___________________,
(nome, nacionalidade, estado civil, profissão)

portador (a) do RG.________________e CPF __________________residente
à Rua/Av.___________________________________________________,
nº_____ Bairro______________ Cidade _______________ Estado ___,
declaro sob as penas das Leis Civil e Penal para comprovação da situação
socioeconômica do(a) estudante ___________________________________
______________, que não possuo renda tributável. Assim como os abaixos
relacionados integrantes do meu grupo familiar:
Nome: ___________________________________ CPF: _____________
Nome: ___________________________________ CPF: _____________
Nome: ___________________________________ CPF: _____________
Para que se firme verdade, assino a presente declaração e assumo a
responsabilidade da informação prestada junto à Associação Civil Carmelitas da
Caridade, inscrita no CNPJ nº 79.134.961/0001-49.

_________, ___de ______________ de ______

__________________________________________
Assinatura do Declarante e Responsável legal pelo aluno

A isenção poderá ser comprovada
mediante declaração escrita a mão
e assinada pelo próprio interessado,
conforme previsto na Lei 7.115/83

COMPROVAÇÃO DE ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA

Eu,___________________________________________________,
__________________,____________________,___________________,
(nome, nacionalidade, estado civil, profissão)

portador (a) do RG.________________e CPF __________________residente
à Rua/Av.___________________________________________________,
nº_____ Bairro______________ Cidade _______________ Estado ___,
declaro sob as penas das Leis Civil e Penal para comprovação da situação
socioeconômica do(a) estudante ___________________________________
______________, que não possuo renda tributável.
Para que se firme verdade, assino a presente declaração e assumo a
responsabilidade da informação prestada junto à Associação Civil Carmelitas da
Caridade, inscrita no CNPJ nº 79.134.961/0001-49.

_________, ___de ______________ de ______

__________________________________________
Assinatura do Declarante e Responsável legal pelo aluno

