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Declaração de Isenção do Imposto de Renda
Comprador(a)
Na qualidade de comprador(a)/mutuário do imóvel residencial mediante a utilização dos recursos da conta vinculada do FGTS, neste ato, declaro:
- Ser isento(a) da apresentação da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física junto à Receita Federal do
Brasil, ano base*
, exercício**
, na forma estabelecida pela legislação vigente.
- Estar ciente de que em caso de ser comprovada falsidade desta declaração, estará sujeito às sanções civis, administrativas e criminais previstas em Lei.
- No caso de amortização, liquidação ou pagamento de parte das prestações com FGTS, declaro que:
Não possuía imóvel impeditivo na data da aquisição do imóvel objeto da utilização do FGTS, ou; Possuía imóvel impeditivo na data da aquisição do imóvel objeto da utilização do FGTS, porém, o mesmo foi vendido/alienado, conforme cópia do comprovante*** de venda/transferência apresentado juntamente com esta declaração.* Indicar o ano a que se refere a Isenção do Imposto de Renda.
** Indicar o ano em que deveria ter sido Declarado o Imposto de Renda.
*** Certidão de Inteiro Teor da Matrícula do imóvel com registro da venda/alienação ou apresentação de instrumento público ou particular de cessão de direitos ou de promessa de compra e venda, e, sendo particular, que contenha autenticação cartorária ou reconhecimento de firmas, anterior à data da aquisição do imóvel objeto da utilização dos recursos do FGTS.
O Bradesco declara que os dados pessoais presentes neste documento serão utilizados única e exclusivamente para cumprir com a finalidade a que se destinam e em respeito a toda a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018).
Local: __________________________________ Data: __________
Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.
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