Requerimento de Isenção de IOF – Deficiência Física
1. IDENTIFICAÇÃO
Nome

CPF

2. REQUERIMENTO

O requerente acima identificado, portador de deficiência física que o impossibilita de conduzir veículos
comuns, REQUER a V.Sa. o reconhecimento, à vista da documentação anexa, de que preenche os
requisitos exigidos pelo inciso IV do artigo 72 da Lei nº 8.383 de 30.12.91 - DOU 31.12.91, para fruição
da isenção do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e/ou relativos a Títulos ou Valores
Mobiliários - IOF incidente sobre a operação de financiamento na aquisição de um veículo automotor
com características especiais, de fabricação nacional, de até 127 HP de potência bruta (SAE).
DECLARA o requerente, sob as penas da lei, ser autêntica e verdadeira a documentação apresentada,
quanto a sua forma e conteúdo, e que não utilizou nenhuma vez o benefício da isenção deste Tributo no
financiamento de veículo com características especiais de que trata a referida Lei, pelo que assume
inteira responsabilidade.
Nestes Termos,Pede Deferimento.
OBSERVAÇÕES

1. A isenção do IOF não alcança os portadores de deficiência visual, mental severa ou profunda, ou
autistas, por falta de previsão legal;
2. Anexar cópia do contrato de financiamento anterior, caso tenha adquirido veículo a prazo com isenção
do IOF, ou devolver a via original da autorização, caso a compra tenha sido efetuada à vista ou
tenha ocorrido o pagamento do imposto;
3. O requerente que pretender comprar veículo à vista não deverá preencher este formulário, pois o IOF
só é utilizado nos casos de financiamento de veículo. também não deverá preencher este pedido,
aqueles que já foram beneficiados uma vez com a isenção do IOF.
4. Todos os campos acima deverão ser devidamente preenchidos, sob pena de recusa do seu
requerimento;
3. ASSINATURA
Nome

Data

CPF

Assinatura (este documento pode ser assinado digitalmente com uso de certificado digital no padrão ICP Brasil)
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