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DECLARAÇÃO DE DEPENDENTE PARA FINS DE IMPOSTO DE RENDA

Eu, Matrícula SIAPE:

Além dos encargos da família ( cônjuge, filho menor ou inválido, filha solteira até 21 anos, etc. ) o contribuín 
te  poderá abater da sua renda bruta  a importância correspondente  aos seguintes dependentes,  mediante 
anexação à respectiva Declaração de Rendimentos deste formulário devidamente preenchido: 
  
a) filhos maiores,  até 24 anos, que ainda estejam cursando estabelecimento de ensino superior e não  pos- 
suam rendimentos próprios; 
b) filha viúva sem arrimo ou abandonada sem recursos pelo marido; ascendentes, irmão, irmã incapacitados 
para o trabalho, descendentes menores de 21 anos ou inválidos sem arrimo dos pais, e  
c) menor de 21 anos, pobre, que o contribuinte crie e eduque ou maior até 24 anos que ainda esteja cursan- 
do estabelecimento superior.

Termo de Compromisso

Rio de Janeiro, ______/______/______

Assinatura

Nome: Data de Nascimento:

Nascionalidade:Sexo:  M  F

Nome da Mãe do Dependente ( campo obrigatório )

CPF:

DADOS DO DEPENDENTE

Grau de Parentesco:

DOCUMENTOS DO DEPENDENTE ( Informar no mínimo um deles )

Certidão:   Nascimento   Casamento Nome do Cartório:

Nº da Identidade: U.F.:Órgão Expeditor: D.E.:

Nº do Registro: Folha: Livro: U.F.: do Cartório:

Documento de Estrangeiro:

Registro Geral: Órgão Expeditor: D.E.:

 IR  Auxilio Creche  Auxilio Pré-escolar  Salário de Família Data da Publicação:
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