Anexo II à Norma de Execução Cofis/Codac/Cotec/Copei no 001, de 04 de maio de 2009.

Anexo II - DECLARAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE DIRPF
Identificação do Contribuinte
Nome: ______________________________________________________________
NI-CPF: _____________________
RG nº: __________Expedido por: __________Data da Expedição: ___/___ /_____
Endereço: ____________________________________________________________
Telefone: ( __ ) ______________
Tendo tomado conhecimento da existência da(s) Declaração(ões) de Imposto de
Renda da Pessoa Física (DIRPF) abaixo relacionada(s):
Exercício

Ano-Calendário

Número de Arquivamento(ND)

apresentada(s) à Secretaria da Receita Federal do Brasil em meu nome, DECLARO sob as
penas da Lei que a(s) mesma(s) não foi(ram) apresentada(s) por mim e que não outorguei
procuração para que outra pessoa o fizesse em meu nome.
Declaro, ainda, que:
a) Em relação à transmissão/apresentação:



Não tenho conhecimento de quem tenha transmitido/apresentado a(s)
DIRPF acima.
Tenho conhecimento de quem transmitiu/apresentou a(s) DIRPF acima:
_________________________________________

b) Em relação à restituição informada na declaração:



Efetuei o resgate.
Não efetuei o resgate.

c) Informações bancárias:
Conta(s)-Corrente(s):
Banco(s)_______Agência(s)________Número ______
Banco(s)_______Agência(s)________Número ______
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Conta(s)-Poupança:
Banco(s)________ Agência(s)_____ Número ________
Banco(s)________ Agência(s)_____ Número ________


Contraí empréstimo/financiamento:
Banco(s)_______________________________________,
no ano: _________






Não contraí empréstimo/financiamento.
Não possuo Conta(s)-Corrente(s).
Não possuo Conta(s)-Poupança.

d) Em relação à obrigatoriedade de entrega da Declaração IRPF do(s) referido(s)
exercício(s):
 Não estava obrigado(a) à apresentação da Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física;
 Estava obrigado(a) à apresentação da Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física
e) Em relação à efetiva entrega da Declaração IRPF dos últimos cinco exercícios:
 Apresentei Declaração Anual de Isento - DAI:
Exercício:___________Ano-Calendário:______________ ;
Exercício:___________Ano-Calendário:______________ ;
Exercício:___________Ano-Calendário:______________ ;
Exercício:___________Ano-Calendário:______________ ;
Exercício:___________Ano-Calendário:______________ ;
Apresentei Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física – DIRPF:
ND.nº:_____________,Exercício:__________,Ano-Calendário:_________,
ND.nº:_____________,Exercício:__________,Ano-Calendário:_________,
ND.nº:_____________,Exercício:__________,Ano-Calendário:_________,
ND.nº:_____________,Exercício:__________,Ano-Calendário:_________,
ND.nº:_____________,Exercício:__________,Ano-Calendário:_________,


conforme cópia(s) anexa(s).


Não apresentei declaração alguma.

f) Em relação à(s) Fonte Pagadora(s) declaradas na(s) DIRPF não reconhecida(s):
1) CNPJ CPF:
______________________________________________________________
Nome :
______________________________________________________________
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Nunca trabalhei para esta Fonte Pagadora.
Trabalhei para esta Fonte Pagadora no período de ___/____/_____ a
___/____/_____

2)
CNPJ CPF:
:______________________________________________________________
Nome :
______________________________________________________________



Nunca trabalhei para esta Fonte Pagadora.
Trabalhei para esta Fonte Pagadora no período de ___/____/_____ a
___/____/_____

3) CNPJ CPF:
______________________________________________________________
Nome :
______________________________________________________________



Nunca trabalhei para esta Fonte Pagadora.
Trabalhei para esta Fonte Pagadora no período de ___/____/_____ a
___/____/_____

g) Vínculo Empregatício:
 No(s) ano(s) calendário(s) referente à(s) DIRPF não reconhecida(s)
trabalhei nas empresas:



No(s) ano(s) calendário(s) referente à(s) DIRPF não reconhecida(s)
estava desempregado.

h) Sou sócio/proprietário de empresa(s):
 SIM (Informar CNPJ):
_______________________________________________
 NÃO.

i) Em relação aos bens declarados na(s) DIRPF não reconhecida(s):
 Não sou proprietário(a) de parte dos bens declarados;
 Sou proprietário(a) de parte dos bens declarados, relacionados abaixo:



Sou proprietário(a) de todos os bens declarados.
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j) Em relação ao endereço informado na(s) DIRPF não reconhecida(s):
 O endereço transcrito na(s) DIRPF era meu antigo endereço.
 O endereço transcrito na(s) DIRPF é o meu atual endereço.
 O endereço transcrito na(s) DIRPF nunca foi(ram) meu endereço(s).

Conheço o endereço transcrito na(s) DIRPF (informar a quem pertence):

k) Observações:

_______________________, ______ de _________________ de ________.
(Local e data)

________________________________
Assinatura

