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 Declaração de Opção de Contribuição Previdênciária - 
INSS 

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS 
DE ACORDO COM A LEI N° 10.666/03 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971, art.64, §1º, alterada em 13/11/2009 

 
Declaro que, de acordo com a Lei n° 10.666/2003 e Instrução Normativa 971, art. 64, §1º, de 13/11/2009, 
que a empresa      , inscrita no CNPJ / MF sob n°      , a partir desta data ficará responsável pela 
retenção da contribuição previdenciária devida para o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, incidente 
sobre o limite máximo do salário de contribuição mensal, não havendo valor adicional a ser descontado por 
esta empresa. Estou ciente de que havendo alteração nesta informação prestada, deverei comunicar 
por escrito a nova situação. 
 
Declaro para os devidos fins, que as informações contidas neste documento correspondem à expressão da 
verdade e que o mesmo está em conformidade com a Lei n° 10.666/2003 e Instrução Normativa 971, art. 
64, §1º, alterada em 13/11/2009, e que a falsidade de qualquer informação será de minha inteira 
responsabilidade. 

 
NOME DO CONTRIBUINTE:  
       
N° INSS / PIS-PASEP: 
       

N° CPF: 
       

CÓDIGO CORRETOR Nº:       (Suc + Código) 
PERÍODO DE VALIDADE: 
de       /       até       /       

 
 

NOTAS: 
1: O mês e ano de término da validade devem estar enquadrados dentro do ano fiscal da declaração.  
2: A validade deste documento terá início a partir da recepção digitalizada pelo Unidade de Cadastro. 
3: Endereço p/ Encaminhamento das Declarações: A/C: Unidade Fiscal - Rua Cubatão nº 320 - 11º andar 
São Paulo – SP Cep: 04013-001. 
4: Protocolo: 1ª. Via: Encaminhar para Unidade Fiscal / 2ª. Via: Devolver para o Prestador- Corretor. 

 
 

     ,       de       de      . 
 

_______________________________________________ 

Assinatura: 
 
 
Protocolo Filial                                    Protocolo Unidade Fiscal 
 
 
________________________________        ________________________________ 
Assinatura / Carimbo / Data                 Assinatura / Carimbo / Data 
 

 


