
Local e data:___________________, _____ de______________ de ______.

Estou ciente de que o principal canal de comunicaçao da MBPrev é o site www.mbprevidencia.com.br

________________________________________________

Assinatura Participante

Prazos de Acumulação

> 2 anos e = ou < 4 anos

> 4 anos e = ou < 6 anos

> 6 anos e = ou < 8 anos

> 8 anos e = ou < 10 anos

> 10 anos

   Regime Regressivo

= ou < 2 anos

Resgates | Benefícios

30%

25%

20%

venho pela presente manifestar à Mercedes-Benz Previdência Complementar - MBPrev, minha

opção pelo regime tributário conforme assinalado no quadro abaixo:

35%

*significa que o imposto cobrado na fonte pela alíquota de 15% será compensado pelo participante do plano quando

da apuração do imposto devido no mesmo ano-calendário da retenção. Portanto, para apuração do imposto de renda 

devido no ano, o participante deverá somar os valores dos resgates de contribuições, bem como dos benefícios

recebidos, com os demais rendimentos tributáveis recebidos no mesmo ano-calendário e, após apurar o valor do

imposto devido.

MERCEDES-BENZ PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

CPF: _________________________

TERMO DE OPÇÃO DE REGIME TRIBUTÁRIO

Opção onde os valores pagos a título de benefícios serão tributados pelo imposto de renda na

fonte por meio da aplicação da tabela progressiva mensal (Tabela Assalariado). Os valores

pagos a título de resgates parciais ou totais serão tributados na fonte pelo imposto de renda à

alíquota de 15%, sendo este imposto cobrado considerado antecipação* do devido na

declaração.

Eu, _____________________________________ RE: __________________

  Regime Progressivo

15%

Opção onde os benefícios recebidos, bem como os resgates parciais ou totais serão tributados

pelo imposto de renda na fonte com aplicação das novas alíquotas, levando-se em

consideração os prazos de acumulação, conforme tabela regressiva abaixo, sendo o imposto

pago considerado definitivo**.

Declaro ter recebido as informações necessárias para minha opção e estar ciente de que a

opção é irretratável, conforme parágrafo 6º, artigo 1º da lei 11.053 de 29 de dezembro de 2004.

Alíquotas

**significa que o imposto cobrado na fonte por meio da aplicação das novas alíquotas não poderá ser compensado

pelos participantes do Plano quando da apuração do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual do mesmo ano-

calendário da retenção. Ou seja, quando da apuração do imposto de renda devido no ano por meio da Declaração

de Ajuste Anual, o participante não somará os valores dos resgates de contribuições, bem como dos benefícios

recebidos, aos rendimentos tributáveis na declaração, recebidos no mesmo ano-calendário e, não poderá subtrair do

imposto a ser pago o valor correspondente ao imposto de renda na fonte.

10%

Em observância a Lei nº 13.709/2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais”), declaro que estou ciente 

que a  MBPrev  realiza o tratamento dos meus dados pessoais, utilizando tais informações tão somente para 

os fins lícitos e previstos na execução do contrato previdenciário celebrado, bem como utilizá-los nas 

avaliações atuariais e financeiras e, ainda, compartilha-los com os órgãos governamentais que legalmente 

os requererem. Sobre o tratamento de dados, declaro que tive ciência sobre a Política de Proteção de 

Dados Pessoais da MBPrev disponível no site da entidade: www.mbprevidencia.com.br 


