Solicitação de Isenção de IR Moléstia Grave
Prezado(a) Participante,
Confira abaixo as principais informações para solicitação de isenção de Imposto de Renda por moléstia grave
junto à Entidade:

Como dou início à solicitação?
Para dar início à solicitação de isenção de IR, você deverá encaminhar à Visão Prev o laudo médico emitido
por serviço médico oficial da União, Estados, DF ou Municípios onde constem, obrigatoriamente, todas as
informações presentes no modelo de laudo oficial e o comprovante de aposentadoria do INSS (previdência
Social). Este modelo de laudo é uma referência de documento e pode ser encontrado no site da Receita
Federal ou no link abaixo:
www.visaoprev.com.br/images/ModelodeLaudoPericial.pdf
IMPORTANTE
1) O laudo precisa necessariamente ser emitido por órgão público de saúde, pois isto é uma exigência
legal. Não serão aceitos, portanto, laudos emitidos por serviços médicos privados. O laudo deverá conter
todas as informações que constam no arquivo modelo de laudo pericial, disponível no link acima indicado.
2) Para facilitar o processo, você deverá levar, no órgão público de saúde, todos os exames, laudos, pedidos
de cirurgia etc. que já tenha realizado, mesmo que eles tenham sido emitidos por médicos particulares.

Quais doenças são consideradas moléstias graves pela lei?
Confira abaixo a lista - informação que consta no laudo oficial acima citado:

Onde encontro os órgãos públicos?
Para ajudá-lo a encontrar os órgãos públicos (unidades de saúde, hospitais, etc) habilitados a emitir este laudo
oficial, listamos abaixo alguns exemplos de sites que trazem estas informações:
•
•
•

Brasil: http://cnes.datasus.gov.br
Estado de São Paulo: http://sistema.saude.sp.gov.br/consulta_cnes
Estado do Rio de Janeiro: https://smsrio.org/subpav/ondeseratendido

Importante: A escolha do órgão público para emissão do laudo é uma decisão do participante, os sites
listados acima são apenas sugestões.

Como posso enviar o laudo à Visão Prev?
Você pode encaminhar o laudo devidamente preenchido, carimbado e assinado de três diferentes formas:
•

Via Correio – Visão Prev, Alameda Santos, 787, 1° andar , CEP 01419-001, Jardim Paulista, São Paulo /
SP;

•

Via e-mail (digitalizado ou fotografado) - atendimento@visaoprev.com.br;

•

Via WhatsApp (digitalizado ou fotografado) - 11 97270-0345

CONFIRA ABAIXO ALGUMAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
1) Prazos: ao entregar sua solicitação, a data para efetivação da isenção segue a seguinte regra:
- Solicitações recebidas até o dia 10 de um determinado mês: a isenção passa a valer no
pagamento do benefício daquele mesmo mês
- Solicitações recebidas a partir do dia 10 de um determinado mês: a isenção passa a valer no
pagamento do benefício do mês seguinte
Para conferir as datas de pagamento de benefícios mês a mês, consulte o calendário disponível no site através
do link: www.visaoprev.com.br/calendario
2)

A Visão Prev não fará isenção retroativa (referente a meses anteriores à solicitação).

3)
Todos as regras aqui apresentadas estão baseadas na legislação oficial (Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/99) e por isso precisam ser impreterivelmente cumpridas - não são determinações criadas pela
Entidade.
Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Atendimento por meio de nossos canais
de comunicação:
- E-mail: atendimento@visaoprev.com.br
- Chatbot: acesso disponível pelo site da Visão Prev - clique no botão “Posso Ajudar” localizado no canto
inferior direito da página para acessar”
- Atendimento via WhatsApp: Entre em contato com a nossa equipe de atendimento enviando uma
mensagem de texto pelo Whatsapp através do número: (11) 97270-0345 - segunda a sexta das 7h às
19h.
Atenciosamente,
Visão Prev.

