(Imprimir em Papel Timbrado)
TERMO DE RESPONSABILIDADE

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:

A empresa acima qualificada, para fins de habilitação ao regime especial de drawback
integrado isenção, de acordo com a legislação de regência, DECLARA que:
1. Para todos os fins previstos na legislação aplicável, as mercadorias a serem
importadas e/ou adquiridas no mercado interno ao amparo do presente ato
concessório de drawback são idênticas ou equivalentes, nos termos do art. 68
da Portaria SECEX nº 23, de 2011, às mercadorias importadas e/ou adquirida
no mercado interno utilizadas no processo de industrialização dos produtos
exportados descritos neste ato concessório de drawback.
2. As notas fiscais (NF) de compras no mercado interno, adições de declarações
de importação (DI) e registros de exportação (RE), relacionados no atual
pedido de drawback isenção, não foram e não serão utilizados em outros atos
concessórios, em qualquer uma das modalidades existentes, salvo no caso de
indeferimento do pleito. Essa vedação não se aplica, em relação ao RE, em
caso de drawback do tipo intermediário, e, em relação à NF, quando as
mercadorias de classificarem em diferentes subitens da NCM.
3. Responsabiliza-se pela classificação tarifária (NCM) de todos os itens de
importação, exportação e de aquisição no mercado interno constantes do
presente pedido de ato concessório de drawback integrado isenção.
4. Após a apresentação do pedido de ato concessório de drawback integrado
isenção, não serão realizadas alterações nos documentos físicos e eletrônicos
(notas fiscais, adições de declarações de importação e registros de
exportação) relacionados ao pleito, a não ser em caso de exigência específica
feita pelo DECEX ou pelo Banco do Brasil.
5. As informações prestadas neste documento são verdadeiras, estando ciente
de que ficará sujeita às penalidades previstas na legislação em vigor caso seja
comprovada a falsidade total ou parcial das declarações expressadas neste
Termo de Responsabilidade.
______________________________________
(local e data)

___________________________________________________________
(assinatura dos representantes da empresa, conforme contrato ou estatuto social, com
firma reconhecida)

