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A Autodeclaiação de imunidade Tríl)utária gozei-áclc prcsuilção relativa de vetacidadc c
teia efeitos imediatos para gozo da inlunidacle. desde que acomi)achada de documentos
cotllprohatórios da destilação do irllóvel
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A pi'esenteemenda visa a divisão de t'esponsabilidaclet'rente a autodeclaração. onde o tacHcf'iciãilo terá a oportunidade de se lesponsatlllizat- tlente ao tributo a ele inlputacío. atalhando a
burc)craciapara apurar a obrigação a ele imputada. também nesse momento. sela o responsável pela obrigação. quando se tratar de locação e assim que entlegai o íill6vel declarara que
não é mais o responsável pelo imóvel. retirando o l)enetícío a ele conceciidcl.nâo tiansfbrindo
tal t)enessea quem não tem o dex.ido direito. e se não tlze!-. será penalizado. e essa obrigação
fàiá com que os benefícios concedido a unl. não se.jamestendidosa cultos.
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