DOCUMENTAÇÃO PARA DECLARAÇAO DE IMPOSTO DE RENDA
Informativos da sua Renda:
Informe de Rendimentos de salários, pró labore, distribuição de lucros, aposentadoria, pensão, etc; - FORNECIDO
PELA EMPRESA OU CONTADOR
Informe de rendimentos de instituições financeiras onde possui conta bancária; - FORNECIDO PELOS BANCOS QUE
VOCE TEM CONTA
Informe de rendimento de aluguéis de bens móveis e imóveis recebidos de pessoas jurídicas. – FORNECIDO PELA
IMOBILIARIA RESPONSAVEL
Documentos de outras rendas recebidas no exercício, como: pensão alimentícia, doações, heranças, processos
judiciais, etc. – VERIFICAR CASO A CASO
Resumo mensal do livro caixa juntamente com memória de cálculo do carne leão e darfs com o recolhimento do IRRF.
– CASO TENHA FEITO LIVRO CAIXA
Bens e Direitos:
Documentos que comprovem compra e venda de bens e direitos.
Exemplos:
Documentos de veículos, Matrícula de imóveis, Extratos ou informações sobre operações envolvendo Bitcoins,
Informações sobre construções em andamento
(valores investidos e não averbados), Informações sobre Adiantamentos feitos para aquisições de bens, Extrato de
Consórcios e cartas de crédito, etc...
Dividas e Ônus:
Extratos de financiamentos fornecidos pelas instituições financeiras com a posição em 31/12 do exercício, juntamente
com o valor pago no ano base.
Extratos de consórcio contemplados ou não.
Contratos de empréstimos pessoais a terceiros (recebidos ou feitos)
Renda Variável:
Posição acionária no ultimo dia do ano com a quantidade de cada ação em carteira e seu custo de aquisição.
Resultado mensal de operações normais e day trades
Guias de Imposto de Renda pagas.
Atividade Rural:
Relação dos bens em sua propriedade
Relação das notas fiscais de venda e compras de insumos e produtos.
Demais documentos referente a custos para a produção rural (recibos, notas, folhas de pagamento).
Extratos de financiamentos de lavoura ou de aquisição de bens.
Informações Gerais:
Nome Completo, título de eleitor, endereço, profissão, Nome - CPF - Grau de
Parentesco - data de Nascimento dos dependentes, copia completa da última declaração de Imposto de Renda
juntamente com o recibo de transmissão, endereço atualizado, CPF - Nome Completo do Cônjuge, dados da conta
bancária para restituição.
Pagamento e doações efetuados:
Recibos de pagamento ou informe de rendimentos do plano de saúde, despesas médicas e odontológicas constando
CPF do profissional o CNPJ da empresa emissora, comprovantes de despesas com educação onde conste o CNPJ
da instituição de ensino, Comprovante de pagamento de INSS (no caso de contribuinte individual/autônomo),
comprovante de pagamento de previdência privada, recibos de doações (inclusive a candidato político).
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