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Mais uma vantagem de ser um cliente
PLUS Contábil.

Conﬁra, nesta edição especial, uma
seleção das principais informações que
você precisa saber sobre o Imposto
de Renda de Pessoa Física 2021. Fique
por dentro das novidades e conte com
a PLUS Contábil para fazer o seu IR. A
ajuda de um especialista pode evitar
que você pague multas ou caia na
malha ﬁna. Quanto mais cedo você
declarar, mais cedo receberá a
restituição. Boa leitura!
Fontes: G1, InfoMoney e Contabeis.com.br

Calendário
O prazo para declaração do imposto de renda 2021, ano-base
2020, teve início em 01º de março e vai até as 23h59 do dia

ABRIL

30 de abril/2021. Neste ano, não haverá prorrogação da data
de entrega, então ﬁque atento para não perder o prazo e receber
multa do Fisco.
Serão pagos cinco lotes de restituição do imposto de renda em 2021,
seguindo o mesmo modelo do ano passado, conforme as datas abaixo.
1° lote: 31 de maio
2° lote: 30 de junho
3° lote: 30 de julho
4º lote: 31 de agosto
5º lote: 30 de setembro

Os contribuintes com direito à
restituição e que enviarem a declaração
no início do prazo, sem erros, omissões
ou inconsistências, devem receber as
restituições mais cedo. Têm prioridade
idosos, portadores de doenças graves e
deﬁcientes físicos ou mentais.

Quem é Obrigado a Declarar
São obrigadas a declarar o IRPF as pessoas que:
Tiveram renda anual bruta superior a R$ 142.798,50 em atividade rural;
Receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 em 2020, o
equivalente a R$ 2.196,90 por mês, incluído o décimo terceiro;
Receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados
exclusivamente na fonte (como indenizações trabalhistas, rendimento da
caderneta de poupança ou doações), num total anual superior a R$ 40 mil;
Pretendam compensar prejuízos de anos-calendários anteriores a 2020;
Obtiveram, em qualquer mês do ano, ganho de capital na alienação de bens
ou direitos, sujeitos à incidência do imposto (como, por exemplo, a venda de
um imóvel);
Realizaram investimentos ﬁnanceiros tributáveis, como operações em
bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas;
Tiveram, em 31 de dezembro de 2020, a posse ou a propriedade de bens ou
direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil;
Passaram à condição de residentes no Brasil em qualquer mês e se
encontravam nessa condição em 31 de dezembro de 2020.
Qualquer pessoa que não se enquadre nos requisitos acima está
desobrigada a declarar o Imposto de Renda. Ainda assim, o contribuinte
pode enviar seus documentos à Receita caso julgue que teve algum tipo de
retenção de imposto durante o ano.
Valores retidos no pagamento de férias, por exemplo, podem ser
integralmente restituídos em certos casos.
Não devem enviar o Imposto de Renda pessoas que constam como
dependentes em outra declaração.
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Aposentados por invalidez ou por portar doenças graves (como Aids,
esclerose múltipla e outras patologias listadas pela Receita Federal) são
isentos de imposto sobre rendimentos relativos a aposentadorias e pensões.
No entanto, devem declarar normalmente o IR caso possuam outros
rendimentos.

Documentos Necessários
O contribuinte deverá manter os comprovantes de todos os
rendimentos obtidos ao longo do ano passado. Isso inclui

Declaração de IR
Pré-preenchida

1

contribuintes, sendo uma delas a declaração

bancos e corretoras.
Comprovantes de despesas próprias ou de dependentes com
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informações prestadas anteriormente à Receita
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ao beneﬁciário. Informações sobre dívidas contraídas no ano
de bens móveis e imóveis.

declaração de Informações sobre atividades Imobiliárias
(DIMOB); e da declaração de Serviços Médicos (DMED).

distorções e/ou complementar.

também deve manter os comprovantes de pagamento feitos
anterior, além de comprovantes de eventuais compra e venda

Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF), da

informações e, se necessário, corrigir eventuais

psicólogos. Também com gastos para instrução própria e de

Quem paga pensão alimentícia, homologada pela Justiça,

Federal, por outras fontes, preenchidas na declaração.

Nessa opção, o cidadão deverá apenas veriﬁcar as

médicos, hospitais e clínicas; com planos de saúde, dentistas e
dependentes.

pré-preenchida. Quem optar pelo formato terá

As informações resgatadas provêm da declaração do

governo, pessoas físicas etc.). Também é preciso guardar
comprovantes de rendimentos de aplicações ﬁnanceiras em

m 2021, a Receita Federal apresenta algumas
novidades e pontos de atenção para os

informe de rendimento das fontes pagadoras (empresas,

É fundamental manter comprovantes de todas as receitas e
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despesas dos dependentes, bem como os comprovantes dos
seus respectivos bens e direitos, sendo obrigatório guardar por
cinco anos todos os documentos referentes à Declaração. Por
precaução, pode-se guardá-los por mais tempo.
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O Que Deve Ser Declarado
importante declarar todas as fontes de renda, ou
seja, o contribuinte deve informar tudo o que
recebeu como assalariado, como prestador de
serviços, como sócio de empresa ou como aposentado.
Atenção: É muito comum que aposentados que têm
outro emprego se esqueçam de informar os ganhos
com as duas fontes nas ﬁchas correspondentes, o que
acaba resultando em inconsistências que levam à
malha ﬁna.
Também deve constar na declaração o que o contribuinte
recebeu de fontes do exterior, além do que recebeu de
outras pessoas físicas, a exemplo daqueles que recebem
aluguéis ou pensão alimentícia.
Até mesmo aquelas receitas sobre as quais não é
necessário recolher imposto, como os rendimentos da
caderneta de poupança, devem ser apresentados na
declaração. Isso também vale para bolsas de estudo, lucros
de sócios, entre outros rendimentos isentos e não
tributáveis.
Todos os rendimentos obtidos com aplicações ﬁnanceiras
precisam ser declarados, inclusive as aplicações
automáticas que o banco faz do dinheiro que ﬁca na conta
corrente, pois a Receita está de olho nas inconsistências
entre valores declarados e patrimônio correspondente à

renda. Ou seja, a variação patrimonial precisa ser
compatível com a renda.
O contribuinte também deve informar tudo o que recebeu
de forma acumulada, como salários, pensões ou
aposentadorias depositadas de uma só vez, resultantes de
ações judiciais. Nesses casos, os valores devem ser
informados em Rendimentos Recebidos Acumuladamente
(RRA), novidade na declaração deste ano, segundo o
especialista.
O contribuinte tem de informar ainda todos os
pagamentos efetuados a pessoas físicas. Isso inclui
despesas como pensão alimentícia (resultantes de decisão
judicial), aluguéis, arrendamento rural, instrução,
pagamentos a proﬁssionais autônomos, como médicos,
dentistas, psicólogos, advogados, engenheiros, arquitetos,
corretores, professores, mecânicos, etc.
Também devem constar pagamentos a pessoas jurídicas,
quando dedutíveis na declaração. Além disso, é preciso
informar todos os bens e direitos que constituíam o seu
patrimônio (e de dependentes) em 31/12/2020.
As doações feitas a pessoas físicas e jurídicas, entidades e
partidos políticos também precisam constar da Declaração
de Imposto de Renda, obrigatoriamente.

Como Acompanhar a Situação da Declaração

O

contribuinte só consegue acompanhar o
processamento de sua declaração depois
de entregá-la. Para isso, deve acessar o
item “Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)”,
disponível no Centro Virtual de Atendimento
(e-CAC): https://cav.receita.fazenda.gov.br.
O acesso ao serviço pode ser efetuado via código de
acesso ou certiﬁcado digital. Para gerar um código
de acesso, é preciso ter em mãos os números dos
recibos das duas últimas declarações entregues.
Nessa área, o contribuinte pode veriﬁcar se há
pendências e se a sua declaração ﬁcou retida na
malha ﬁna.
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Auxílio Emergencial
Deve Ser Declarado e
Devolvido

Fiscais de Olho
em Ostentação
nas Redes Sociais

Cerca de 3 milhões de pessoas, que tiveram
rendimentos superiores a R$ 22.847,76 e que
receberam o auxílio emergencial, terão que
declarar o Imposto de Renda e devolver o valor
do benefício à Receita. A informação foi
divulgada durante uma coletiva realizada pela
Receita Federal em 24/02.

Hoje em dia, muita gente corre o risco de ser pego pelo leão
por conta da ostentação nas redes sociais. Não que seja
proibido, mas é preciso que a declaração retrate a realidade.

Tudo será automático: ao declarar o Imposto de
Renda, o programa identiﬁcará o contribuinte
que ultrapassar o limite de rendimentos
estabelecido pela legislação. Haverá então uma
mensagem no próprio programa avisando que
os rendimentos ultrapassaram o limite previsto,
ﬁcando o contribuinte obrigado a devolver o
auxílio emergencial. Para a devolução, a Receita
Federal permitirá gerar um DARF (Documento
de Arrecadação de Receitas Federais),
facilitando o retorno do dinheiro aos cofres
públicos. O código especíﬁco de recolhimento,
nº 5930, permitirá que o contribuinte faça a
devolução sem precisar entrar no site do
Ministério da Cidadania.

Saiba que os ﬁscais da Receita Federal cruzam as informações
dos bens declarados com as postagens nas redes sociais. Se
elas demonstram uma vida de luxo que não condiz com o que
foi declarado, o contribuinte cai na malha ﬁna.
A checagem não é aleatória, sendo feita no momento em que
as informações enviadas pelos contribuintes nas declarações
são processadas por supercomputadores, que apontam
contradições. Uma vez na malha ﬁna, a Receita Federal
solicita esclarecimentos ao contribuinte.
O ato de não pagar o tributo, em si, não representa
sonegação de impostos, que é crime previsto na Lei 9.137/90.
O caso se agrava quando é constatada fraude, como, por
exemplo, a adulteração de valores em documentos
combinada ao não pagamento do imposto devido.
Se identiﬁcada a sonegação, além da cobrança do tributo e
multa, que pode chegar a 225% sobre o valor do imposto
devido, a acusação criminal é comunicada ao Ministério
Público, podendo, em caso de sonegação, gerar prisão de
dois a oito anos.

Outra alternativa, é acessar o site do Ministério
da Economia, onde o contribuinte consegue
acessar todos os valores que recebeu do auxílio
emergencial, bem como o comprovante de
rendimentos e devoluções realizadas e realizar.
Pelo site, também é possível emitir a GRU - Guia
de Recolhimento da União, fazendo a devolução
do auxílio emergencial quando devido.
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Existem três principais razões para
cair em malha ﬁna:
Omissão de informações sobre
rendimentos.
Dedução indevida de Previdência
oﬁcial ou privada, seguida por
incompatibilidade entre valores com
despesas médicas e receitas
declaradas.
Informações divergentes das fontes
pagadoras, omissão de rendimentos
de aluguéis e pensão alimentícia com
indícios de falsidade.

Quatro Mudanças na Declaração do Imposto de Renda
Restituição poderá ser feita por contas de pagamento
Segundo a Receita Federal, com o aumento no número de ﬁntechs e de bancos digitais, surgiu a necessidade de
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ter um mecanismo de restituição de contas de pagamento. Para as declarações com imposto a restituir, será
possível selecionar a partir deste ano “conta de pagamento” para o crédito da restituição, além de “conta
corrente” e “conta poupança”.
Para fazer isso, entre em “informações bancárias”. Selecione entre as opções “conta de pagamento”. Informe os
dados da ﬁntech ou do banco digital, o número da sua conta e o número da agência, se ela existir.
Novos códigos para declarar criptoativos

2

As criptomoedas já eram declaradas seguindo a legislação e os valores mínimos, mas agora a Receita Federal
criou três tipos de criptoativos para a declaração. Basta ir na ﬁcha “Bens e Direitos”. Há três novos códigos: a)
82 – Criptoativo Bitcoin (BTC); b) 82 – Outros criptoativos, do tipo moeda digital (altcoins, como Ether); e c) 89
– Demais criptoativos (não considerados moedas digitais, mas classiﬁcados como security tokens).
Uso do email e número do celular para aviso no e-CAC
Neste ano, os campos de preenchimento do endereço de e-mail e do número de celular vão estar mais
identiﬁcados no programa. Eles serão informações inseridas na ﬁcha de identiﬁcação. Então, poderão ser
utilizados pela Receita Federal para informar exclusivamente a existência de mensagens importantes na caixa
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postal do contribuinte, que ﬁca no ambiente do site e-CAC.
Atenção: É importante ressaltar que a Receita não usará o e-mail e o celular para enviar qualquer outro tipo de
mensagem. A Receita não encaminha e-mail solicitando informações ao contribuinte ou enviando links, dizendo que ele
caiu na malha ﬁna ou que o CPF foi fraudado. A possibilidade que existe é a Receita encaminhar um e-mail dizendo ‘há
mensagens em sua caixa postal'. Essa implementação é justamente para reduzir tentativas de golpes.
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Atualização do site
A Receita informou que atualizou alguns itens do seu programa de declaração, além do layout do site, com o
objetivo de facilitar a vida dos contribuintes na hora da declaração. A atualização deve acontecer em breve no
site da Receita.
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Glossário do Imposto de Renda 2021
Conﬁra as descrições dos termos mais comuns usados na Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF).
Abono pecuniário: É a opção que o trabalhador tem de converter, em pagamento, dez dias do
seu período de férias.
Acréscimo patrimonial: É o aumento de riqueza justiﬁcado pela renda de determinado
indivíduo ou contribuinte.
Alienação: É a transferência de um bem ou direito para o nome de uma outra pessoa.
Alienação de bens e direitos: É caracterizada como compra e venda, permuta, desapropriação,
doação em pagamento, doação, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa
de cessão de direitos e contratos aﬁns.
Alienação de moeda estrangeira: São operações de alienação feitas em moeda de outro país.
Os ganhos em reais obtidos na alienação estão sujeitos à tributação deﬁnitiva com alíquota de
15%, quando o total das alienações forem superiores a US$ 5 mil.
Alimentandos: São ﬁlhos de pais divorciados, separados judicialmente ou por escritura pública,
que recebem pensão alimentícia.
Alíquota: Em direito tributário, alíquota é o percentual ou valor ﬁxo que será aplicado sobre a
base de cálculo para apurar o valor de um tributo.
Ano-calendário: É o ano anterior ao ano vigente. Se estamos em 2021, o ano-calendário será o
de 2020.
Aplicação ﬁnanceira: É o valor depositado em uma instituição ﬁnanceira com a ﬁnalidade de
obter rendimento.
Atividade rural: Agricultura, pecuária, extração e exploração vegetal e animal, atividades
zootécnicas, pesca ou produtos utilizando matéria-prima da área explorada como produção de
queijo.
Base de cálculo: No direito tributário, base de cálculo é a grandeza econômica sobre a qual se
aplica a alíquota para calcular a quantia de imposto a pagar.
Bens e Direitos: Imóvel, carro, moto, direito autoral de música ou patente de inovação
tecnológica, por exemplo.
Bens imóveis: Casa, terreno, sala, galpão, loja, apartamento, prédio, por exemplo, em zona
urbana ou rural.
Bens móveis: Que podem ser transportados, como carro, moto, avião, barco, obra de arte e joias.
Carnê-Leão: É o imposto mensal obrigatório para a pessoa física que reside no país e recebe
rendimentos de outra pessoa física ou do exterior, quando não tributados na fonte no Brasil. Os
perﬁs mais comuns que se enquadram no Carnê-Leão são, por exemplo, proﬁssionais liberais,
autônomos, locadores e pensionistas.
CNPJ: O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é um número único que identiﬁca uma
pessoa jurídica junto à Receita Federal.
Comprovante de rendimento: É o documento com o qual uma pessoa comprova que possui
rendimentos.
Contribuição patronal: É o pagamento efetuado pelo empregador para a Previdência Social,
incidente sobre o valor da remuneração do empregado.
Contribuinte: É o sujeito passivo de uma obrigação tributária. Em termos comuns, é aquele que
deve, por previsão legal, pagar tributos ao Fisco.
Contribuinte incapaz: São as pessoas que não podem praticar pessoalmente os atos ou
negócios jurídicos. Neste caso, a declaração ﬁca a cargo do tutor ou responsável pela guarda
judicial do incapaz.
Contribuinte menor emancipado: É aquele contribuinte que, mesmo sem ter atingido os
dezoito anos de idade, tem direitos e deveres de um cidadão maior de idade.
Crédito tributário: No direito tributário, é o vínculo jurídico que obriga o contribuinte ou
responsável (sujeito passivo) ao Estado (sujeito ativo) ao pagamento do tributo ou da penalidade
pecuniária.
Darf: Documento de Arrecadação de Receitas Federais é o documento utilizado pelas pessoas
físicas e jurídicas para pagamentos de impostos, contribuições e taxas para a Receita Federal.
Day Trade: Operação em que uma ação é comprada e vendida no mesmo dia.
Declaração de Ajuste Anual do IRPF: É o nome completo da declaração do Imposto de Renda.
Trata-se do documento que a pessoa física entrega à Receita Federal do Brasil.
Declaração usando os descontos legais: É o tipo de declaração do IRPF que permite abater
determinadas despesas do Imposto de Renda. É ideal para quem tem deduções que superam
20% dos rendimentos anuais.
Declaração conjunta: É a declaração apresentada em nome de um dos cônjuges, abrangendo
todos os rendimentos do casal. Pelas regras da Receita, essa declaração é válida para as pessoas
oﬁcialmente casadas, que estão em uma união estável por, no mínimo, cinco anos, ou que
possuem um ﬁlho em comum, mesmo que não sejam oﬁcialmente casados.
Declaração de bens e direitos: É a parte da declaração de ajuste anual, onde são relacionados
detalhadamente os bens imóveis, móveis e direitos que faziam parte do patrimônio em 31 de
dezembro do ano-calendário.
Declaração retiﬁcadora: A declaração retiﬁcadora é o instrumento que a pessoa física envia a
Receita Federal do Brasil para substituir a declaração de ajuste anual entregue com incorreções.
Declaração com o desconto simpliﬁcado: É a declaração que implica a substituição das
deduções previstas na legislação tributária pelo desconto de 20% do valor dos rendimentos
tributáveis na declaração.
Dedução: Ação de deduzir; subtrair; diminuir; abater. No caso do IR, pode-se deduzir despesas
que diminuem a base de cálculo do imposto devido.
Dedução de incentivo: É o desconto efetuado do imposto devido, limitado a 6%, referente ao
Estatuto da Criança e do Adolescente, incentivo à cultura, à atividade Audiovisual e ao desporto. E
mais 2%, sendo 1% ao Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com
Deﬁciência (Pronas/PCD) e 1% ao Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon).
Dedutibilidade: A ação de poder deduzir a despesa que reduz a base de cálculo do Imposto de
Renda.
Dependente: Pessoa que não dispõe de recursos para promover a sua subsistência e que vive às
custas de outra. Na declaração do IR é informada como dependente de quem a mantenha.
Dívidas e ônus reais: Dívida ou empréstimo que o contribuinte tem no país ou no exterior,
contraídos de pessoa física ou jurídica.
Doação: É o contrato, gratuito e formal, em que uma pessoa, por sua própria vontade, transfere
bens ou vantagens do seu nome para outra pessoa.

Emolumento: Emolumento é o rendimento de um cargo, além do ordenado ﬁxo.
Espólio: Bens que alguém deixou ao morrer. É o total dos bens e direitos que pertencia ao
falecido.
Evolução patrimonial: São todas as alterações sofridas pelo patrimônio na sua
composição qualitativa e/ou quantitativa.
Exigibilidade suspensa: Disputa na Justiça em que o pagamento de IR é feito por
depósito judicial.
FGTS: É o fundo criado em 1967 pelo governo federal para proteger o trabalhador
demitido sem justa causa, mediante a abertura de uma conta vinculada ao contrato de
trabalho.
Fonte pagadora: Fonte pagadora é a pessoa física ou jurídica que efetuou o pagamento de
rendimentos ao contribuinte.
Ganho de capital: É a diferença positiva entre o valor da venda de um bem ou direito e o
valor pelo qual ele foi adquirido.
Honorário: É a remuneração de quem exerce uma proﬁssão liberal: advogado, médico etc.
Imposto a pagar: É a diferença positiva entre o imposto apurado e o imposto pago
Imposto a restituir: É a diferença negativa entre o imposto apurado e o imposto pago
Imposto complementar: É o recolhimento de Imposto de Renda facultativo que o
contribuinte pode antecipar até o mês de dezembro do ano-calendário, quando tenha
recebidos rendimentos de mais de uma fonte pagadora.
Imposto devido: É o valor do imposto apurado antes da compensação do imposto retido
na fonte e pago pelo carnê-leão.
Imposto de renda retido na fonte: É o imposto que é descontado dos rendimentos do
contribuinte pela fonte pagadora.
INSS: É uma autarquia do governo federal que recebe as contribuições para a manutenção
do regime geral da Previdência Social, sendo responsável pelo pagamento da aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença etc.
Inventariante: É a pessoa que administra os bens de um falecido enquanto a partilha dos
bens não é julgada.
Isenção de Imposto de Renda: É a dispensa do pagamento do imposto em casos que são
garantidos por lei.
Isento do Imposto de Renda: É aquele desobrigado, dispensado ou eximido do
pagamento do imposto.
Legatário: É a pessoa beneﬁciada pelo testamento de um falecido.
Limite de dedução: É o teto aquele ﬁxado por lei para limitar as deduções que reduzem a
base de cálculo do imposto.
Livro caixa: É o livro no qual o contribuinte pode deduzir da receita decorrente do exercício
da atividade as despesas permitidas, ou seja, as despesas necessárias para exercer a
atividade
Natureza da ocupação: É a espécie de atividade que determinado indivíduo exerce:
serviço ou trabalho, seja manual ou intelectual.
Numerário: Moeda, dinheiro efetivo. A quantia ou soma em dinheiro que uma pessoa tem
no caixa.
Ocupação principal: É a atividade principal exercida por determinado indivíduo, seja
trabalho manual ou intelectual.
Ônus real: É uma obrigação que limita a fruição e a disposição da propriedade e que recai
sobre coisas móveis ou imóveis, por força de direitos reais sobre coisas alheias.
Participação societária: Posse de cotas ou ações de uma empresa.
Pensão alimentícia: É a quantia ﬁxada pelo juiz ou escritura pública que deve ser atendida
pelo responsável, para manutenção dos ﬁlhos e ou do outro cônjuge.
Permuta: É o ato no qual os contratantes trocam ou cambiam entre si coisas de sua
propriedade.
Pessoa física: Homem ou mulher ao qual se atribuem direitos e obrigações.
Pessoa jurídica: Conjunto de normas de proteção e defesa do trabalhador ou do
funcionário, mediante aposentadoria, amparo nas doenças, montepios, etc.
Previdência privada: Previdência privada, também chamada de previdência complementar, é uma forma de seguro contratado para garantir uma renda futura ao comprador ou
seu beneﬁciário.
Pró-labore: Expressão latina que signiﬁca pelo trabalho; remuneração do trabalho
realizado por sócio, gerente ou administradores de uma empresa.
Recibo da declaração: É o documento que comprova a efetiva entrega da declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física.
Rendimento: É o total recebido, durante certo período, como remuneração de trabalho ou
de prestação de serviços, ou como lucro de transações comerciais ou ﬁnanceiras de
investimentos de capital etc.
Rendimento bruto: Todo o produto do capital do trabalho, alimentos e pensões
percebidos em dinheiro; proventos de qualquer natureza.
Rendimento próprio: É a remuneração recebida no próprio nome de determinado
indivíduo/contribuinte.
Rendimento isento: É aquele que não sofrem a cobrança do imposto de renda, pois têm
isenção garantida por lei.
Rendimento não-tributável: É o mesmo que rendimento isento.
Rendimentos recebidos acumuladamente: Rendimentos que o contribuinte ganhou de
uma só vez, após esperar por longo tempo. Exemplos: aposentadoria, pensão, precatórios
e transferência para a reserva remunerada.
Rendimento tributável: É o proveniente do trabalho assalariado; remunerações por
trabalho prestado no exercício de emprego, cargos e funções, e quaisquer proventos ou
vantagens percebidas, aluguéis, juros etc.
Rendimento tributável exclusivamente na fonte: Rendas que têm tributação de IR no
momento do recebimento.
Tributação exclusiva/deﬁnitiva: É quando o imposto sobre a renda retido na fonte não
pode ser compensado na declaração anual.
União estável: É aquela entre um homem e uma mulher desimpedidos dos laços do
casamento ou separadas de fato.
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saia na frente com a plus contábil!
faça sua declaração conosco!

Entregue seu IR sem dúvidas,
corretamente preenchido e com risco
minimizado de cair na malha ﬁna.

CORRA E ESTEJA ENTRE
OS PRIMEIROS A RECEBER
A RESTITUIÇÃO.

(11) 4118-2797 | pluscontabil.com.br
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