
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA

 

Comece a organizar seus documentos para a declaração de Imposto de renda! 

O prazo inicia-se no dia 01/03/2018 e encerra-se no dia 30/04/2018. 

 

RENDAS/RENDIMENTOS: 

 

 Informes de rendimentos de instituições financeiras inclusive corretora de 

valores (conta corrente, aplicações, investimentos); 

 Informes de rendimentos de salários, pró labore, distribuição de lucros, 

aposentadoria, pensão etc.; 

 Informes de rendimentos da nota fiscal Paulista e Paulistana; 

 Informes de rendimentos de aluguéis de bens móveis e imóveis; 

 Informações e documentos de outras rendas percebidas no exercício, tais 

como rendimento de pensão alimentícia, doações, heranças recebida no ano, 

processos trabalhistas, outro rendimento isento ou não tributável ou tributável 

exclusivamente na fonte. (Verificar a relação desses rendimentos no final do 

arquivo); 

 Resumo mensal do livro caixa com memória de cálculo do carnê-leão; 

 DARF s de carnê-leão. 

 

BENS E DIREITOS: 

 

 Se você comprou ou vendeu seu carro em 2017, separe a Nota Fiscal ou 

Recibo com os seguintes dados: data, valor, descrição do veículo, CPF ou CNPJ 

do vendedor ou comprador, forma de pagamento. 



 Se você comprou ou vendeu sua casa, apartamento, terreno, separe o 

contrato de compra e venda e os valores pagos ou recebidos, bem como CPF 

ou CNPJ do vendedor ou comprador, data, descrição do imóvel. Se financiado, 

informe de rendimento do banco com as informações detalhadas.  

 Se usou o FGTS para amortizar a dívida, informe o valor total utilizado. 

  

 

DÍVIDAS E ÔNUS: 

 

 Informações e documentos de dívida e ônus contraídos e/ou pagos no 

período; 

 

PAGAMENTOS: 

 

 Comprovantes de despesas com educação (com CNPJ da empresa 

emissora com a indicação do aluno titular ou dependente); 

 Comprovante de pagamento de Previdência Social e previdência privada 

(com CNPJ da empresa emissora); 

 Recibos de doações efetuadas; 

 GPS (ano todo) e cópia da carteira profissional de empregado doméstico; 

 Recibos de pagamentos ou informe de rendimento de plano ou seguro 

saúde (com CNPJ da empresa emissora e a indicação do paciente); 

 Despesas médicas, hospitalares e odontológicas em geral (com CNPJ da 

empresa emissora ou CPF do profissional, com indicação do paciente); 

 

 INFORMAÇÕES GERAIS: 

 

 Informações dos dependentes (nome, CPF, data nascimento, 

rendimentos e grau de parentesco). Importante: para dependentes acima de 8 

anos, obrigatório informar o CPF. Caso contrário, não será possível informá-lo 

como dependente na Declaração. 

 Dados da conta bancária para restituição ou débitos das cotas de imposto 

apurado, caso haja; 

 Endereço atualizado completo (Rua/Av, número, bairro, município e CEP) 



 Atividade profissional exercida atualmente. 

 Cópia da última Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física. Caso 

seja a primeira declaração, informar: CPF, nome completo, data nascimento, 

título de eleitor, telefone, e-mail. 

 

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS: 

 

 abono pecuniário relativo à conversão de 1/3 do período de férias 

 alimentação, transporte e uniformes fornecidos pelo empregador 

 aposentadoria e pensão recebidas em decorrência de doenças graves 

como Câncer e Aids, entre outras 

 auxílio-alimentação e auxílio-transporte a servidor público federal civil 

 benefícios pagos por previdência social e privada recebidos por 

deficientes mentais 

 bolsas de estudo e pesquisa recebidas como doação ou para médico-

residente; a doação não pode representar vantagem para o doador nem 

ser feita em troca de serviços 

 rendimento de caderneta de poupança 

 contribuições patronais para o plano de incentivo à aposentadoria 

programada individual 

 diárias para pagamento de despesas de alimentação e hospedagem 

pagas para realizar trabalho em local diferente da sede da empresa, 

inclusive exterior 

 dividendos do FND (Fundo Nacional de Desenvolvimento) 

 doações e heranças 

 ganho com venda de único imóvel (até R$ 440 mil), desde que tenha 

sido a única venda nos últimos cinco anos 

 indenização de seguro por furto ou roubo 

 indenização de transporte a servidor público da União 

 indenização decorrente de acidente 

 indenização por acidente de trabalho 

 indenização por danos patrimoniais 

 indenização por desligamento voluntário de servidores públicos civis 

 indenização por rescisão de contrato de trabalho e FGTS 



 indenização reparatória a desaparecidos políticos 

 indenização em virtude da desapropriação para fins de reforma agrária 

 juros recebidos de letras hipotecárias 

 licença-prêmio (não gozada) 

 lucro na vendas de ações e ouro no valor mensal de até R$ 20 mil 

 lucro na venda de bens ou direitos no valor mensal de até R$ 35 mil, 

exceto ações 

 lucros e dividendos distribuídos aos sócios de empresa 

 pecúlio recebido do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 

 parcelas isenta de pensões e aposentadorias recebidas por pessoas 

acima de 65 anos 

 proventos e pensões da FEB (força expedicionária brasileira) 

 recebimentos referentes ao PIS e PASEP 

 redução do ganho de capital na venda de imóvel adquirido até 1988 

 rendimentos distribuídos ao titular ou a sócios de microempresa e 

empresa de pequeno porte, optantes pelo Simples, exceto pro labore,  

 rendimentos de aluguel ou serviços prestados 

 restituição do Imposto de Renda 

 salário-família 

 seguro-desemprego e outros auxílios 

 serviços médicos pagos, ressarcidos ou mantidos pelo empregador 

 valor de bens ou direitos recebidos em devolução do capital 

 valor recebido da apólice de seguro 

 

 

RENDIMENTOS TRIBUTADOS EXCLUSIVAMENTE NA FONTE: 

 

 13º salário 

 juros sobre capital próprio 

 multas por rescisão de contratos 

 participação nos lucros ou resultados 

 prêmios de loterias 

 prêmios em concursos esportivos 

 prêmios pagos aos proprietários e criadores de cavalos de corrida 



 pagamento a beneficiário não identificado 

 rendimentos de aplicações financeiras 

 rendimentos pagos a pessoas jurídicas por sentença judicial 

 rendimentos recebidos acumuladamente 

 rendimentos de pessoas físicas ou jurídical 

 residentes ou domiciliadas no exterior títulos de capitalização 

 

 

Não deixe para última hora. Organize-se!  

 

Enviar a documentação scaneada para o e-mail: irpf2018.rfb@gmail.com 

 


