Goiânia, 28 de Fevereiro de 2018.
Prezado (a) Sr.(a)

REF. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2018
20 – BASE 2017
Estamos enviando em anexo a relação dos documentos que serão necessários para
instruir o preenchimento de sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física.
Lembramos que todos participantes de empresa, como titular ou sócio, de acordo com a
legislação em vigor, estão obrigados a entregar a Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física 2018 – Ano Base 2017
7.
O prazo de entrega da Declaração neste ano é até 30.04.2018, para declaração com
imposto a pagar ou a restituir, sendo o pagamento da primeira quota também no dia
30.04.2018.
Caso não seja efetivada a entrega dentro deste prazo,
prazo, incidirá multa de 1% ao mês de
atraso ou fração, calculada sobre o imposto devido, ainda que integralmente pago,
observado o valor mínimo de R$ 165,74 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro
centavos), e no máximo 20% do imposto devido, além de outros inconvenientes.
os que é necessário VSa.
V
manifestar o desejo de efetuar a Declaração de
Salientamos
Imposto de Renda, através de sua presença em nosso escritório, ou através da solicitação
de visita de um de nossos profissionais,
prof
e que a mesma não será entregue
automaticamente.
Estaremos atendendo a partir do
d dia 01 de Março,, e para maior agilidade agendaremos
horário.
Até o dia 20 de abril estaremos acolhendo sua declaração, com o compromisso de
entrega dentro do prazo, solicitamos a gentileza de não deixarem para
p ra última hora.
Agradecemos, e contamos também neste ano com sua preferência.

Atenciosamente

Grupo Intelekto
www.grupointelekto.com.br

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTRUIR O PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO
DECLA
DE
IMPOSTO DE RENDA – PESSOA FÍSICA EXERCÍCIO 2018 - ANO
NO BASE 2017
20

DA DECLARAÇÃO DE BENS: documentos de compra e venda no ano 2017;
20
Documentos de compra ou venda de imóveis (escrituras, contratos, etc.);
Valores pagos sobre quotas de condomínio em construção;
Compra ou venda de veículos (recibos/ certificados onde constam: nome, cpf, data e valor):
Saldo em bancos em 31/12/2017
31/12/20 (conta corrente, poupança e aplicações financeiras);
Dívidas bancárias ou de terceiros com C.N.P.J e ou C.P.F.;
Extrato para fins de IR de financiamento de casa própria;
De pagamento de parcelas de consórcio.
DOS COMPROVANTES DE RENDIMENTOS RECEBIDOS
Informe de rendimentos do ano de 2017
20 (retirada pró-labore,
labore, salários, honorários, comissões);
Informe dos aluguéis recebidos (Se a Pessoa Física: valores recebidos mês a mês);
Rendimentos de aposentadorias e pensões (INSS, ESTADO, UNIÃO, etc);
Valores recebidos na Revisão de Benefícios no INSS e outros;
Valores recebidos de Previdência Privada, por resgate de aplicações ou benefício.
bene
DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTOS
Total de aluguel pago, nome, C.P.F do locador;
Recibos/notas fiscais de médicos, dentistas, psicólogos, clinicas e hospitais;
Pagamento de pensão alimentícia judicial, com o nome e cpf da (o) beneficiada (o);
Doação efetuada
fetuada no exercício com nome e CPF do (s) beneficiário (s);
Doação à entidades filantrópicas (Estatuto das crianças e adolescentes)
Carnê leão e Mensalão – comprovantes de recolhimentos (darfs);
Pagamentos efetuados à Previdência Social, (mês a mês);
Pagamentos
mentos efetuados á Previdência Privada;
Comprovantes de recolhimentos de Ganhos de Capital;
Comprovantes de despesas com instrução, com cursos regulares – declarante e
dependentes;
Comprovantes de Pagamento Contrato de Leasing;
INSS pago de empregada (o) doméstica
d
(o) – fornecer nome completo,, CPF e o NIT (número
de inscrição do trabalhador).
DE PROPRIEDADE RURAL
Notas de vendas de produtos agropecuários;
Notas de despesas de custeio (sementes, adubos, defensivos, mão-de-obra,
mão
obra, etc);
Saldo devedor de créditos agrícolas em 31/12/2017,
31/12/20
cédulas rurais;
Comprovantes de investimentos e melhoramentos na propriedade (aquisição de máquinas,
tratores, instalações, etc.);
Estoque de animais e produção existentes em 31/12/2017;
31/12/20
Juros e correção monetária de empréstimos agrícolas.
Nº DO CPF DOS DEPENDENTES
É obrigatório o preenchimento do nº do CPF dos dependentes a partir de 8 anos de idade, para
efeito de redução do imposto devido. Caso o modelo completo seja o mais adequado.
PRAZO DE ENTREGA E VENCIMENTO DA 1ª QUOTA
Até 30/04/2018 – declarantes com imposto de renda à pagar ou restituir

Até 30/04/2018 – pagamento da 1ª quota do I.R.P.F.

