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COMUNICADO 004/2020 – IMPOSTO DE RENDA 

PESSOA FÍSICA - IRPF 

O prazo de entrega da declaração de Imposto de Renda 2018 terá início em  02 de 

março de 2020 e deve ser enviado até 30 de abril de 2019 à Receita 

Federal. 

✓ Recebeu rendimentos tributáveis (ex.: salário, aposentadoria) acima de 
R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta 
centavos); 

✓ Recebeu rendimentos isentos (ex.: juros de poupança, FGTS), não 
tributáveis (seguro de veículo, indenização) ou tributados apenas na fonte 
(13o. salário, ganhos com aplicação financeira, prêmios de loteria) acima de 
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); 

✓ Teve a posse ou propriedade, em 31/12/2019, de bens ou direitos (imóveis, 
terrenos, veículos etc.) acima de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); 

✓ Obteve ganho de capital na venda de bens e direitos sujeitos ao Imposto de 
Renda; 

✓ Realizou operações em Bolsas de Valores, de mercadorias, de futuros e 
assemelhadas; 

✓ Deseja compensar, nesta declaração ou nas próximas, prejuízos de anos 
anteriores com atividade rural; 

✓ Optou pela isenção do IR incidente sobre o ganho de capital obtido na venda 
de imóveis residenciais ao usar o dinheiro integralmente na compra de 
imóveis residenciais no país no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contado 
da celebração do contrato de venda; 

 

Para elaborar a sua declaração, o contribuinte deve estar, no mínimo, de posse 

da seguinte documentação: 

 
Renda 

✓ Informes de rendimentos de instituições financeiras, inclusive corretora de 
valores; 

✓ Informes de rendimentos de salários, pró labore, distribuição de lucros, 
aposentadoria, pensões, etc; 

✓ Informes de rendimentos de aluguéis de bens móveis e imóveis recebidos de 
jurídicas etc.; 

✓ Informações e documentos de outras rendas percebidas no exercício de 
2019, tais como doações, heranças, dentre outras; 

✓ Livro Caixa e DARFs de Carnê-Leão; 
✓ Informes de rendimentos de participações de programas fiscais (Nota Fiscal 

Paulista, Nota Fiscal Paulistana, dentre outros). 
 



 

[Digite texto] 
 

 
 
Bens e direitos 

✓ Documentos que comprovem a compra e venda de bens e direitos ocorridas 
em 2019; 

✓ cópia da matrícula do imóvel e/ou escritura de compra e venda; 
✓ Código do imóvel no cadastro do IPTU; 
✓ Valores pagos no ano de 2019.  
✓ Documentos que comprovem a posição acionária de cada empresa, se 

houver. 
 

Dívidas e ônus 
✓ Informações e documentos de dívida e ônus contraídos e/ou pagos em 2019. 

 
Rendas variáveis 

✓ Controle de compra e venda de ações, inclusive com a apuração mensal de 
imposto (indispensável para o cálculo do Imposto de Renda sobre Renda 
Variável); 

✓ DARFs de Renda Variável; 
✓ Informes de rendimento auferido em renda variável. 

 
Pagamentos e deduções efetuadas 

✓ Recibos de pagamentos de plano de saúde (com CNPJ da empresa 
emissora); 

✓ Despesas médicas e odontológicas em geral (com CNPJ da empresa 
emissora); 

✓ Comprovantes de despesas com educação (com CNPJ da empresa emissora, 
com a indicação do aluno); 

✓ Comprovante de pagamento de previdência social e privada (com CNPJ da 
empresa emissora); 

✓ Recibos de doações efetuadas; 
✓ Recibos de pagamentos efetuados a prestadores de serviços. 
✓ Valores pagos ou recebidos por pensão alimentícia. Só valem, no caso, os 

valores com decisão judicial. Não serão considerados valores pagos 

espontaneamente aos filhos e/ou ex-cônjuge; 

 
 

Informações gerais 
✓ Nome, CPF, grau de parentesco e data de nascimento dos dependentes; 
✓ Endereços atualizados; 
✓ Cópia completa da última Declaração de Imposto de Renda Pessoas Física 

entregue; 
✓ Dados da conta para restituição ou débitos das cotas de imposto apurado, 

caso haja; 
✓ Atividade profissional exercida atualmente. 
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Novidades para 2020 !!! 

 
Existe a necessidade de o contribuinte incluir informações complementares sobre 
alguns tipos de bens, tais como: imóveis, veículos, aeronaves e embarcações. Além 
de conta corrente e aplicações financeiras. Veja quais são essas informações: 
 

✓ Imóveis: data de aquisição, área do imóvel, Inscrição municipal (IPTU), 
registro de inscrição no órgão público e registro no cartório de Imóveis; 

✓ Veículo, aeronaves e embarcações: número do RENAVAM e/ou 
registro no correspondente órgão fiscalizador; 

✓ Contas correntes e aplicações financeiras: CNPJ da instituição 
financeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para melhor atendê-lo agende um horário por e-mail.: miguel@gscontabil.com.br ou 

oscar@gscontabil.com.br, se preferir ligue 2455-2005. 

Whatsapp Miguel 11-98632-7271 ou Oscar 11-98572-2028  

 

 

 

 

 

 

Miguel Wilson da Silva 
Diretor 

G&S Contabilidade Ltda. 
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