
  

 

Comunicado 002/2021 
 

Comunicamos a todos nossos clientes que a Declaração de Renda Pessoa Física é obrigatória 

a todos os sócios de empresas. Os titulares de registro de empresário (firma individual ou EIRELI), 

mesmo que a empresa esteja sem movimentação econômica ou não teve faturamento no exercício 

anterior. Portanto a não entrega gera multa de R$ 165,74 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e 

quatro centavos), pois fica registrado no cadastro da receita federal devido ao CPF estar ligado ao 

CNPJ da empresa, podendo desta maneira gerar restrição ao crédito. Após implantação do sistema 

de consulta nacional ao CPF pela Receita Federal.  

Cabe lembrar que de acordo com a Lei Complementar 105/2001 em seu art. 6º autoriza o 

agente fiscal a quebra do sigilo bancário,  a Receita Federal regulamentou no Decreto 3724/2001, 

segundo o qual auditor fiscal poderá solicitar a quebra do sigilo bancário se houver indícios de 

irregularidade financeira superior a 10 vezes o valor declarado em sua declaração de imposto de 

renda, por isso orientamos aos nossos clientes muita cautela ao preencher sua declaração e não na 

deixar cair em mãos errada. Entregue aos profissionais qualificados para preenchimento. 

 
A declaração deverá ser apresentada no período de 01/03/2021 a 30/04/2021 as 20:00hs.  
 

Obrigatoriedade 


Recebeu rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 

28.559,70; 

Recebeu auxílio emergencial para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente da doença causada pelo Coronavírus identificado em 2019 

(Covid-19), em qualquer valor, e outros rendimentos tributáveis em valor anual superior a R$ 

22.847,76. 

Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma 

foi superior a R$ 40 mil; 

Obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência 

do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; 

Obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência 

do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; 

Optou pela isenção do Imposto sobre a Renda incidente sobre o ganho de capital auferido na 
venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis 
residenciais localizados no país, no prazo de 180 dias contados da celebração do contrato de venda, 
nos termos do artigo 39 da Lei n° 11.196/2005. 















CHECK LIST – Documentos Necessário
 
 Informe de Rendimento (Distribuição de lucros/ Pró-labore) – Elaborado pela AS Campoli e será entregue até 

20/03/2021; 

 Informe de Rendimento (Salários) – Caso seja assalariado; 

 Informe de Rendimento Financeiro (Conta-Corrente, Aplicações, Poupança etc.); 

 Informe de Rendimento Previdência Privada (PGBL/ VGBL e demais.); 

 Informe de Rendimento Previdência Social (Aposentado); 

 Informe de Rendimento de Crédito de programas de nota fiscal; 

 Recibos receitas de livro-caixa-caso seja autônomo/ Profissional Liberal/ Atividade Rural; 

 Recibos de despesas ligados à atividade seja autônomo/ Profissional Liberal/ Atividade 

Rural; 

 Realizou Aluguel com Imóveis? Solicitar Informe de Rendimento emitido com a Imobiliária; 

 Comprovante das despesas pagas com: escolas, cursos de formação profissional, faculdades; 

 Comprovante das despesas pagas com: médicos, assistência médica; dentista, fisioterapeuta; 

 Comprovante das despesas pagas com: INSS dos empregados domésticos (cópia da GPS); 

 Compra e venda de imóveis (escrituras ou contrato de compra e venda); 

 Compra e venda de automóveis (recibo de compra e venda ou DUT); 

 Cópia do Título de Eleitor (caso seja a primeira vez que a AS CAMPOLI esteja elaborando); 

 Os mesmos dados do cônjuge, pois no caso de empresário não pode ser entregue em conjunto; 

 Relação dos dependentes, favor relacionar o nome completo, data de nascimento e CPF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Prazo envio dos documentos 
 

Informamos aos nossos clientes que necessitamos dos documentos até no máximo dia 

15/04/2019. Mas à medida que a documentação já estiver organizada, favor nos encaminhar via e-

mail ou pelo site wetransfer (para envio de arquivos mais pesados).  

Caso a documentação seja entregue fora do prazo acima citado, não nos responsabilizamos 

por ônus que venha ser causado, pois precisamos de tempo hábil para elaboração e análise da sua 

declaração do Imposto de Renda. 

Por se tratar de uma obrigação da Pessoa Física e um serviço para-contábil, o nosso honorário 

será de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para Declarações de Imposto de Renda 

Simplificadas, e de R$ 500,00 (quinhentos reais) para as Declarações de Imposto de Renda 

Completas, que incluirá a análise e consultoria das informações por um profissional e a melhor forma 

de declarar, confecção e entrega via internet (incluindo também cópia do arquivo e recibo 

magnético). 

 
OBS: Para preencher os novos campos da declaração sobre os imóveis declarado será obrigatória 
enviar uma cópia da escritura do imóvel declarado no campo de bens de direito. 
 
Favor entrar em contato conosco caso permanecer alguma dúvida, pois estaremos prontos para 
atendê-los. 
 

Autorização 
 
Cliente Nome por extenso: _________________________________  
 
Nome da Empresa: _______________________________________ 
 
(   ) Minha declaração será feita pela AS CAMPOLI. 
 
(   ) Irei fazer a minha declaração e estou ciente da obrigatoriedade. 
 
 
___________________________________ 
Visto do Cliente 

AS CAMPOLI CONSULTORIA CONTABIL 
 

OBS: Este documento deverá ser assinado e devolvido atraves dos e-mails: 
cristine.santos@ascampoli.com.br 

alexandre@ascampoli.com.br   
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