SHEKINÁ CONTABILIDADE

AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DA DIRPF 2015/2016
IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF _______________________________________________

PROFISSÃO__________________________________________________ TIT.ELEITOR ___________________________________
NOME ___________________________________________________________________________________________________________________
ENDEREÇO _________________________________________________________________________________ Nº______________
COMPL.__________BAIRRO________________________ CEP______________________ MUNICÍPIO______________________UF ______
FONE(COM/RES)_________________________________ FONE CEL._____________________________ DATA NASC_____/_____/_____

ORIENTAÇÕES IRPF 2016
1 - Informe se completou 65 anos em 2015.
2 - Cópia da Declaração do ano anterior. No caso de a Declaração ter sido elaborada pela SHEKINA CONTABILIDADE,
não é necessário fornecer.
3 – RENDIMENTOS:
3.1 Comprovantes de rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras, referentes a salários, vencimentos, pró-labore,
honorários, aposentadoria, DARFs de carnê-leão referentes a pensão alimentícia judicial, etc.(Titular e dos Dependentes)
3.2 Relação anual de aluguéis recebidos de pessoas físicas, com indicação de nome, CPF, endereço do imóvel e os
valores recebidos. Importante: juntar os DARFs de carnê-leão pagos durante o ano de 2015.
3.3 Comprovantes de Rendimentos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte e de Informes Financeiros referentes
a saldo em conta corrente, caderneta de poupança e aplicações financeiras.(Titular e Dependentes)
3.4 Comprovantes de rendimentos de Previdência Privada do cônjuge e dos dependentes, quando for o caso.
3.5 Comprovantes de outros rendimentos se houver.
3.6 – Comprovantes dos créditos da Nota Fiscal Paulista.
3.7 – Comprovantes dos créditos da Nota Fiscal Paulistana.
4 – PAGAMENTOS E DOAÇÕES EFETUADOS:
4.1 Comprovantes de pagamentos e doações efetuados, tais como: pensão alimentícia, aluguéis, instrução, médicos,
dentistas, psicólogos, hospitais, clínicas, planos de saúde, advogados, consórcios, Guias de Recolhimento do INSS e/ou
pagamentos feitos à Previdência Complementar, DARFs referentes a antecipação de IR carnê-leão e mensalão etc.
4.2 Comprovantes de recolhimentos ao INSS, referente a empregados domésticos (GPS) efetuados durante o ano de
2013.
5 – BENS E DIREITOS:
5.1 Comprovantes de aquisição ou venda, no ano de 2015, de imóveis, veículos, participações societárias, aplicações,
investimentos, poupança, depósitos a vista e numerários, ou preencher formulário abaixo, no caso de reforma ou
benfeitorias em imóveis, apresentar as notas fiscais de material e recibos de mão-de-obra.
6 – DÍVIDAS E ÔNUS REAIS:
6.1 Comprovantes de dívidas e ônus assumidos ou pagos durante o ano de 2015, ou preencher formulário abaixo.

SHEKINÁ CONTABILIDADE

DISCRIMINAÇÃO

ITEM

VALOR EM 31/12/15

VEICULO – MARCA – MODELO – ANO FABR. DATA DE AQUISIÇÃO VALOR DE ENTRADA +
PRESTAÇÕES / VENDA - NOME E CPF COMPRADOR

IMÓVEIS – TIPO – ENDEREÇO COMPLETO – DATA DE AQUISIÇÃO VALOR DE ENTRADA +
PRESTAÇÕES / VENDA – NOME E CPF DO COMPRADOR

DÍVIDAS E ÔNUS: DÍVIDAS E ÔNUS ASSUMIDOS OU PAGOS EM 2015

DADOS BANCARIOS PARA RESTITUIÇÃO/PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA
BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

Dependentes: Preencher quadro abaixo
Nome

Relação de
dependência

Data de
nascimento

CPF

1.
2.
3.
OBS.: no campo “Relação de dependência” deve ser informado o grau de parentesco (cônjuge, filho, etc.)
IMPORTANTE: Caso os dependentes possuam rendimentos de qualquer natureza, juntar os Comprovantes de
Rendimentos

SHEKINÁ CONTABILIDADE
7 – DEMAIS DOCUMENTOS:
7.1 Cópia de Contrato Social ou Alterações Contratuais ou Estatuto Social de empresas das quais participa ou
participou em 2015. Caso estas empresas estejam sob cuidados da SHEKINA CONTABILIDADE não é necessário
fornecer.
7.2

Informações sobre créditos referentes a empréstimos efetuados a empresas das quais participa.

7.3 Cópia de Demonstrativo de Ganhos de Capital apurados em eventuais vendas de bens móveis, imóveis ou de
participações societárias.
7.4 Comprovante de restituição do IR recebida no ano de 2015, se houver.
7.5 Comprovantes de operações na Bolsa de Valores ou de Futuros ou cópia do Demonstrativo de Renda Variável.
7.6

Comprovantes de operações em moeda estrangeira ou demonstrativo de ganhos em moeda estrangeira.

7.7 Comprovantes de pagamentos de despesas referentes a 2015 relativos ao exercício profissional para elaboração do
Livro Caixa ou Demonstrativo do Livro Caixa emitido pelo aplicativo Carnê Leão 2015.
7.8- Outros documentos que devam ser objetos de inclusão na Declaração de Rendimentos
7.9 Imposto a pagar: Caso tenha imposto a pagar, o mesmo pode ser feito em até 8 cotas (de abril a novembro de
2016) com acréscimo na 2ª. parcela de 1%. A partir das demais, além de 1%, há o acréscimo da taxa SELIC, caso opte
por debito em conta favor informar no formulário os dados bancários para debito em conta.
Atenciosamente,
Equipe de Declaração de IRPF SHEKINA CONTABILIDADE
SÃO PAULO ______DE ___________________________ DE 2.016

AUTORIZO A ENTREGA DA DIRPF REF. 2.015/2.016 CONF. INFORMAÇÕES ACIMA.

________________________________________
ASSINATURA

