


Olá, sou Sadrak Freitas, especialista em Declaração de Imposto

de Renda da Pessoa Física e quero te ajudar na elaboração da sua
declaração deste ano.

Mas antes, você precisa saber que a Receita Federal vem
modernizando seu processo de fiscalização nos últimos anos e, só
em 2018, arrecadou mais de R$ 3 milhões com autuações referentes
a irregularidades nas declarações de imposto de renda.

Contudo, nós não queremos que você faça parte desta relação! Por
isso, resolvemos te ajudar, disponibilizando um checklist de
documentos necessários para a declaração de imposto de renda.

E não para por aí, queremos te ajudar ainda mais, oferecendo nossa
expertise de mais de 10 anos elaborando declaração.

Mais de 3.000 declarações elaboradas e
transmitidas com sucesso!

Então, o que está esperando? Veja tudo que você precisa,
providencie o quanto antes e vá marcando cada documento que já
tem em mãos.



 CPF;

 Título de Eleitor;

 Comprovante de endereço;

 CPF de dependentes;

 Notas fiscais ou documentos comprobatórios;

 Comprovantes de rendimentos das fontes pagadoras;

 Informe de rendimentos financeiros das contas bancárias;

 Informe de rendimentos das corretoras;

 INSS patronal da empregada doméstica;

 Comprovantes de despesas com saúde;

 Comprovantes de despesas com educação;

 Comprovantes de previdência complementar;

 Comprovantes de doações;

 Documentos de imóveis;

 Comprovantes de aluguéis. 



Com esse checklist é possível ter mais controle em relação aos
documentos necessários. Espero que ele te auxilie durante a
declaração de Imposto de Renda.

E, para facilitar ainda mais o processo, você pode enviar
os documentos via celular, através do nosso e-mail ou WhatsApp, ou
ainda entregar pessoalmente na sede da comed.

Tem alguma dúvida em relação à documentação ou como enviá-la?
Entre em contato conosco para que possamos te auxiliar.

Obrigado e conte sempre comigo quando necessário!

Sadrak Freitas
Contador Consultivo
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