
LISTA PADRÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS IRPF 2014: 

- Nome:                                                                                                                                                                                                  .                                                                                                           

Número carteirinha SINTIVEPO:                                                                  Data entrega no sindicato         /       / 14. 

□Não sócio:                                                                                                                    Valor Pago                                                 . 

- Endereço: Rua                                                                                                                                            nº                                     .                     

Bairro:                                                               Cidade:                                                       Telefone:                                                 .    

Número CPF                                                                     Número Título de Eleitor:                                                                 .                                               

- Cópia do recibo e declaração de IR do ano anterior e/ou arquivos gerados pelo programa. 

 - Nome,  CPF e data de nascimento  dos dependentes e/ou alimentados indicando grau de parentesco e se estes 
recebem pensão ou aposentadoria. Indicar o valor e a folha de rendimentos. De acordo com a Lei nº 9.250, de 1995, 
art. 35, os pais podem ser considerados dependentes na declaração dos filhos, desde que não aufiram rendimentos, 
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção anual (R$ 13.698,00). O sogro ou a sogra podem ser dependentes, 
desde que seu filho ou filha esteja declarando em conjunto com o genro ou a nora. 

- Informes de Rendimentos de empresas fornecida pelo departamento pessoal, INSS ou Entidades de Previdência 
Privada e recebimento de valores referente a ações judiciais. A falta de dados é de responsabilidade do contribuinte . 

- Informes de Rendimentos Financeiros fornecidos por bancos. Cada banco fornece folha de rendimentos especifica. 
Retirar em todos os bancos aonde tiver contas ou vínculos. 

- Comprovantes de contribuições a Entidades de Previdência Privada . 

- Recibos/carnês de pagamentos de despesas escolares do titular/dependentes. 

- Recibos de aluguéis pagos e/ou recebidos. 

- Comprovantes de despesas com saúde (médicos, dentistas, psicólogos, exames laboratoriais, planos de saúde, etc.) 

- Comprovantes de doações e/ou heranças recebidas no período. 

- Pagamentos de pensão alimentícia (acordo ou decisão judicial). 

- Cópias dos DARFs pagos (Carnê-Leão/Ganho de Capital/Ganho de Renda Variável). 

- Carnê do INSS do empregado doméstico (CPF e NIT do empregado). 

- Escrituras ou compromissos de compra e/ou venda de imóveis adquiridos e/ou vendidos no período. 

- NF ou documento de transferência referente a compra e/ou venda de veículos. 

- Documentos de compra/venda de ações e Renda Variável (Notas de Corretagem, Extratos da CBLC) 

- Financiamentos/Dívidas contraídas (nome do banco, numero da agência, data do financiamento, valor total do 
financiamento e valor das parcelas pagas ate 31/12/2014 . 

OBS: Atenção para não faltarem documentos, pois isso pode gerar atrasos e complicações. Documentos faltantes 
que tiverem que ser gerados via internet ou outras fontes serão cobrados separadamente. 

 

 

Ass:                                                                                                                                   . 


