
Uma nova temporada 
está pra começar!
Tutorial de como declarar o seu imposto de renda.
Sem perrengue, sem estresse, numa boa.
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Olá!
É um prazer ter você com a gente.

A temporada de entrega da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 

2023, ano-base 2022, começa a partir de março. Milhões de contribuintes 

deverão acertar as contas com o Leão.

Então, montamos esse material com o objetivo de ajudar vocês a fazerem 

suas declarações. O conteúdo vale tanto para quem está declarando pela 

primeira vez, quanto para que já fazia antes mas ainda tem difi culdade — 

afi nal, é um processo cheio de detalhes que precisa de atenção.

O que vamos abordar neste material?

Por onde começar

Como baixar o programa

Como preencher corretamente
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Do que se trata essa tributação?

Sob responsabilidade da Receita Federal, o Imposto de Renda cobra uma 

taxa em cima dos ganhos do contribuinte que foram registrados ao longo 

do ano. 

■ Isso inclui: venda de bens, investimentos e tudo o que você somou   

de ganho em 2022.

■ A declaração é feita neste ano, mas corresponde aos ganhos e gastos

do ano anterior, ok?

VAMOS COMEÇAR 
DO COMEÇO...

A Declaração de Imposto de Renda 

também funciona para o Governo 

Federal controlar e observar o que 

tem sido gasto pelos brasileiros.

Principalmente, no que se trata 

de sonegação de impostos.
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Não! Nem todas as pessoas precisam entregar a Declaração de Imposto  

de Renda. 

Só precisará fazer a declaração, quem se encaixar em pelo menos uma 

dessas condições:

■ Recebeu rendimentos tributáveis cuja soma anual foi superior                

a R$ 28.559,70;

■ Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados 

exclusivamente na fonte (como os provenientes de aplicações 

financeiras), cuja soma anual foi superior a R$ 40.000;

■ Obteve 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 receita bruta anual de atividade rural em valor acima do limite 

de R$ 142.798,50;

■ Pretende compensar algum saldo devedor (prejuízo) da atividade rural 

de anos anteriores ou do próprio ano-calendário;

■ Teve, em 31 de dezembro de 2022, a posse ou a propriedade de bens 

ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300.000;

■ Estrangeiros que passaram à condição de residente no Brasil,         

em qualquer mês do último ano.

MAS TODO MUNDO PRECISA 
FAZER A DECLARAÇÃO?
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Quem não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima está 

automaticamente dispensado de apresentar a Declaração de Imposto 

de Renda.

Fonte: https://www.migalhas.com.br/quentes/380197/saiba-como-se-preparar-para-a-declaracao-do-imposto-de-renda-2023

https://www.migalhas.com.br/quentes/380197/saiba-como-se-preparar-para-a-declaracao-do-imposto-de-renda-2023
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Fique de olho no prazo:

Em 2023, será do dia 15 de março

até 31 de maio.

NÃO ATRASE SUA DECLARAÇÃO!

Se entregar fora do prazo, terá de pagar uma multa de no mínimo            

R$ 165,74, mesmo que não tenha imposto a pagar. O valor máximo  

dessa multa é equivalente a 20% sobre o IR devido.

Então, não deixe para a ultima hora, pois não vale a pena pagar essa multa 

ou cair na malha fina.

VOCÊ SE ENQUADRA EM 
UM DOS PERFIS CITADOS?

ENTÃO SIM, PRECISA FAZER
A DECLARAÇÃO!
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VANTAGENS DE ENTREGAR 
A DECLARAÇÃO LOGO NO 
INÍCIO DO PRAZO:

Resgatar documentos 
esquecidos a tempo

Receber mais 
rápido a restituição

Organizar melhor 
as finanças pessoais

Evitar 
congestionamento do site

Se você tem dificuldade em fazer a Declaração de Imposto de Renda, 

considere contratar um contador para fazer isso para você.

A seguir, vamos explicar o passo a passo para gerar a sua declaração. Confira!



GERANDO A 
DECLARAÇÃO DE 
IMPOSTO DE RENDA

Tudo o que você precisa 
fazer, passo a passo.
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Além do CPF, título de eleitor, comprovante de residência e outros 

documentos pessoais, você também precisa separar:

■ Informe de rendimentos da empresa

■ Informe de aposentadoria ou pensões

■ Informe do banco (demonstrativo de bancos com dados sobre  

contas correntes, poupança e aplicações financeiras)

■ Informe de investimentos (demonstrativo de corretoras sobre        

seus investimentos)

■ Comprovantes de outras fontes  de renda (como extrato de 

rendimentos de aluguéis de imóveis)

■ Informe sobre pensão alimentícia, doações e herança

■ Contrato de compra e venda de bens (caso tenha comprado             

ou vendido um imóvel ou carro)

■ Recibos de pagamento de despesas dedutíveis com saúde,   

educação e previdência privada

■ Extrato consolidado de dívidas (financiamento de imóvel, 

empréstimo consignado)

1º PASSO
SEPARE SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS

Vale lembrar que, se você tem dependentes, também deve 

separar os documentos deles.
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2º PASSO
BAIXE O PROGRAMA DA 
RECEITA FEDERAL

No seu computador pessoal, faça 

o download do programa através 

do site ofi cial da Receita Federal. 

www.gov.br/receitafederal.

Você também pode baixar o aplicativo 

no celular ou tablet, através da Apple 

Store ou Play Store. Pesquise por

“Meu imposto de renda”.

Se estiver usando uma máquina da empresa, verifi que se já disponibilizam 

o software.

CERTIFIQUE-SE DE BAIXAR O PROGRAMA DO SITE OFICIAL 
DA RECEITA FEDERAL.

Cuidado com plataformas enganosas, elas podem recolher seus 

dados e aplicar golpes.

Você também pode

no celular ou tablet, 

Store ou Play Store. Pesquise por

www.gov.br/receitafederal
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Depois de instalar o programa ou baixar o aplicativo, selecione a opção:

Criar uma nova declaração.

O programa da Receita apresenta um menu que deve ser preenchido     

de acordo com a ordem estabelecida.

3º PASSO
PREENCHA SEUS DADOS

Portanto, você começa 
preenchendo seus 

dados pessoais. 

Em seguida, informa 
seus rendimentos.

Depois, relata 
seus gastos.

E por fi m, recebe a guia 
para pagamento 

do imposto.
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Depois de preencher tudo, confira os dados para ter certeza que                 

as informações estão corretas e você não deixou passar nada.

Analise se há alguma pendência, como lista de avisos ou erros.

Em seguida, escolha qual modelo de declaração é a mais vantajosa 

para você.

COMO FAZER ISSO?

Ao final do preenchimento da declaração, o programa da Receita Federal 

informa qual é a opção que oferece a maior restituição de imposto de 

renda ou menor valor a ser pago. Ao ver aquela que é mais vantajosa para 

você, selecione e tá feito!

Pronto! Já pode emitir a sua declaração.

4º PASSO
ENVIE A SUA DECLARAÇÃO

SIMPLIFICADA:

■ É aplicado um desconto padrão 
de 20% sobre os rendimentos 
recebidos, limitado a um valor 
tabelado anualmente. 

■ As despesas declaradas não são 
usadas para gerar desconto.

COMPLETA:

■ É considerada a tributação com 
base nessas deduções legais.

■ Melhor opção para quem 
tem muita despesa dedutível, 
como por exemplo, quem tem 
dependentes e gastam mais   
com escola e saúde.

EXISTEM DOIS MODELOS DE DECLARAÇÃO: A SIMPLIFICADA E A 
COMPLETA. ENTENDA AS DIFERENÇAS:
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PRONTO! VOCÊ APRENDEU 
A GERAR A SUA DECLARAÇÃO.

Confi ra a seguir: Como inserir a sua previdência 
complementarna Declaração de Imposto de renda.

Lembre-se de salvar, num local seguro, o recibo 
da declaração. Você pode precisar dele em 
diversos momentos (por exemplo, para fazer um 
fi nanciamento ou na declaração do ano que vem).
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Para os colaboradores Raízen: 

1. As contribuições feitas via desconto em folha de pagamentos constam 

no Informe de Rendimentos da empresa no campo de descrição:

“03. Contribuições a entidades de previdência complementar e a fundos 

de aposentadoria prog. individual (Fapi)”.

2. Se você fez contribuições voluntárias via transferência, você poderá gerar 

o Informe de Rendimentos complementar através do nosso site.

SOBRE A SUA PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR

■ Autopatrocinados

■ Aposentados 

■ Quem optou pelo resgate

Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso time!

Podem gerar o Informe de 
Rendimentos através do 
nosso site!

https://www.futuraprev.org.br/
https://www.futuraprev.org.br/
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Do mesmo jeito que o governo usa suas declarações de imposto de renda 

para observar os seus gastos, você também pode fazer o mesmo com seu 

orçamento mensal e anual!

Portanto, aproveite esse momento para fazer um balanço dos seus ganhos 

e gastos. Trace objetivos de curto, médio e longo prazo e tire os aprendizados 

dessa atividade para planejar a sua vida fi nanceira!

DICAS EXTRAS PARA 
SUA VIDA FINANCEIRA

Aproveite também para acessar o simulador da sua previdência e 
avaliar se você está no caminho que vai deixar o seu “eu do futuro” 
muito mais tranquilo.  



https://www.futuraprev.org.br/



