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Descrição do Documentos

Enviar para a Sevilha Contabilidade os documentos da lista 
abaixo, seus e de seus dependentes, quando houverem

❒ ❒

❒❒

❒ ❒

Posições atualizadas referentes à dívidas e ônus, tais como 
financiamentos imobiliários e outros financiamnetos
Livro caixa da atividade rural

Documentos completos referente à bens comprados ou vendidos no 
ano, no Brasil ou no exterior

- Prêmios de loteria ou sorteios em geral
Pagamentos efetuados pelo declarante e por seus dependentes, 
para dedução na declaração
Exemplos de pagamentos dedutíveis
- Despesas com edução
- Despesas Médicas
- Despesas com plano de saúde
- Pagamentos à previdência privada
- Pensão alimentícia paga
- INSS de empregados domésticos
- Pagamentos à profissionais liberais
Informações detalhadas sobre doações efetuadas, inclusive para 
partidos políticos

- Rendimentos Recebidos em indenizações na justiça

DARFs mensalão, código 0246 referentes ao ano

Comprovantes de rendimentos isentos e não tributáveis recebidos em 
2016

Exemplos de rendimentos isentos:
- Doações recebidas
- Lucros Recebidos de empresas, microempresas, ou MEIs
- Valores sacados das contas de FGTS
- Verbas indenizatórias de rescisão de contrato de trabalho
- Prêmios de seguro
- Valores referentes à Nota Fiscal Paulista ou Paulistana
Comprovantes de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva 
recebidos em 2016
Exemplos de rendimentos sujeitos à tributaçào exclusiva na fonte

(11) 2879.6654  contato@sevilha.com.br

DARFs carnê leão, código 0190 referentes ao ano

Informes de rendimentos das fontes pagadoras pessoas jurídicas, 
inclusive de institutos de previdência com o INSS e outros.
Informe de rendimentos emitidos pelos bancos nos quais mantém 
conta no Brasi
Extratos completos de contas bancárias mantidas no exterior

Livro caixa da atividade autonoma ou de serviços prestados sem 
vínculo empregatício
Detalhamento dos aluguéis recebidos mês a mês

Se profissional de taxi ou de transporte autonomo de cargas e 
passageiros, valores das receitas auferidas mês a mês com estes 
serviços
Detalhamento dos rendimentos oriundos do exterior mês a mês

Comprovantes de pagamento da previdência oficial mês a mês

Comprovantes de pagamento de pensão alimentícia mês a mês

Houve pagamentos acima do valor fixado em sentença ou escritura?

Favor detalhar o que foi pago a maior



Houve mudança de endereço em relação à declaração anterior?

❒ Não ❒ Sim
Informar novo endereço se for o caso

Trata-se de espólio?

❒ Não ❒ Sim

Dados do Inventáriante
Nome
CPF
Endereço completo
Data do Óbito
Inventário encerrado em 2016?

❒ Não ❒ Sim

Data da Partilha:
Haverá mudança na quantidade de dependentes em relação ao ano anterior?

❒ Não ❒ Sim
Descreva que dependentes excluir, incluir ou alterar.

Haverá mudança na quantidade de alimentados em relação ao ano anterior?

❒ Não ❒ Sim
Descreva que alimentados excluir, incluir ou alterar.

Em que banco, conta e agência você gostaria de receber sua restituição de IRPF caso exista?
Banco
Agência
Conta
Em que telefone podemos lhe contatar para falar sobre IRPF?

Fixo
Celular
Qual o melhor e-mail para você receber sua declaração IRPF?

Outras informaçòes que você deseje compartilhar conosco para uso na declaração IRPF:

Informar para a Sevilha Contabilidade os dados abaixo:

Documentos referentes à aplicações de renda variável tais como
- Notas de compra e venda de ações e títulos mobiliários no Brasil

❒ ❒

❒❒

Documentos referentes à ganho de capital em moeda estrangeira, 
tais como
- Notas de compra e venda de ações no exterior
- Balanços de empresas domiciliadas fora do Brasil das quais participe
- Documentos de venda de moeda estrangeira


