
UM GUIA DEFINITIVO PARA FUGIR DAS GARRAS DO LEÃO

DECLARAÇÃO
DO IMPOSTO
DE RENDA
2020

STARSIGN
CERTIFICAÇÃO

DIGITAL

https://www.starsigndigital.com.br/


TÓPICOS

PONTOS A SEREM DISCUTIDOS

A Declaração do Imposto em 2020

O que muda em relação ao IRPF 2019

O que é um Certificado Digital?

Utilizando um Certificado Digital na sua Declaração

Passo-a-Passo para declarar seu IRPF 2020

Onde declarar?
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A DECLARAÇÃO
DO IMPOSTO

 

A Receita Federal espera receber 32 milhões de

declarações dentro do prazo legal neste ano. A multa

para o contribuinte que não fizer a declaração ou

entregá-la fora do prazo será de, no mínimo, R$ 165,74.

O valor máximo corresponde a 20% do imposto devido.
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Chegou a temida época do ano em que os brasileiros

devem declarar o Imposto de Renda referente ao ano

anterior. Este ano, com toda tremulação fiscal e política,

algumas alterações aconteceram. Fique ligado!

FONTE: G1



VOCÊ JÁ  SABE  O QUE  PREC ISA
TER  EM MÃOS PARA  DECLARAR  SEU  IMPOSTO?

Antes da abertura do período de
entrega da declaração é importante
já fazer a busca dos documentos
necessários
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O QUE MUDA?

Redução do número de lotes de restituições;

Restituição mais rápida;

Prazo de débito da 1º Quota estendido;

novos campos obrigatórios e;

fim da dedução da contribuição ao INSS de emprego

doméstico.

2019

A Declaração de 2020 apresenta

algumas particularidades em relação a

anterior. Veja:

Prazo de entrega estendido até dia 30 de abril;

O programa alterou a Tela de Entrada; as funções de Bens e

Direitos e as Contas Pré-Cadastradas;

Rendimentos recebidos acumuladamente e a isenção do

contribuinte com 65 anos ou mais;

Débito automático da 1º Quota;

Declaração Pré-Preenchida - Saiba mais a seguir*

2020
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DECLARAÇÃO PRÉ-PREENCHIDA
A Receita Federal disponibiliza a Declaração Pré-Preenchida do IRPF 2020.  Esta declaração está disponível apenas

para os contribuintes que possuam certificação digital;

Acessar o e-CAC com Certificado Digital;

Em ''Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF), faça o

download do arquivo da Declaração Pré-Preenchida, do

programa IRPF;

No programa IRPF, no menu ''Declaração/Importar

Declaração Pré-Preenchida'', selecione o tipo de Declaração

e faça a importação;

Verifique e corrija as informações, altere ou exclua. 

VEJA COMO:

É de inteira responsabilidade do contribuinte a verificação da correção de todos os dados na declaração
RECOMENDAMOS a supervisão, participação ou execução por um profissional de Contabilidade
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O QUE É UM
CERTIFICADO
DIGITAL?
Um certificado digital é um arquivo eletrônico emitido

por uma autoridade certificadora para identificação

eletrônica da pessoa física, jurídica, de um site ou

servidor. 

 

 
A STARSIGN é uma Autoridade de Registro veiculada à DIGITALSIGN uma

Autoridade Certificadora com atuação global.

Um Certificado Digital pode ser armazenado no

computador ou servidor (A1), como também em um

dispositivo criptográfico físico como um Token (A3) ou

Smartcard (A3). 

 

Um e-CPF ou e-CNPJ, permite que uma pessoa física ou

empresa se identifique junto a sistemas públicos ou

privados, autorizando o acesso, o envio ou recebimento e

a assinatura de documentos de forma segura e prática. 

 

Neste mundo digital, sites e servidores necessitam de um

certificado tipo SSL. Este certificado permite que clientes

ou visitantes saibam que determinado servidor ou domínio

possuem propriedade e estão protegidos por criptografia

para o envio ou recebimento de dados ou informações.
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POR QUE UTILIZAR
UM CERTIFICADO

DIGITAL?
 

A Declaração do Imposto de Renda 2020, dotada de novidades e

transformações em seu processo, tornou-se mais digital, possibilitando ao

contribuinte acompanhar em tempo real, através de um certificado digital:

 
Processo da Declaração mais ágil através de dados já inseridos pelo

fisco (função apenas de correção);

Restituição;

Retificação;

Possibilidade de Restituição mais rápida;
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Atenção aos
detalhes

Documentos em
mãs

Hora de 
declarar

CHECK-LIST



CHECK-LIST

Telefone:_______________________________
 
E-mail:_________________________________

Informes de rendimentos das fones pagadoras pessoas Jurídicas

Informe de rendimentos emitidos pelos bancos dos quais tem conta

Extratos completas de contas bancárias mantidas no exterior

Autônomo? livro caixa das atividades e serviços prestados sem vínculo

Detalhamento dos alugueis recebidos mês-a-mês

Taxista?Uber? valores das receitas auferidas mês-a-mês

Comprovantes de Pagamentos da previdência oficial mês-a-mês

Comprovantes de pagamentos de pensão alimentícia, inclusive pagos
a maior, se houver

DARFs, Carnê Leão, Código 0190 referentes ao ano
DARFs, mensalão, Código 0246 referentes ao ano

Como você pode ser contatado?



CHECK-LIST

Comprovantes de rendimentos isentos e não tributáveis recebidos no
ano

Doações recebidas;
Lucros recebidos de empresas, microempresas, ou MEI
Valores sacados das contas de FGTS;
Verbas indenizatórias de rescisão de contrato de trabalho;
Prêmios de Seguro;
Valores referentes à Nota Fiscal Paulista.

Exemplos de rendimentos isentos:

Comprovantes de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva
recebidos no ano

Rendimentos recebidos com indenizações da justiça;
Prêmios de loteria ou sorteios em geral.

Exemplos de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva:

Pagamentos efetuados pelo declarante e por seus dependentes para
dedução da declaração

Despesas com educação;
Despesas médicas;
Despesas com Planos de Saúde e Odontológicos;
Pagamentos à Previdência Privada;
Pensão Alimentícia Paga;
INSS de empregados domésticos não é mais dedutível.

Exemplos de pagamentos dedutíveis:

Informações detalhadas sobre doações efetuadas, inclusive para
partidos políticos

Documentos completos referentes à bens comprados ou vendidos 

Documentos  atualizados sobre dívidas e ônus, tais como
financiamentos imobiliários e outros.



CHECK-LIST

Livro de Caixa da atividade rural

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.

Houve mudança de endereço em relação à declaração anterior?

Houve mudança na quantidade de dependentes em relação à
declaração anterior?

Em que banco, conta e agência você gostaria de receber sua
restituição do IRPF 2020?

VAI AO CONTADOR?

novo
endereço:_________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Quem será Incluído? Alterado? ou Excluído?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Banco: _______________. Agência:__________.Conta:____________


