
IR 2021|DECLARAÇÃO

Quem precisa declarar?

Documentos necessários

Em caso de dúvidas

É obrigado a entregar a declaração de IRPF 2021 quem:
   - teve rendimento tributável superior à R$ 28.559,70; 
   - recebeu rendimentos tributáveis ou não tributáveis direto da fonte superior ao valor de 
R$ 40 mil;
   -  obteve, em 2020, ganho de capital sobre alienação de bens e direitos;
   - efetuou operações na bolsa de valores, mercados futuros ou atividades parecidas;
   - trabalhadores rurais com receita bruta anual superior ao valor de R$ 142.798,50;
    - aqueles que até 31/12/20 passaram a ter posse de bens, inclusive terra nua, de valor 
total superior a R$ 300 mil;
   - e quem optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital 
auferido na venda de imóveis, cujo produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis 
residenciais localizados no país, no prazo de 180 dias contados da celebração do contrato 
de venda.

- Informe de rendimentos fornecido pela empresa pagadora;
- Aluguéis recebidos: se por imobiliária, informe de rendimentos fornecido pela imobiliá-
ria, se diretamente com a locatória, o valor recebido por mês, nome e CPF;
- Previdência privada: em caso de resgate, trazer o informe de rendimento, fornecido pelo 
plano;
- Informe de rendimentos bancários: de todas as contas bancárias com posição em 
31/12/2020, inclusive aplicaçõs financeiras;
- Aplicação em bolsa de valores: extrato das compras e vendas realizadas no ano de 2020;
- Escritura Pública ou contrato de compra e venda de bens imóveis: se houve transações 
em 2020;
- Valores de aquisição e de venda: se financiado, cópia do contrato de financiamento;
-Dependentes: nome completo, data de nascimento, número de CPF e grau de parentes-
co;
-  Veículos: em caso de compra ou venda durante o de 2020 apresentar CNPJ ou CPF do 
vendendor/comprador, valor pago e cópia do certificado do veículo;
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