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DOCUMENTAÇÃO IRPF 

Documentos Pessoais para o IRPF: 

• Documento de identidade;  

• CPF;  

• Título de Eleitor;  

• Comprovante de endereço;  

• Documento ou anotação informando qual é a sua profissão;  

• Cartão de Banco ou Cheque informando qual Conta Bancária deverá receber a restituição do Imposto de 

Renda, se houver;  

• Nome, CPF, data de nascimento e vínculo (esposa, filho, enteado, etc) dos dependentes – se o 

dependente possuir renda enviar também o informe de rendimentos do dependente; 

 

Documentação Fiscal ou Tributária  

 

• Declaração do IRPF do ano anterior impressa ou em arquivo;  

• Informes de rendimentos recebidos no ano-base;  

• Extratos para o Imposto de Renda fornecidos pelos seus bancos; - Informações sobre Cadernetas de 

poupança, Conta Corrente, Aplicações Financeiras, Títulos de Capitalização, Ações, etc.  

• Controle mensal e DARFs de recolhimento caso tenha investido em renda variável no ano-base;  

• Documentos comprobatórios de despesas com ensino de 1º e 2º graus e faculdades (ao menos o nome e 

o CNPJ do estabelecimento de ensino – titular e dependentes;  

• Documentos comprobatórios de despesas médicas em geral - titular e dependentes;  

• Notas fiscais de aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas com receituários médicos - titular e 
dependentes;  

• Saques de FGTS realizados no período- titular e dependentes;  

• Extrato do recebimento do Auxílio-emergencial (ou anotação com data e valor)- titular e dependentes;  

• Nome e CPF dos pagamentos e/ou doações feitos a Pessoas Físicas (Ex.: Médicos, dentistas, psicólogos 

etc.) - titular e dependentes;  

• Nome e CNPJ dos pagamentos e/ou doações feitos a Pessoas Jurídicas (Ex.: Planos de Saúde, Exames 

Laboratoriais etc.) - titular e dependentes;  

• Escrituras de imóveis adquiridos no ano passado (dos anos anteriores já deverá constar estas informações 

no IRPF do ano passado impresso) – se for a primeira declaração enviar todas as escrituras que possui em 

seu nome;  

• Documento de compra e/ou venda de veículo automotor (marca, modelo, placa, data da alienação e 

nome e CPF/CNPJ do vendedor quando for comprado e do comprador quando for vendido) – se for a 
primeira declaração documento dos veículos em seu nome – RENAVAM;  

• Extrato todos os financiamentos/empréstimos que possuir;  

• Se for sócio em alguma Pessoa Jurídica contrato social atualizado e, caso tenha recebido, recibo de 

distribuição de lucros. 


