
 

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELABORAÇÃO 

 DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA 

 

Todos os documentos referem-se ao contribuinte e ao(s) dependente(s) 

 

 Declaração de imposto de renda do ano anterior com respectivo recibo de entrega (caso 

seja cliente Viaz já estamos de posse deste documento); 

 Informe de rendimentos ref. 2018 relativo aos rendimentos provindos de vínculo 

empregatício, aposentadoria, pensão ou rendimento como sócio de qualquer modalidade 

de empresa (para os clientes Viaz, o informe de rendimentos já está de nossa posse ref. 

rendimentos da empresa); 

  Cópia de escritura de imóveis adquiridos e/ou vendidos no ano de 2.018; 

 Cópia das alterações contratuais ocorridas no ano de 2.018 de empresas onde participe 

como sócio ou administrador não sócio; 

 Extrato para imposto de renda de todas as contas bancárias poupança, corrente e de 

investimento inclusive  de empréstimos e/ou financiamentos relativo ao ano 2.018; 

 Informe de rendimentos ref. 2018 de consórcios não contemplados; 

 Informe de rendimentos ref. 2018 ref. pagamento de previdência privada; 

 Informe de rendimentos relativos a recebimento de aluguéis solicitado na locadora 

responsável pela locação; 

 Contratos de locação particulares ref. locação de imóveis a terceiros; 

 Documentos relativos à recebimento de herança no exercício 2018; 

 Canhoto ou cópia de recibos emitidos à pacientes para profissionais liberais da área da 

saúde; 

 Cópia de recibo de veículos adquiridos ou vendidos no exercício 2018 com respectiva 

copia do recibo; 

 Nota fiscal de aquisição de veículos novos no ano 2.018; 

 Documentos relativos à dívidas contraídas ou pagas em 2.018 como contratos ou notas 

promissórias; 

 Informe de rendimentos de plano de saúde ref. 2018; 

 Recibos médicos e/ou notas fiscais de despesas médicas; 



 

 Notas fiscais de despesas com tratamentos, exames laboratoriais e radiológicos, 

aquisição de próteses dentárias e/ou ortopédicas dentre elas pernas e braços mecânicos, 

calçados e palmilhas ortopédicas, marca passo, etc; 

 Informe de rendimentos da instituição de ensino ref. despesas em 2018 com educação;  

  Recibos de doações efetuadas no ano 2.018; 

 Comprovantes de pagamento de INSS em 2018 ref. empregados domésticos assim como 

nome, CPF e NIT do empregado; 

 Comprovantes de pagamento de pensão alimentícia desde que definida por decisão 

judicial; 

 Livro caixa de carnê leão para os que utilizam desta modalidade. 

Agende seu horário para elaboração da declaração de imposto de 

renda através dos números 3213 6603 / 32162192 ou 98828 6603 

(watssap) e evite contratempos que podem ocorrer na entrega de 

última hora, o prazo termina em 28/04/2019. 

 

          Atenciosamente, 

 

Viviane Cristina de Azevedo 

CRC(MG) 089648 

Diretora 

Viaz Assessoria Contábil 


