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O Imposto de Renda todos os anos é 
um assunto que gera tensão e dúvidas.
Por isso, conte com a Constanzo 
Contabilidade!

Nós estamos preparados par auxiliá-lo
em cada etapa do IRPF 2022.

Trabalhamos com esxelência para 
oferecer conforto e soluções que  
protege o seu patrimônio.

Conte com a Constanzo
hoje e sempre!



Não?
Tudo bem!

A Constanzo enviará
para você o Informe

de Rendimentos.
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1         BEM-VINDO

Você vai fazer o 
seu IRPF 2022 com 

a Constanzo? 

Conheça abaixo
as etapas de todo

processo do
IRPF 2022

1.
RELAÇÃO DE

DOCUMENTOS

A Constanzo enviará 
uma relação dos 

documentos necessários 
para darmos início

ao processo.

2. ENVIO DE
DOCUMENTOS E

PRAZOS

O envio dos documentos
será via Whattsapp para
o número 1197918-2018.
O prazo com desconto 

é para os docs 
enviados até o 

dia 20/03.3. ENVIO
DA DECLARAÇÃO

Após o envio de toda 
documentação, a 

Constanzo enviará a 
sua declaração para 

a Receita Federal.

4. TUDO ENTREGUE !

A Constanzo envia 
para você confirmar os 

dados da sua 
declaração que foi 
enviada à Receita 
Federal + boleto. 

Poderá ser retificada 
sem multa.

Sim!



Conheça abaixo as 
documentações exigidas 
pela Receita Federal para 
cada situação e, que 
precisam ser enviadas à 
Constanzo até o dia 20/3. 
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Bancos
• Informe anual das contas
• Obter no site do Banco em IRPF 2022
Ganhos
• Aposentadoria, Pensão, Aluguéis de bens, etc.

Bens
• Contratos que comprovem a compra ou venda
• Para carros, o Renavam é importante

Imóveis e terrenos
• IPTU. Metragem, Matrícula e nome do cartório registrado

Despesas médicas e odontológicas
• Recibos legíveis com data, CNPJ ou CPF

Convênio
• Informe anual para os convênios individuais (Empresarial não entra)

Outras deduções
• Escola, previdência privada. Encaminhar informe de
pagamentos anuais. • Será necessário CPF de Dependentes 

Pagamentos de dívidas
• Comprovantes de dívidas contraídas em 2021 (casa, carro, etc)
• Comprovantes de doações feitas ou recebidas
• Pensão alimentícias paga ou recebida

Importante
• Os documentos serão encaminhados para o
WhatsApp 11 97198-2018
•Encaminhar todos os rendimentos exceto
de empresas administradas 
pela Constanzo
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Conheça abaixo as
conições especiais
para você fazer o seu
IRPF com a Constanzo!

Valor IRPF 2022
Antecipe a sua documentação e ganhe desconto!

COM DESCONTO

Documentos completos
enviados entre os dias
01/03 a 20/03

desconto de

 -30%

VALOR NORMAL

500
até 20 lançamentos

750
+ de 20 lançamentos

*A maioria dos IRPF 
ficam dentro dos 
20 lançamentos

Documentos
completos enviados

entre os dias
21/03a 10/04

Valor normal

Documentos
completos enviados

entreo os dias
11/04a 20/04

Acréscimo de
+30%

VALOR CHEIO COM ACRÉSCIMO

• A base da cobrança serão os Documentos COMPLETOS enviados
para o WhatsApp 11 97198-2018.

• Ações e bolsa de valores • Serão cobradas a parte caso não tenham

Ações com o imposto não calculado • Será cobrado 

do valor normal

100,00 por mês calculado ou 1.000,00 no ano.
• 



  Retificações
da Declaração

Entre o período de
01 a 15 de maio de 2022:

Reabriremos uma nova oportunidade para incluir, 
alterar ou excluir informações que foram lançadas 

equivocadamente. Dentro da data estipulada acima, 
a Constanzo não cobrará a retificação e também 

não terá qualquer multa por atraso. 

Importante!

Para as retificações que incluam novos rendimentos
e que apure valores maiores a serem pagos, terão
 correção (multa e juros) a serem incluída na DARF
da Receita Federal. Isso ocorre porque o primeiro 

pagamento do imposto é previsto para 30/04.

Caso seja necessário três ou mais retificações, a 
Constanzo fará uma cobrança adicional para suportar

a equipe extra de IRPF contratada para suprir
a damanda.

Para que a sua declaração não caia na malha 
fina da Receita Federal, nossa recomendação 
é: Não faça inúmeras retificações. Tente 
retificar o menos possível!



  Ações e Bolsa 
de Valores

Documentos necessários
Envio até 20/03/2022:

• Informe de rendimentos das corretoras;
• Informe de rendimentos do banco escriturador;

• Planilha de controle das operações, com as apurações
mensais e posição das ações (quantidade  e custo), ou 

• Acesso a ferramenta utilizada para controle e apuração.

Importante!

O imposto sobre os ganhos obtidos na Bolsa 
precisam ser pagos sempre no mês seguinte à venda 

das ações.

Na Bolsa, os lucros com a venda de ações, opções e 
contratos futuros estão sujeitos à alíquota de 15% de 

Imposto de Renda para as chamadas operações 
"comuns" (quando a compra e venda do ativo 

ocorrem em dias diferentes).  Ou mais quando a 
compra e venda ocorrem no mesmo dia, "day-trade"

Caso não tenha caculado os impostos mensais 
das Ações, a Constanzo cobrará R$ 100,00 por 
mês calculado ou R$ 1.000,00 no ano, apenas 
para suprir o custo hora de dedicação!
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