
      Recibo
Para dentistas o recibo tem o poder de Nota fiscal*



Conforme a Lei  nº 8.846, de 21 de 
janeiro de 1994  a emissão recibo para 
prestação de serviços de Odontologia é 
totalmente permitido e substitui a Nota 
Fiscal

O recibo é útil para o controle 
financeiro dos Dentistas e também 
serve para prestar  as informações 
corretas para a Receita federal. 

Uma vantagem de utilizar este 
documento é a rapidez na hora da 
emissão, pois é necessário colocar 
apenas alguns dados básicos do 
profissional e do paciente.

Falando um pouquinho da nota fiscal, ela 
serve para registrar venda de mercadoria e 
também para registrar prestações de 
serviços!

A Clínica tem livre escolha para optar 
pelo modelo que melhor atende.

Acesse: www.constanzo.com.br 
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Nos importamos com a legalidade
• Na hora de lançar os recibos no IRPF para deduzir o seu imposto de renda, fique tranquilo 

porque ambos, Recibo e Nota fiscal possuem a mesma função e redução, são idênticos. 

• O recibo deve ser emitido em duas vias, conforme as exigências fiscais. Deve conter as 
informações de quem contratou o serviço, os dados essenciais do Dentista, descrição dos  
serviços, valor e data de emissão.

Clínica com gestão do

Dentista 

Emissão Fiscal

Por meio de Recibo
Registro no CRO
Registro na Prefeitura

Lançamento no IRPF do Paciente

Para a dedução favor inserir o 

Campo 11 - Dentistas no Brasil

Inserir o CPF do Dentista

Clínica com gestão de  

Pessoa Jurídica 
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O que vimos dos Recibos

Depois os recibos eram feitos 
na Maquina de escreverInicialmete era escrito

E por sistema.

Dedução no IRPF

Será deduzido integralmente 

Dedução no IRPF

Será deduzido integralmente 

Emissão Fiscal

Por meio de Nota Fiscal
Registro no CRO
Registro na Prefeitura

Lançamento no IRPF do Paciente

Campo 21 - Hospitais, Clínicas e 

Laboratórios no Brasil. 

Inserir o CNPJ da Clínica



Embrazamento 
legal

Conforme a Lei  nº 8.846, de 
21 de janeiro de 1994

Decreto Nº 3.000, de 26 de 
março de 1.999
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