
IRPF 2022: 
prepare-se agora e evite 
surpresas desagradáveis
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Parabéns!

Você acaba de ter acesso a um material rico, preparado por 
quem é especialista no assunto e que foi elaborado para te 
ajudar a ter um melhor controle do seu IRPF 2022.

Nesse sentido, o objetivo do nosso material é te auxiliar a 
entender o funcionamento desse tributo e, a partir de agora, já 
ir se organizando para que sua Declaração de Imposto de 
Renda 2022 seja transmitida com excelência, sem percalços e 
que, dessa forma, você possa se manter distante da malha fina.

Logo, continue conosco até o final e boa leitura!
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O Imposto de Renda é um tema que costuma causar muita 
preocupação aos vários contribuintes, como causa para você.

Um dos principais problemas é deixar para pensar nele apenas 
na última hora, isso porque fica muito mais complicado de se 
realizar o levantamento da documentação e às vezes até 
mesmo a recuperar números importantes a serem declarados.

Sendo assim, como resultado, você se vê vulnerável a cair na 
malha fina e a enfrentar as multas e sanções que 
eventualmente possam ser aplicadas por não ter feito sua 
declaração de acordo com o que a lei determina.

Porém, para te ajudar a evitar situações como essas, foi que 
fizemos o presente e-book.

Nele, vamos conversar sobre o que é o Imposto de Renda, 
principais dificuldades que contribuintes enfrentam ao 
declará-lo, também falaremos um pouco sobre os prazos, a 
importância de se precaver e como especialistas no assunto 
podem simplificar todo o processo para você.

Vamos lá?

INTRODUÇÃO
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O que é o Imposto de Renda?

De forma simplificada, Imposto de Renda é um tributo inciden-
te sobre os rendimentos, sejam eles ganhos ou mesmo evolu-
ção patrimonial.

Sendo assim, ele incide sobre:

l Lucros;
l Salários;
l Rendimentos de aplicações financeiras;
l Recebimento de aluguéis, dentre outros.

Ele deve ser pago tanto por pessoas físicas quanto por pessoas 
jurídicas, mas, em nosso e-book, falaremos exclusivamente so-
bre o IRPF 2022 pago por pessoas físicas.
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O Imposto de Renda é um tributo cuja incidência se dá durante 
todo o ano.

No entanto, como a declaração só é realizada no início do ano 
posterior e também considerando que, tratando-se de pessoas 
físicas, em boa parte das situações que originam seu recolhi-
mento ele é retido, não costuma ser objeto de preocupação ao 
longo de todo esse período pelos contribuintes.

A competência pelo seu recolhimento é da União, sendo assim, 
trata-se de um tributo federal.
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Quais são as principais 
dificuldades enfrentadas por 
quem precisa declará-lo?

Nesse contexto, tratando-se do IRPF, um dos maiores 
problemas enfrentados por pessoas físicas em sua declaração 
está no levantamento da documentação com as informações 
que devem ser enviadas à Receita Federal.

Por conta disso, é comum o envio de arquivos digitais 
incompletos ou mesmo com informações que não estão de 
acordo com aquelas que estão no banco de dados da Receita 
Federal.

Como resultado, temos uma exposição desnecessária e que 
poderia ter sido facilmente evitada caso houvesse mais 
organização.
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Outro ponto importante é que, no decorrer do ano, 
contribuintes como você podem ter se exposto ao recebimento 
de valores que precisam de tratamento diferenciado quando se 
trata de Imposto de Renda, porém, por falta de conhecimento, 
acabam por não cumprir com a legislação da maneira 
adequada.

Quando isso acontece, o contexto contribui para te expor a 
problemas com o fisco.

Sem contar que, no momento da declaração, são várias as 
situações as quais podem trazer dúvidas sobre a forma correta 
que um determinado valor deverá ser classificado.

Perceba que informações divergentes daquelas presentes no 
banco de dados da Receita Federal poderão fazer com que você 
caia na malha fina e tenha que dar explicações aos auditores, 
sendo que esse tipo de situação poderia ter sido facilmente 
evitado.



IRPF 8

Quando costuma começar o 
período de entrega da 
Declaração de Imposto de Renda?

O período da Declaração de Imposto de Renda costuma ser no 
início do ano, entre os meses de março e abril.

Todavia, podem haver situações em que esses períodos sejam 
modificados, como, por exemplo, agora, em 2021, que, devi-
do também à pandemia, esse prazo foi estendido até dia 31 de 
maio.

Nesse ínterim, o importante é se atentar sempre para o que de-
termina a legislação, pois caso seu arquivo digital seja entregue 
após o período determinado por lei, você terá que pagar multas 
que podem chegar até a 20% do valor do seu imposto, isso ten-
do como base a legislação de 2021.
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Por que você não deve deixar para 
pensar no seu Imposto de Renda 
apenas no período do envio da sua 
declaração?

Quando você deixa para pensar sobre seu Imposto de Renda 
apenas no período em que precisa declará-lo, poderá pagar 
tributos desnecessariamente.

Isso porque existem várias situações em que a legislação 
permite o uso de valores para abater do seu imposto.
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Por exemplo, quando você paga por determinados serviços de 
saúde e de educação.

Quando você domina esse tipo de conhecimento, fica mais fácil 
identificar em seu dia a dia cenários em que poderá se 
favorecer, usando valores pagos em seus consumos para 
reduzir o total do imposto que deverá ser recolhido.

Além disso, quando você se organiza ao longo do ano, fica 
muito mais fácil levantar a documentação com as informações 
necessárias para a transmissão das informações referentes ao 
seu Imposto de Renda.
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Sendo assim, contar com quem entende, ou seja, com o auxílio 
de um contador, permite que você possa ter domínio de 
informações que vão possibilitar reduzir seus impostos de 
forma.

Isso porque, com a expertise dele, você poderá entender com 
maiores detalhes quais os cenários que vão te favorecer no que 
se refere  a uma redução no valor pago em Imposto de Renda.

Também, com o auxílio de um contador, fica muito mais fácil 
entender como sua organização deverá ser organizada, quais 
os documentos cobrar das empresas que estarão te prestando 
serviços e como eles deverão ser organizados.

Sem contar que o seu contador também poderá realizar o 
preenchimento e transmissão da sua declaração de IRPF 2022.

Como o apoio de especialistas vai 
ajudar na sua declaração de 
Imposto de Renda?
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Saiba como nós, da Auxílio 
Contabilidade, podemos dar o 
apoio que você precisa em sua 
Declaração de Imposto de Renda 
2022

Nesse contexto, quanto antes você começar a pensar em sua 
declaração, mais segurança e organização você terá ao 
transmitir os seus arquivos.

Sendo assim, nós, da Auxílio Contabilidade, podemos te ajudar.

Isso porque somos um escritório especializado em IRPF e 
podemos, desde agora, já te passar as orientações necessárias 
para que sua declaração seja enviada da forma correta e sem 
percalços.
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Lembre-se que, além de prejudicar a qualidade das 
informações, preocupar-se com ela apenas nos últimos dias 
poderá te expor a eventualidades como falta de energia, 
problemas com a internet ou mesmo outros que poderão fazer 
com que você tenha que realizar o pagamento de multas à 
Receita Federal.

Sendo assim, convidamos você a falar agora com um de nossos 
especialistas e ter detalhes sobre a importância e vantagens de 
contar com o nosso apoio quando se trata do IRPF 2022.
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Contato

(63) 3214-6939

comercial@auxiliocontabil.com.br

Quadra 403 Sul Avenida LO 09, Lote 07-A, Sala 12 
Plano Diretor Sul, Palmas - TO CEP: 77.075-594
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