
 
 

CURSO: DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA 
NA PRÁTICA- DIRETO NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL 

 
 

OBJETIVO 
 
Compreendemos que esta é a época ideal para aprender a fazer declarações de imposto de renda. O 
Governo já lançou as novas regras para 2021. Sendo assim, a Caça Talentos oferece este curso para que 
você aprenda a declarar e gerar sua carteira de clientes para este ano, trabalhando em casa e aumentando 
sua renda. 

 

Como aumentar minha renda? 
Como ganhar dinheiro em casa? 

Como gerar minha carteira de clientes? 
Quais são as novidades? 

Como declarar? 
O que declarar? 
O que deduzir? 

Conteúdo Programático 
 

Introdução 
- Obrigatoriedade de entrega 
- Prazo de entrega- Formas de entrega- Penalidades 

Documentos necessários para preenchimento 

 - Preenchimento da declaração 
- Para quem já declarou em anos anteriores- 
Para quem declara pela primeira vez 
- Preenchimento das fichas: 

- Identificação do contribuinte - Dependentes - Alimentados 
- Rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas 
- Rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas e do exterior 
- Rendimentos isentos e não tributáveis 
- Rendimentos sujeitos a tributação exclusiva definitiva 
- Rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica com exigibilidade suspensa 
- Rendimentos recebidos acumuladamente- Pagamentos efetuados 
- Doações efetuadas- Bens e direitos- Dívidas e ônus reais 
- Informações do cônjuge ou companheiro- Espólio 
- Doações a partidos políticos, comitês financeiros e candidatos a cargos eletivos 
Ganhos de Capital- - Procedimentos finais- Renda variável - Resumo da declaração 

 

 “Malha fina” 
- Cruzamentos que a Receita Federal realiza com seus dados. 
- Dicas de como resolver as pendências quando a declaração fica retida na Receita Federal. 

 

Instrutor 

Vladimir Mourão Gomes, Contador, Pós Graduado em Auditoria Externa pela UFMG, Sócio da Contabilidade 
dos Empreendedores atua como Contador e Auditor de diversas empresas de Pequeno, Médio e grande porte 
por mais de 20 anos. Recebeu pela Caça Talentos o Prémio MPE/Brasil Sebrae/2008 e 2012 em Gestão da 
Educação e Responsabilidade Social, treinou e capacitou mais de 25 mil alunos. 

 
*PROMOÇÃO PARA ALUNOS* 

DE R$ 369,00 POR APENAS R$ 289,00 
 

(31) 3272-1149 ou 9-8205-8813 (Whatsapp) 
 

Rua Pouso Alegre 2060 , loja 18- Floresta 

Caça Talentos Consultoria e Treinamento Empresarial Ltda 
Telefones: (31) 3272-1149 / 9-9949-5061 

Site: www.cacatalentos.com - e-mail: ctalentos@uol.com.br 

http://www.cacatalentos.com/
mailto:ctalentos@uol.com.br

