Mitos e
Verdades
Movimentações de
aplicações ﬁnanceiras
no ﬁm do ano.

sicredi.com.br/planaltocentral

Dúvidas sobre declaração de
aplicações ﬁnanceiras à Receita Federal
no ﬁm de ano? A gente ajuda você.

1. Preciso sacar meus investimentos
no ﬁm do ano para evitar que constem
na declaração de Imposto de Renda.
Mito
Segundo a Receita Federal, os resgates de aplicações
ﬁnanceiras não eliminam a necessidade dos investidores
declararem os seus rendimentos. Mesmo que tenha
ocorrido resgate ao longo do ano, você deverá lançar
todas as suas aplicações na Declaração do Imposto de
Renda. Além disso, a tributação dos rendimentos sujeitos
a recolhimento de IR ocorre na fonte geradora, ou seja, no
momento do resgate das aplicações.

2. A Receita Federal não cruza
as informações prestadas pelo contribuinte
com suas movimentações ﬁnanceiras.
Mito
Todas as Instituições Financeiras, incluindo o Sicredi,
informam anualmente para a Receita Federal os valores
de IR retidos na fonte, incidentes sobre o ganho em
aplicações ﬁnanceiras resgatadas no ano, por meio da DIRF
– Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte.
Não há tributação adicional a ser recolhida pelo associado
em sua Declaração de Ajuste Anual pelo fato de possuir ou
não os recursos ao ﬁm do ano.
Todos os bancos, inclusive cooperativas de crédito, são

obrigados a apresentar semestralmente a E-Financeira.
Por meio desta, são informadas as operações ﬁnanceiras
em contas de depósito à vista, depósito a prazo, poupança,
operações de câmbio, consórcio ou fundos de investimento1
(inclusive de previdência complementar).

3. Perderei remuneração ao sacar
uma aplicação ﬁnanceira no ﬁm do ano
e reaplicá-la no início do ano seguinte.
Verdade
As alíquotas do Imposto de Renda (IRRF) sobre
Sicredinvest, RDC e Fundos de Renda Fixa/Multimercado
são decrescentes de acordo com o prazo de permanência
da aplicação. Logo, quanto maior o prazo de permanência
dos recursos, sem a ocorrência de resgates, menor será a
alíquota de Imposto de Renda e maior será a remuneração
apropriada pelo associado. Portanto, ao resgatar e
reaplicar os recursos, o associado volta a ser tributado
pela maior alíquota de IR.

4. Rendimentos obtidos em caderneta
de poupança são isentos de Imposto
de Renda.
Verdade
Rendimentos de poupança de pessoas físicas são isentos
de Imposto de Renda. Ainda assim, devem ser declarados
à Receita Federal no campo “Rendimentos Isentos e Não
Tributáveis”.

Logo, não há necessidade de resgatar seus
investimentos para evitar declarações no Imposto
de Renda. Mantenha seus investimentos no Sicredi
durante todo o ano, inclusive agora! Seu dinheiro segue
rendendo e a sua tranquilidade também.

1
Conforme limites estabelecidos na Instrução Normativa RFB nº 1571, de 02 de julho de 2015,
alterada pela Instrução Normativa RFB nº 1.580, de 14 de agosto de 2015.

Cristalina - Rua Kisleu Dias Maciel, Qd. 57 Lt. 10 - (61) 3612-2840
Luziânia - Rua JK, Lt. 03 - (61) 3622-0807
Ipameri - Avenida Dr. Gomes da Frota, Qd. 37 Lt. 85 - (64) 3491-1020
Pires do Rio - Rua Manoel C. Nogueira, 75 - (64) 3461-5652
Campo Alegre de Goiás - Av. Bernardo Sayão, Qd. 33 Lt. 3 - (64) 3696-1388
Catalão - Avenida Farid Miguel Safatle, 162 - (64) 3411-0212
Santo Antônio do Rio Verde - Rua José de Amorim, 80 - (64) 3497-1407
Silvânia - Avenida Dom Bosco, 832 - (62) 3332-2096
Orizona - Rua Marechal Floriano Peixoto, 61 - (64) 3474-2311
Posse - Rua Arquimedes Vieira de Brito, 23 - (62) 3481-4943
Mambaí - Rua Francisco Mendes, 20 - (62) 3484-1675
Rosário - Centro Comercial Rosário, Lts. 02 e 03 - (77) 3689-1120
Valparaíso de Goiás - Quadra 12 Lote 04, Etapa A - (61) 3627-8162
Brasília - Setor Hoteleiro Sul, Qd. 4, Bloco B, Asa Sul - (61) 3105-1510
Urutaí - Rua Josué Soares Caldeiras, 15 - (64) 3465-1484

Serviços por Telefone
3003 4770 - Capitais e Regiões Metropolitanas
(custo de uma ligação local)

0800 724 4770 - Demais Regiões
SAC
0800 724 7220

Fale com a sua cooperativa.
Mande suas dúvidas e sugestões
pelo nosso canal de whatsapp:

|61| 9 9815-5175

Deﬁcientes Auditivos ou de Fala

0800 724 0525
Ouvidoria
0800 646 2519
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