
Já pensou em 
ganhar cashback de 
imposto?



Você sabia que é possível deduzir as contribuições feitas ao seu
plano de previdência complementar do seu Imposto de Renda?
Isso mesmo! Se você faz a declaração no modelo completo, você
tem direto a esse benefício.

Nesse e-book vamos explicar como isso funciona.😊

Introdução!
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E-book - Já pensou em ganhar cashback de imposto?

Conforme falamos anteriormente,
no modelo completo de
declaração de imposto de renda
você consegue deduzir do valor
do imposto as suas contribuições
do ano de exercício em questão.
Mas agora vamos ao que
interessa, que é como funciona
essa dedução!
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Você consegue esse benefício
independentemente do valor com o
qual contribui. Embora não exista um
valor mínimo, existe um teto. Esse teto
é de até 12% dos rendimentos
tributáveis durante o ano da base de
cálculo do seu IR. Achou confuso?
Vamos te dar um exemplo prático.



E-book - Já pensou em ganhar cashback de imposto?

Vamos supor que você tenha um salário de R$
5.500,00. Portanto, sua renda anual é de R$
66.000,00 (não inclui o 13º salário, pois ele é tratado
pela Receita Federal como tributação
exclusiva/definitiva) e que você tenha contribuído para
a previdência com R$ 200,00 por mês. Ou seja, R$
2.400,00 no ano.
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Com esse valor você consegue fazer deduções no seu IR. Porém, se você quiser é
possível deduzir mais, uma vez que ainda não atingiu o teto.
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Caso você esteja se perguntando:
“como eu vou saber o valor exato do
teto?”. Bem, isso é bem simples
também. Voltemos ao nosso
exemplo com a renda anual de R$
66.000,00. Para saber o teto basta
pegar sua renda anual (R$
66.000,00) e multiplicar por 0,12
(pois o teto é 12%).

66.000,00 x 0,12 = R$ 7.920,00.



E-book - Já pensou em ganhar cashback de imposto?

O teto para dedução é de R$ 7.920,00. Pelo nosso
exemplo, com uma contribuição de R$ 2.400,00 no
ano, você ainda poderia aportar R$ 5.520,00 para
aproveitar o teto da dedução. Lembramos que, caso
você queira fazer um aporte extraordinário para
aproveitar o teto, você deve fazê-lo até o dia 30 de
dezembro, pois é a data-limite de referência para
apuração do Imposto de Renda desse ano! Veja um
simulação na próxima página.
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O quanto você deduz 

só depende de você!

😎🧐✔
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Você pode fazer outras simulações no simulador oficial da receita federal,
é só clicar aqui para acessar.

Sem plano Exemplo contribuição  R$ 2.400,00 ano Exemplo contribuição no teto

Salario mensal 5.500,00R$              5.500,00R$                                                        5.500,00R$                                      

Renda bruta anual 66.000,00R$           66.000,00R$                                                      66.000,00R$                                    

Previdência social 7.547,28R$              7.547,28R$                                                        7.547,28R$                                      

Previdência Privada -R$                        2.400,00R$                                                        7.920,00R$                                      

Base para calculo 58.452,72R$           56.052,72R$                                                      50.532,72R$                                    

Imposto devido 5.642,17R$              4.982,17R$                                                        3.736,35R$                                      

Benefício fiscal 660,00R$                                                            1.905,82R$                                      

http://www26.receita.fazenda.gov.br/irpfsimulaliq/private/pages/simuladoraliquota.jsf
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Achou interessante? 

Aqui vai uma dica extra. 

Ao aproveitar essas 
deduções você ganha 2 
vezes, pois está investindo 
no seu futuro e diminuindo a 
quantidade de imposto que 
é pago!



Entidades participantes

Patrocinadores

Conheça mais sobre o Programa A Escolha Certa acessando nosso site, escutando nossos podcasts e assistindo aos nossos 
vídeos! Acesse nosso site: www.aescolhacerta.com.br

Siga a gente também nas redeis sociais.

Estamos no Facebook e Instagram.
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E-book desenvolvido em parceria com

Programa A Escolha Certa!

https://www.facebook.com/programaaescolhacerta
https://www.instagram.com/programaaescolhacerta/
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