
Veja como declarar seu Título de Capitalização no Imposto de Renda

Disponibilizamos o Extrato de Imposto de Renda aos nossos clientes na área de Serviços ao Cliente em 
nosso site: www.caixaseguradora.com.br. Além disso, para os clientes que realizaram resgates em 
2016 ou foram contemplados, o Informe de Rendimentos com informações importantes para o preen-
chimento da sua Declaração Anual de Imposto de Renda também estará disponível para consulta nos 
Serviços ao Cliente. 
Veja abaixo em quais situações é necessário declarar os valores dos Títulos de Capitalização.

 

Situações obrigatórias:

Nestes dois casos, o documento a ser utilizado para preenchimento da declaração é o
Informe de Rendimentos.

GUIA PARA ELABORAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE IR – CAPITALIZAÇÃO

O grupo Caixa Seguradora reúne empresas de Seguros, Previdência, Consórcios, Capitalização e Saúde.
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Título Resgatado com Retenção de Imposto de Renda na Fonte:  título com resgate realizado no ano de 
2016 em que o valor disponibilizado foi maior que o valor pago. Haverá dedução, conforme alíquota vigente, 
do saldo sobre o rendimento, ou seja, apenas sobre o valor que excedeu ao principal pago. O valor do 
rendimento líquido de imposto deve ser informado no formulário de Declaração de Imposto de Renda de 
Pessoa Físsica na �cha “Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/De�nitiva”,linha 12 - Outros. 

Titulo Contemplado: título que no ano de 2016 teve sua combinação contemplada com direito a 
premiação nos sorteios realizados conforme  condições gerais especí�cas de cada título.
O valor líquido do sorteio deve ser informado no formulário de Declaração de Imposto de Rendade 
Pessoa Física na �cha “Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/De�nitiva”, linha 12 - Outros.



 

Situação facultativa:

:

Títulos adquiridos em qualquer data anterior a 31/12/2016 e que possuam saldo até essa data.

Neste caso, o documento utilizado será o Extrato de Imposto de Renda. O saldo de Provisão de 
Capitalização do seu Título de Capitalização em 31/dez/2016, bem como outras aplicações 
�nanceiras e patrimoniais, deverão ser informados no formulário de Declaração Anual de Impos-
to de Renda de Pessoa Física, na �cha “Bens e Direitos”, código 99.


