
Tire todas as suas dúvidas.

Agora que você já tem o seu informe em mãos, chegou 
a hora de declarar o seu Imposto de Renda. 

O Guia de Preenchimento foi feito pra te auxiliar na hora 
de fazer a sua declaração de 2021, ano-calendário 2020.

Neste guia, você que é cliente de Capitalização pode 
tirar dúvidas e encontrar informações importantes.

Conte conosco!

IR 2021
Ano-base 2020

Guia de Preenchimento



Capitalização
GUIA DE PREENCHIMENTO  DA DECLARAÇÃO DE IR 

Título resgatado com retenção de Imposto de Renda na fonte.

Título com resgate realizado no ano de 2020, 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 o principal pago. O valor do rendimento líquido de imposto 
deve ser informado no formulário de Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física na ficha 
“Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva”, linha 12 - Outros.

Título Contemplado: título que no ano de 2020 teve sua combinação contemplada com 
direito a premiação nos sorteios realizados, conforme condições gerais específicas de cada 
título. O valor líquido do sorteio deve ser informado no formulário de Declaração de Imposto 
de Renda de Pessoa Física na ficha “Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/
Definitiva”, linha 12 - Outros.



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

Situação facultativa

Títulos adquiridos em qualquer data anterior a 31/12/2020 e que possuam saldo até essa 
data.

Nesse 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/2020, bem como outras aplicações 
financeiras e patrimoniais, deverão ser informados no formulário de Declaração Anual de Imposto 
de Renda de Pessoa Física, na ficha “Bens e Direitos”, código 99.




