
Você precisa fazer a 
Declaração de Imposto 

de Renda em 2021?

Eu tenho certeza que 

posso te ajudar!



Se você teve uma renda de 
aproximadamente

provavelmente você precisa 
fazer a sua Declaração de IR.

R$2.200 mensal

E a verdade é que existe uma 
série de regras para fazer a 

Declaração.

Não basta SOMENTE
preencher o programa!

Preencher o programa 
qualquer um consegue.



Mas APENAS profissionais 
qualificados sabem qual é a

melhor opção tributável
para você!

Eu tenho 4 anos de experiência 
nessa área e afirmo para você: 

Todo ano SEMPRE muda alguma 
coisa e nós precisamos atualizar 

nosso conhecimento.

Todo ano eu
aprendo coisas novas, buscando 

cursos de aperfeiçoamento!



Se a somatória dos 
seus bens é acima de

provavelmente você precisa fazer 
a sua Declaração de IR.

300 mil reais

Situações em que
você precisa fazer

a Declaração:

Se você está fazendo o 
financiamento de um imóvel 

talvez você não seja 
obrigado a declarar. 

Mas já te adianto que eu 
aconselho começar a fazer a sua 

Declaração de IR.

Casa ou apto



Se você 

qualquer valor na bolsa de valores 
ou em qualquer investimento de 

renda variável, fundo de 
investimento, ações, daytrade, 

swingtrade...

Você também é obrigado a 
declarar.

investiu

Se você fez alguma operação no 
ano passado de

Provavelmente você terá que fazer 
a apuração do ganho de capital e 

levar para o imposto de renda 
(não necessariamente terá que 

pagar imposto).

Compra e venda de carro

Compra e venda de imóvel



Enfim, são inúmeras situações 
diferentes que exigem o 
entendimento sobre a 

legislação e a tributação do 
imposto de renda.

Por isso, meu conselho é: 

Contrate um profissional 

qualificado para te 

ajudar!



Para fazer a Elaboração da 
Declaração de Imposto de Renda:

De uma pessoa assalariada, que 
não tem investimentos vaiáveis e 

financiamentos, o meu preço é 
esse:

R$ 70,00
Quero saber mais sobre!

Declaração de IR + Livro Caixa,
o meu preço é esse:

R$ 90,00

Quero saber mais sobre!

R$ XXXX

Outras Situações

Quero saber mais sobre!

Este preço pode variar conforme 
entrevista com o cliente

mailto:contabilidade@jcmatematica.com.br?subject=DIRPF SIMPLES
mailto:contabilidade@jcmatematica.com.br?subject=DIRPF COM LIVRO CAIXA
mailto:contabilidade@jcmatematica.com.br?subject=DIRPF GERAL


Garantia

Como é uma prestação de
serviço, não existem muitas

garantias no mercado.

Você não vai encontrar uma 
pessoa que te dê garantia do 

serviço delas.

A minha garantia é simples:

Eu vou fazer o seu serviço e a 
conclusão dele é somente 

quando a sua declaração for 
processada pela Receita 

Federal.

Enquanto ela não estiver OK, eu 
ainda estou trabalhando

para você!



E como estamos na época de 
Imposto de Renda, eu tenho 

um número

de clientes que posso atender.

Então essa condição que eu 
estou passando para você é 

válida somente até o dia:

limitado

23/04/2021

Quero Garantir Minha 
Declaração IRPF em 2021!

mailto:contabilidade@jcmatematica.com.br?subject=Garantir minha declaração

