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SERVIÇO

IMPOSTO DE RENDA: ASSOCIADOS
DO UNIFICADO TEM ATENDIMENTO
GRATUITO PARA REALIZAR DECLARAÇÃO
Como todo início de ano, está
chegando a hora de realizar
a declaração de imposto de
renda, e quem é associado ao
Sindipetro Unificado SP pode
efetuar gratuitamente o IRPF
2021 na regional Campinas.
Vale destacar que o Sindicato
está seguindo todas as normas

para a prevenção do contágio
de covid-19 e, assim, atendendo com horário marcado. Os
contribuintes têm até dia 30
de abril para enviar os dados
à Receita Federal. Por isso, não
deixe para última hora.
Em Campinas, o atendimento
começa no dia 8 de março e

acontece todas às segundas,
quartas e sextas-feiras das
10h às 16h até o dia 30 de
abril.
Buscando atender exclusivamente os trabalhadores de horário administrativo, em abril o
Sindicato também funcionará
aos sábados, das 09 às 12h.

PARA FAZER A DECLARAÇÃO, O ASSOCIADO PRECISA APRESENTAR:
Documento de identidade com CPF;
CPF e data de nascimento de dependentes, caso haja;
Dados de endereço e profissão;
Dados da conta bancária para a restituição ou débito;
Cópia do IRPF 2020;
Comprovante de renda (salário, lucros, aluguéis recebidos, aposentadoria
e/ou pensão, rendimentos bancários, DARFs, outras rendas...);
Comprovante de bens (IPTU 2020, escritura de imóvel, comprovantes de
compra e venda de bens, documentos de veículos);
Comprovantes de renda variável;
Comprovantes de pagamentos (doações, despesas com educação, pensão
alimentícia, serviços médicos e/ou odontológicos, carnês de contribuições
feitas ao INSS de empregados domésticos);
Comprovante de rendimentos da Petros (pode ser acessado via site) e
do INSS.

LIGUE NO (19) 3743-6144 E MARQUE O SEU HORÁRIO!

Os demais atendimentos presenciais acontecem de segunda, quarta e sexta-feira, das 10h
às 16h e precisam de agendamento prévio pelo telefone (19) 3743-6144.

Para ficar por dentro das notícias, mande um "Olá” no
nosso WhatsApp (19) 99667-4648 informando nome e
unidade de trabalho.
ACOMPANHE TAMBÉM O SINDIPETRO UNIFICADO SP NAS REDES!

@sindipetrosp
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