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29. ENTREGA DA DECLARAÇÃO E PROCEDIMENTOS FINAIS
Antes de clicar na linha da guia, do lado esquerdo, ENTREGA DA DECLARAÇÃO (este ano clicando neste item a
declaração será SALVA e a tela de escolha de declaração (das que estão no seu computador) irão aparecer, faça o
seguinte:
- Clique em PENDÊNCIAS e verifique, novamente, se está tudo correto
- Leia, novamente, a instrução 28 (anterior a esta) e certifique-se de que está tudo em ordem
- Se tiver imposto a pagar verifique, novamente, se parcelou e colocou em débito automático (é mais fácil), caso não
tenha feito isso poderá, também, imprimir os DARFs para pagamento em qualquer agência bancária até o seu
vencimento. Neste caso terá que entrar no site da Receita Federal para calcular os juros e a SELIC da parcela.
- Se tiver imposto a restituir informe corretamente o banco, agência e conta para deixar tudo em ordem
Somente após estes procedimentos é que poderá, com mais tranquilidade, clicar em ENTREGA DA DECLARAÇÃO

Após os procedimentos mencionados acima
clique em ENTREGAR DECLARAÇÃO
Esta tela se abrirá para que você escolha
qual declaração deseja entregar

Após o envio o programa irá lhe perguntar se deseja imprimir o RECIBO, pode fazer isso no ato ou simplesmente
deixar para depois, bem como a impressão da sua declaração.
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utra coisa que pode fazer é clicar na aba superior, SEGURANÇA, cópia de segurança, guardar, assim terá um
backup da sua declaração devidamente segura.
E caso queira que um ESPECIALISTA faça a sua declaração pode contar comigo.
Entre em contato no e-mail: wilson.giglio@mentordenegocios.com.br
Veja a tabela de preços de honorários no link: http://impostoderenda.srv.br/2016/02/10/tabela-dehonorarios/
Para adquirir o SIMULADOR clique no link: http://impostoderenda.srv.br/shop/produto/planilhas-deirpf/simulador-irpf-2016-completo/
E ganhe o E-BOOK (Este Manual completo, em PDF) além de muitos outros brindes.
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