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ATENÇÃO / MUITO IMPORTANTE

Entrou em vigor no último dia 16/05/2016 as novas normas
para a concessão da Declaração Comprobatória de Percepção
de Rendimentos – DECORE Eletrônica.

O documento contábil destinado a fazer prova de informações sobre
percepção de rendimentos, em favor de pessoas físicas, denomina-se
“Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos – DECORE
Eletrônica”, passa a ter a seguinte exigência por parte do CFC – Conselho
Federal de Contabilidade.
O profissional da Contabilidade poderá emitir a DECORE, em favor de
pessoas físicas, “apenas” por meio do sítio CRC do Conselho Regional
de Contabilidade, desde que ele e a organização contábil, da qual seja
sócio, não possuam débito de qualquer natureza perante o CRC.
A DECORE será emitida via internet, e o prazo de validade será de 90 dias
contados da data de sua emissão, devendo evidenciar o rendimento
auferido e ter relação com o período a que se refere. A responsabilidade
pela emissão e assinatura com certificação digital, da DECORE é
exclusiva do Contador ou Técnico em Contabilidade.
Os documentos relativos a Decores, ficarão armazenados no Banco de
Dados do CRC, à disposição para conferências futuras por parte da
Fiscalização e para envio à Receita Federal do Brasil.
A DECORE deverá estar fundamentada somente nos registros do Livro
Diário ou em documentos autênticos, definidos nos Itens abaixo
descritos.

A emissão da DECORE fica condicionada à remessa dos arquivos de
forma digital, contendo toda documentação legal que serviu de lastro
para emissão deste. O Conselho Regional de Contabilidade poderá
realizar verificações referentes à documentação legal que serviu de lastro
para a emissão da DECORE, inclusive daquelas canceladas, cabendo ao
Setor de Fiscalização do Conselho Regional de Contabilidade fazer as
verificações cabíveis quanto à sua correta aplicação.
A documentação legal que serviu de lastro para a emissão da DECORE
ficará sob a responsabilidade do profissional da Contabilidade que a
emitiu, pelo prazo de 5 anos, ficando este sujeito às penalidades previstas
na legislação pertinente.
Relação dos documentos que servem para fundamentação da emissão de
Decore
1-Retirada de pró-labore:
1.1-Escrituração no livro-diário e GFIP com comprovação de sua
transmissão.
2-Distribuição de lucros:
2.1-Escrituração no livro diário.
3-Honorários (profissionais liberais/autônomos):
3.1-Escrituração no livro caixa e DARF do Imposto de Renda da
Pessoa Física (carnê leão) com recolhimento feito no prazo
regulamentar; ou
3.2-Contrato de Prestação de Serviço e o Recibo de Pagamento de
Autônomo - RPA, em cujo verso deverá possuir declaração do
pagador atestando o pagamento do valor nele consignado, com as
devidas retenções tributárias.
4- Prestação de serviços diversos ou comissões:
4.1-Escrituração no livro caixa e DARF do Imposto de Renda da
Pessoa Física (carnê leão) com recolhimento feito regularmente; ou
4.2-Escrituração do livro ISSQN ou Nota Fiscal Avulsa do ISSQN e
DARF do Imposto de Renda da Pessoa Física (carnê leão) com
recolhimento feito regularmente.
5- Aluguéis ou arrendamentos diversos:
5.1-Contrato de locação, comprovante da titularidade do bem e
comprovante de recebimento da locação; ou
5.2-Contrato de arredamento, comprovante de titularidade do bem e
comprovante de recebimento; ou

5.3-Escrituração no livro caixa e DARF do Imposto de Renda da
Pessoa Física (carnê leão) com recolhimento feito regularmente, se
for o caso.

6- Rendimento de aplicações financeiras:
6.1-Comprovante do rendimento bancário.
6.2-Comprovante do crédito do rendimento emitido pela instituição
financeira pagadora
7-Venda de bens imóveis ou móveis:
7.1-Contrato de promessa de compra e venda; ou
7.2-Escritura pública no Cartório de Registro de Imóveis.
7.3-Certidão de Matrícula fornecida pelo Cartório de Registro de
Imóveis
8- Vencimentos de funcionário público, aposentados, pensionistas e
beneficiário de previdência privada:
8.1-Documento da entidade pagadora.
8.2-Comprovante de pagamento da aposentadoria ou benefício,
emitido pela fonte pagadora, ou
8.3-Extrato de pagamento do benefício, emitido pela fonte pagadora
9-Microempreendedor Individual:
9.1-Escrituração no livro-diário; ou
9.2-Escrituração no livro caixa; ou
9.3-Cópias das notas fiscais emitidas; ou
9.4-Rendimento menor ou igual ao valor de um salário mínimo,
vigente no período do recebimento – cópia do comprovante de
recebimento do DAS ou Extrato PGMEI comprovando o pagamento
do DAS.

10-Declaração de imposto de renda da pessoa física:
10.1-Quando a DECORE referente ao exercício anterior for
expedida, o profissional da Contabilidade poderá utilizar-se da
Declaração de Imposto de Renda do ano correspondente, com o
respectivo recibo de entrega a Receita Federal do Brasil.

11-Rendimentos com vínculo empregatício:
11.1-Informação salarial fornecida pelos empregadores com base
na folha de pagamento; ou
11.2-CTPS com as devidas anotações salariais; ou
11.3-GFIP com comprovação de sua transmissão.

Notas:

Nota 1: O profissional deverá manter junto com a via da Decore cópia dos
termos de abertura e de encerramento do livro diário assinados pelo
sócio da empresa e pelo profissional da Contabilidade responsável e das
páginas onde constam os lançamentos referentes aos rendimentos
declarados na Decore (se referente ao ano corrente somente página do
diário), devidamente escriturado de acordo com a ITG 2000 (R1).

Nota 2: O livro-caixa é escriturado de maneira contínua, de forma manual,
mecânica ou eletrônica, com subdivisões numeradas em ordem
sequencial, lavrados termos de abertura e encerramento assinados pelo
beneficiário, constando no termo de abertura o número de folhas
escrituradas, sem conter intervalo em branco, nem entrelinhas, rasuras
ou emendas.

