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Como funciona 
o Informe de 
Rendimento Anual?

Para os investidores que querem fazer a 

declaração pelo aplicativo da Receita Federal, 

as versões deste ano estão disponíveis para 

Android e IOS em “Meu Imposto de Renda”, 

no seguinte endereço online:

Site do e-CAC > Realizar 
cadastro ou login Acesse

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.economia.receita.rfb
https://apps.apple.com/br/app/receita-federal/id1558883724
https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login


Como funciona 
o informe de 
rendimento anual?

1. Clique em "Meu imposto de renda"

2. Clique em "Declarar online" 

3. Depois, acesse “Bens e dívidas” e em seguida “Bens e direitos” 



Exemplo de cadastro

1. Código: 51 - Crédito decorrente de empréstimo

2. Localização: 105 - Brasil

3. CPF/CNPJ: informar o CPF do tomador (campo CPF  
no pdf)

4. Discriminação: campo aberto onde podem ser  
colocadas algumas informações como nome  do 
tomador (campo tomador no pdf), valor emprestado 
(campo valor do empréstimo no pdf)  e data do 
empréstimo (campo data empréstimo no  pdf)

5. Em 2020: informar quanto do valor emprestado  está em 
aberto. Caso a data do empréstimo seja  em 2021, o 
valor em aberto será zerado por razão  do empréstimo 
não existir em 2020 (campo em 2020 no pdf).

6. Em 2021: informar quanto do valor emprestado está 
em aberto. Caso o empréstimo tenha sido quitado em 
2021, este campo será vazio  (campo em 2021 no pdf).

Vale lembrar que os valores informados estão relacionados ao valor de 
principal do empréstimo

O que é valor de principal: é o montante emprestado/financiado e, quando há o 

pagamento de uma parcela, que é composta de principal + juros, utilizamos somente 

a parte de principal para realizar o abatimento do valor emprestado/financiado.
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31/12/2020

31/12/2021



Exemplo de registros 
por empréstimos:

1. Nome completo do tomador

2. CPF do tomador

3. Data em que o empréstimo foi feito - Pode 
ser adicionado no campo de discriminação

4. Valor do empréstimo - Pode ser adicionado no  campo de 
discriminação

5. Em 2020 - Valor em aberto no ano de 2020

6. Valor em aberto no ano de 2021 - Valor em  aberto no ano de 
2021
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1. Total investido é o valor aplicado em 

cotas, dentro do período de 31/12/2020 até 

31/12/2021.

2. Total recebido é o valor total dos juros, 

recebidos dentro do período  de 

31/12/2020 até 31/12/2021.

3.Total isento de IR PJ é  o valor de imposto 

de renda retido na fonte Pessoa Jurídica.

4.Total sem isenção de IR é o valor a ser 

declarado como juros recebidos.

Para os investidores que preferem declarar o seu montante 
consolidado, a Mutual disponibilizou o demonstrativo com os 
valores dentro do ano base.

1 2 3 4 5

Declaração consolidada
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Indicamos  que o investidor procure um 
contador de sua confiança para  melhor 
entendimento da declaração do seu 
imposto de renda.

Mais informações

https://mutual.club/
https://materiais.mutual.club/ajuda

