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Receita irá cruzar valores da Decore com o IR 2018



As novas regras para a emissão da Declaração 

Comprobatória de Percepção de Rendimentos 

(Decore) já está valendo, só podendo ser emi�da 

pelo profissional da contabilidade  – Contador ou 

Técnico em Contabilidade – mediante assinatura 

com cer�ficação digital”, em uma via des�nada ao 

beneficiário, ficando armazenado no Banco de 

Dados do Conselho Regional de Contabilidade 

(CRC) o documento emi�do à disposição para 

conferências futuras por parte da Fiscalização e 

para envio à Receita Federal do Brasil (Resolução 

CFC nº 1.492, de 2015).

A principal novidade é que a ampliação do número 

de documentos válidos para a emissão da Decore 

agora terá que ficar “sob guarda” do contabilista 

por cinco anos, bem como o arquivamento 

separado para fins da fiscalização sobre a conduta 

é�ca profissional.

A primeira via da Decore será auten�cada com a 



cer�dão de regularidade profissional.    

Informação ao Fisco Federal

A disponibilização da Declaração de Percepção de 

Rendimento para a Receita Federal é uma 

segurança para o profissional da contabilidade, 

que terá mais  subsídios para responder 

nega�vamente caso um cliente peça uma 

declaração sem o lastro documental da origem da 

remuneração e devido ao fato dos profissionais da 

Contabilidade deter de todas informações nos 

registros contábeis, bem como em documentos 

hábeis e legais.

A prova de rendimento a todo o momento exigida 

para as mais diversas transações deve ter 

auten�cidade garan�da em documentos 

comprobatórios autên�cos.

Assim, a Decore será emi�da, mediante assinatura 

com cer�ficação digital, em uma via des�nada ao 

beneficiário, ficando armazenado no Banco de 

Dados do CRC o documento emi�do, à disposição 



para conferências futuras por parte da Fiscalização 

e para envio à Receita Federal do Brasil.

Profissional Autônomo

A emissão da Decore para comprovar os 

honorários de profissionais liberais/autônomos, 

deverá evidenciar o rendimento auferido e ter 

relação com o período a que se refere, bem como o 

Contabilista deverá ter a comprovação da “origem 

do numerário” por um dos seguintes documentos:

– Escrituração no Livro Caixa e Darf do Imposto de 

Renda da Pessoa Física (Carnê-leão) com 

recolhimento feito no prazo regulamentar; ou

– 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; ou

– Comprovante de pagamento de frete ou 

Conhecimento de Transporte Rodoviário quando o 

rendimento for proveniente desta a�vidade; ou



– Declaração do órgão de trânsito ou do sindicato 

d a  cate go r i a  e s p e c i fi ca n d o  a  m é d i a  d o 

faturamento mensal quando se tratar de a�vidade 

de transporte e correlato;

– GFIP com a comprovação de sua transmissão.

Cer�ficado Digital

A Decore será emi�da, mediante assinatura com 

cer�ficação digital, em uma via des�nada ao 

beneficiário, ficando armazenado no Banco de 

Dados do CRC o documento emi�do, à disposição 

para conferências futuras por parte da Fiscalização 

e para envio à Receita Federal (Resolução CFC nº 

1492, de 2015).

A emissão da Decore fica condicionada à realização 

do upload, efetuado eletronicamente, de toda 

documentação legal que serviu de lastro.

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.
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