IMPOSTO DE RENDA 2021
Guia para apoiar na declaração do ContaMax.
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O que é ContaMax?
Serviço que rentabiliza o saldo parado em conta corrente por meio de investimento em CDB.
Aderindo ao serviço, o cliente autoriza o banco a aplicar automaticamente o saldo da conta corrente em CDB e a resgatar automaticamente quando a conta corrente
apresentar saldo devedor, o valor creditado é sempre líquido de IR e IOF.
Informação Gerais:
 Liquidez e Rentabilidade diária;
 Prazo das aplicações: 721 dias;
 O “% “ contratado da Taxa DI (Depósito Interbancário) no produto pode ser consultada no Internet Banking > Investimentos > Renda Fixa > Posição Consolidada >
Contamax Empresarial;
 Não possui cobrança de tarifas bancárias;
 Aplicações e Resgates realizados após todos os demais lançamentos do dia, inclusive operações retroativas.
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Como fazer a declaração do Rendimento
de Contamax no IR?
O produto ContaMax Empresarial será demonstrado no seu Informe de Rendimento (IR) Trimestral, especificado como CDB nas seções de “Rendimentos Tributáveis” e
“Informações Complementares”. Como o exemplo abaixo:

Informe de Rendimentos Financeiros - PJ

Caso tenha Rendimentos e Imposto Retido na Fonte no mesmo período em CDB e ContaMax Empresarial, a demonstração no IR é apresentada de forma consolidada,
ou seja, os valores são somados.
Eventuais dúvidas sobre como Declarar seu Imposto de Renda, procure seu Contador ou Assessor Fiscal, assim receberá as orientações corretas conforme seu
Regime Tributário.
Caso não tenha recebido seu Informe de Rendimentos via correio ou para mais informações sobre o ContaMax, ligue para a Central de Atendimento Empresarial: 40042125 e 0800-726-2125 (Demais Localidades).”
Este material tem caráter meramente informativo. O Banco Santander não presta Consultoria Tributária a seus clientes. O cliente deve buscar seu Assessor Fiscal particular para sanar eventuais dúvidas em
relação à Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica.
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