IMPOSTO DE RENDA: com o CROprev é possível reduzir a renda tributável
em até 12%
Todos os anos, o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda encerra no mês de abril.
Por isso mesmo, agora é o momento de se programar e analisar as alternativas legais disponíveis para
amenizar a mordida do leão no próximo ano.

Uma das opções é a adesão a um plano de previdência complementar. Quem possui um plano desse
tipo, assim como o CROprev, pode deduzir os seus aportes em até 12% da renda tributável, caso tenha
optado por fazer a Declaração Completa do Imposto de Renda. Por isso, é muito importante fazer as
contas e planejar com antecedência o valor total que será depositado no CROprev durante o ano, a
fim de se usufruir ao máximo o benefício tributário.

Por exemplo: para uma pessoa que teve uma renda bruta de R$ 100.000,00, o total de suas
contribuições para o CROprev para atingir a dedução fiscal máxima é de R$ 12.000,00, ou seja, 12% da
sua renda anual. Nesse caso, o cálculo do Imposto de Renda será feito com base na renda tributável,
que é de R$ 88.000,00. O raciocínio é simples. Aquilo que se deixa de pagar para o Leão vai para o
CROprev, contribuindo para formar a poupança que, no futuro, vai gerar a sua renda de
aposentadoria.

É importante pensar no CROprev como uma forma de se obter deduções fiscais. Mas também é bom
lembrar que há outras vantagens. Este plano, criado pelo seu Conselho Profissional, é administrado
pela Petros – Fundação Petrobras de Seguridade, uma entidade fechada de Previdência
Complementar. Por este motivo, são cobradas menos taxas do que nos planos oferecidos por bancos e
seguradoras do mercado. Além disso, o propósito de se ter um plano de previdência não deve ser
somente o imediatista. O pensamento para quem investe em um plano de previdência como o
CROprev deve ser o de não mexer nesses recursos até o momento da aposentadoria. Mais do que
uma possibilidade de se obter um retorno fiscal no curto prazo, o CROprev deve ser um planejamento
para o futuro, cujo objetivo é manter o padrão de vida na época da aposentadoria.

Assim, se você ainda não aderiu ao CROprev, pense nesta possibilidade e inscreva-se. Caso você já seja
Participante do Plano, reveja as suas contas e avalie a necessidade de aumentar a sua contribuição
mensal ou realizar aportes extras. Desta forma, você pode ter a chance de melhorar a sua dedução
fiscal e, o mais importante, assegurar a manutenção do seu padrão de vida no futuro.

Para obter informações, entre em contato com a Petros. Acesse www.petros.com.br ou
envie um e-mail para petrosprevidencia@petros.com.br.
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