Dúvidas comuns no

IMPOSTO
DE RENDA
PLANOS DE SAÚDE

https://brazilhealth.com.br/area-do-rh/

O PLANO DE SAÚDE SEMPRE TRAZ DÚVIDAS QUANTO
OBTER AS INFORMAÇÕES CORRETAS PARA SUA DECLARAÇÃO

Se você obteve rendimento em 2021 acima de R$ 28.559,70 é compulsório sua
declaração para imposto de renda, assim atente que o prazo para entrega irá até o dia
31 de maio de 2022 (terça - feira).
Aqui traremos um contexto simplificado junto de nosso time de pós vendas da Brazil
Health, assim é prudente sempre consultar seu contador para maiores dúvidas e
orientações, principalmente quanto a deduções e formato "simplificada ou completo".
O site da Receita Federal do Brasil, traz o download do programa atualizado para
evoluir de forma intuitiva sua declaração, onde quanto aos gastos com plano de saúde
devem ser informados com os devidos cuidados na declaração junto da ficha
"Pagamentos Efetuados", sob o código 26, incluindo o CNPJ e o nome da operadora.
ASSIM APOIANDO PRÓ ATIVAMENTE NOSSOS SEGURADOS E RH,
ABAIXO COLOCAMOS AS PRINCIPAIS PERGUNTAS E RESPOSTAS
ATENDIDAS PELO NOSSO PÓS VENDAS DA BRAZIL HEALTH :

INDIVIDUAL OU FAMILIAR
Poderá ser solicitado diretamente no Sac ou site da sua operadora (logado), a qual
enviará por meios eletrônicos o informe de pagamentos.

COLETIVO POR ADESÃO EM ADMINISTRADORAS
Os segurados que possuem o plano vinculado à administradora de benefícios que
agrupam sindicatos, associações profissionais ou conselhos e portanto pagam
mensalidades via boleto para sua administradora escolhida, devem solicitar o informe
junto da sua administradora.
(o nome está localizado no boleto)

PME - PEQUENA E MÉDIA EMPRESA
Os proprietários de Pequenas Empresas que contrataram por esta modalidade junto de
seu CNPJ, devem acessar sua área logada como "EMPRESA" e extrair seu informe de IR,
que irá dispor os pagamentos mensais e montante anual.
Importante consultar junto sua contabilidade para aferir em qual regime tributação
está alocado seu cnpj, evitando lançamentos equivocados em deduções ou despesas, já
que o plano é coletivo e não individual.

VINCULADO EM UM PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL
Caso seu plano de saúde é empresarial e pago "totalmente" pela empresa em que você
trabalha, ele não deve constar no seu Imposto de Renda 2022, já que o custo dele não
é sua responsabilidade e assim não é dedutível
Para aqueles que pagam as mensalidades (desconto em pagamento/holerites) parcial
ou integral, devem procurar a área de Recursos Humanos da empresa para obter o seu
"informe de rendimento", o qual constará a parte dedutível para lançamento no seu
IR da forma correta.

CASOS DE PLANOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS
Alguns planos de Saúde permitem que o usuário tenha o reembolso de despesas
médicas, ou seja, caso o cliente gaste com alguma consulta ou exame, o plano paga
reembolsando valores.
Sendo seu caso, é preciso separar na declaração o que foi pago e o que foi
reembolsado.
Na área de “Pagamentos efetuados”, em “Valor pago” é preciso colocar o total da
despesa, por exemplo, se a consulta custou R$300, adicione esse valor. No campo ao
lado, “Parcela não dedutível/Valor reembolsado” coloque quanto você teve de volta,
por exemplo, se o plano devolveu R$200, coloque neste campo.
Todos os comprovantes, como recibos e notas fiscais das despesas dedutíveis, devem
ser guardados em caso de necessidade de comprová-los na Receita Federal. A
recomendação é guardar os comprovantes por no mínimo cinco anos a partir de 1º de
janeiro do ano seguinte ao do processamento da declaração.

PLANO DE SAÚDE COM COPARTICIPAÇÃO
Caso a empresa pague parte do plano de saúde e o funcionário pague o restante,
também deve ser declarado no Imposto de Renda. Entretanto, quando for preencher
os dados do pagamento, no campo de “Valor pago” coloque apenas o que gastou ao
longo do ano.
Exemplo : Se a empresa paga R$100 por mês e você paga R$50, na hora de declarar o
imposto, é preciso considerar apenas a sua parcela. R$50 x 12 meses = R$600.

COMO OBTER SEU INFORME
Fora casos do empresarial que devem ser solicitados junto de seu RH, abaixo
dispomos os contatos mais procurados por nossos segurados em como solicitar
seus informes de pagamento e reembolso do IR

QUADRO DE ACESSOS TOP 10

*Lembramos que nosso pós vendas está ativamente a disposição para qualquer
apoio orientando na emissão deste documento*

GASTOS COM MEDICAMENTOS DEDUZ IR ?
Apesar dos gastos com saúde serem a melhor forma de fazer abatimento no
Imposto de Renda, por não terem valor máximo, a compra de remédios não
entra nessa lista. Mesmo que sejam de uso contínuo, eles não podem ser
usados como despesa dedutível na hora de fazer a declaração.
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