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Prezado Participante, confira nesta edição os seguintes destaques:
1)

Participantes podem deduzir suas contribuições do IR

Tal qual o PGBL – Plano Gerador de Benefício Livre oferecido pelos Bancos e Seguradoras, a legislação tributária permite que as
EFPCs – Entidades Fechadas de Previdência Complementar, como o ANABBPrev, ofereçam o benefício fiscal para seus
participantes no mesmo percentual de 12% da renda bruta anual. Para usufruir deste incentivo, a declaração de IR deve ser feita
no modelo completo, pelos contribuintes da previdência oficial, onde é possível identificar as deduções.
É simples calcular os 12% da renda bruta anual e se beneficiar da dedução máxima permitida no IR:
- Some todos os rendimentos tributáveis recebidos em 2015 (salário, aposentadoria, aluguéis, entre outros) e calcule 12%;
- Diminua desse valor o total das contribuições feitas para o Plano, inclusive aportes, durante o ano base 2015;
- Do resultado, o que faltar para os 12% pode ser completado com depósitos extraordinários no seu Plano de Previdência até o
dia 30 de dezembro de 2015.
Aproveite o 13º e faça o aporte para seu Plano. A dedução no IR pode ser mais interessante do que
qualquer outra aplicação neste período.

2)

Simulador Fiscal e impressão de boleto

Use nosso Simulador para calcular o valor que você precisa investir na sua Previdência para beneficiar-se da isenção fiscal de
12% da sua renda bruta no IR de 2015 e diminua a “mordida do leão”. Clique aqui: http://www.dataa.com.br/simulador.php.
A Contribuição extraordinária pode ser feita até 30/12/2015, nos boletos disponíveis no nosso site www.anabbprev.org.br na
aba Meu Plano. Aproveite para conferir seus dados cadastrais.

3)

36º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão

Visando manter-se atualizada quanto às novidades que o mercado de previdência oferece e que podem se configurar como
benefícios para os seus participantes, a ANABB e o ANABBPrev se fizeram representar no 36º Congresso Brasileiro dos Fundos
de Pensão que teve como tema principal a Maturidade, Desafios e Oportunidades. O evento aconteceu no período de 07 a
09/10 na Capital do Brasil.

4)

Nossos números – Setembro/2015:
POUPANÇA
0,69%

INPC
0,51 %

SELIC
1,11%

ANABBPREV Instituído
1,00%

ANABBPrev2 Patrocinado
1,00%

POSIÇÃO DOS RECURSOS DO ANABBPREV
SEGMENTOS

INVESTIMENTOS
DISPONÍVEL
GESTÃO PREVIDENCIAL
GESTÃO ADMINISTRATIVA
IMOBILIZADO
TOTAL DO ATIVO

ANABBPREV
R$ 12.682.649,37
R$ 73.820,96
R$ 11.519,95
R$ 28.190,54
R$ 25.961,25
R$ 12.822.142,07

%
98,91
0,58
0,09
0,22
0,20
100%

