PORTUGUESE (PT)

COMPROVANTES DE DESPESAS
Ao entregar um relatório de despesas, você precisa incluir comprovantes de certos pagamentos.
Para reforçar as diretrizes de boa governança de organizações sem fins lucrativos, o Internal Revenue
Service (receita federal dos EUA sob a qual o Rotary opera) tem requisitos rígidos referentes à
documentação e comprovantes de pagamento que acompanham os relatórios de despesas.
A documentação deve incluir a quantia, data, local e descrição da despesa em questão, e o respectivo
comprovante de pagamento.
Toda despesa de US$75* ou mais deve ser documentada, assim como toda despesa com hotel de qualquer
valor.
Entregar um relatório de despesas sem a devida documentação pode atrasar o reembolso.
Para mais informações sobre os documentos comprobatórios exigidos pelo seu país, consulte os
Requisitos para Documentação Adicional por País.

RECIBOS
A melhor maneira de comprovar uma despesa de trabalho é apresentando um recibo, no qual costumam
aparecer as seguintes informações:
•

Nome do fornecedor (pessoa ou empresa a quem o pagamento foi feito)

•

Data da transação

•

Descrição dos bens ou serviços adquiridos

•

Valor pago

•

Forma de pagamento

Os recibos para despesas com refeições devem mostrar uma lista dos alimentos e bebidas consumidos e o
número de pessoas servidas (as notas de cartão de crédito não são a melhor maneira de documentar uma
despesa, pois nem sempre incluem os detalhes necessários).

FATURA
Documento emitido pelo fornecedor /vendedor que registra o produto ou serviço fornecido, bem como a
respectiva quantidade e preço. Uma fatura não é documentação suficiente para gerar reembolso (mesmo
que esteja carimbada como “pago”), a não ser que inclua um recibo ou outro comprovante válido de
pagamento.

DOCUMENTAÇÃO DE DESPESAS (Maio de 2015)

1

CONTA DO HOTEL
É necessário apresentar a conta do hotel com discriminação de todas as respectivas despesas,
independentemente do valor. A conta deve exibir todas as despesas lançadas sob o número do quarto do
hóspede e um saldo zero. Se o saldo não estiver zerado, será necessário apresentar comprovantes
adicionais de pagamento. Se você reservou o hotel através de um site de serviços de viagem (em vez de
diretamente com o hotel), é possível que não receba do hotel uma conta com a discriminação das
despesas. Neste caso, envie cópia da confirmação de compra/transação on-line junto com um
comprovante válido de pagamento.

COMPROVANTE ADICIONAL DE PAGAMENTO
É necessário apresentar um comprovante adicional de pagamento se algum recibo estiver faltando, a
confirmação on-line não incluir os itens exigidos para um recibo ou a despesa não puder ser validada de
outra maneira. Exemplos de comprovantes adicionais:
•

Cheque compensado — Um cheque compensado por si só não comprova uma despesa, a não ser que
esteja anexado a uma fatura do fornecedor. O seu banco pode fornecer imagens escaneadas dos
cheques compensados.

•

Extrato do cartão de crédito ou da conta bancária — O extrato deve mostrar seu nome, quantia paga,
data da transação, nome do fornecedor ou vendedor e conversão de moeda no caso de transações
internacionais. Por motivo de segurança, risque o número da conta e qualquer outra informação
pessoal que não seja relevante à comprovação da despesa.
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