Comprovantes de pagamento válidos
Porque é necessário fornecer documentação adequada
Se estiver solicitando reembolso de despesa com viagem, entretenimento, presentes e
transporte deverá provar o custo incorrido.
O fisco americano tem leis severas que regulam a apresentação de documentos e comprovantes
de pagamento quando do pedido de reembolsos, principalmente no caso de organizações sem
fins lucrativos. Os documentos devem mostrar valor, data, local, natureza da despesa e ser um
comprovante de pagamento válido para qualquer despesa igual ou superior a US$75 incorrida
por rotarianos. No caso de funcionários do Rotary, é requerido comprovante para despesas de
valor igual ou superior a US$25. Por exemplo, um recibo em que apareça nome, local, data,
valor e números de pessoas servidas no restaurante é suficiente para provar uma despesa
elegível. É também essencial entregar ao Rotary comprovantes de estadia em hotel e inscrições
a eventos.
Pl
Importante: Exige-se apresentação de fatura para reembolso de despesa com hotel, independente
do valor

Fatura de hotel considerada adequada

A fatura do hotel deve relacionar:
Nome e local do hotel
Número de hóspedes
Informações de viagem
Descrição das despesas
Comprovante de pagamento
Se a fatura tiver saldo devedor, inclua também comprovante de pagamento como:
• Recibo impresso quando a transação foi registrada pelo hotel no cartão de crédito
• Extrato bancário ou do cartão de crédito com os valores das respectivas despesas *
• Recibo mostrando a quantia paga
• Cópia do cheque compensado**

Documentação imprópria: Falta do comprovante de pagamento

Falta o comprovante de pagamento neste exemplo
O fornecimento do número do cartão de crédito ou do cheque não é comprovante de
pagamento válido u
Anexe comprovantes de pagamento como:
• Recibo impresso quando a transação foi registrada pelo hotel no cartão de crédito
• Extrato bancário ou do cartão de crédito com os valores das respectivas despesas *
• Recibo ou e-mail do organizador do evento mostrando a quantia paga
• Cópia do cheque compensado **
Observações:
- Muitas inscrições estão sendo feitas pela internet, sendo importante observar que um e-mail de
confirmação da inscrição não é válido como prova de pagamento. Uma cópia do formulário de inscrição e
a confirmação acompanhada do extrato bancário ou do cartão de crédito mostrando a cobrança da taxa
de inscrição é o requisito necessário para satisfazer a exigência de comprovante de pagamento.
- Recibo ou fatura carimbado com “Pago” não é comprovante válido. É necessário que seja enviada cópia
da fatura ou recibo de hotel acompanhado do extrato bancário, extrato do cartão de crédito ou cópia do
cheque compensado.
* Se apresentar extrato bancário ou do cartão de crédito deverá cobrir (com caneta ou corretor) todos os
dados que não sejam pertinentes para comprovar a despesa, que são valor, data, nome do fornecedor e seu
nome.
** Cópia do cheque compensado junto com a fatura do credor bastam para comprovar o custo,
entretanto, somente a cópia não é suficiente para comprovar despesa elegível.

