INFORME DE RENDIMENTOS 2020
ORIENTAÇÕES
Atenção: Para a emissão do Informe de Rendimentos referente ao exercício de 2020, o
acionista deverá entrar em contato com o banco Itaú Custódia, prestador de serviços de
escrituração para a Klabin. A Companhia não emite e/ou não envia tais relatórios aos seus
acionistas, sendo esta uma responsabilidade exclusiva do banco custodiante. Dessa
forma, é importante que o cadastro do acionista esteja atualizado na corretora por qual
opera e que seus dados estejam consoantes com aqueles fornecidos ao escriturador.
Portal de Correspondências Digitais do Itaú:
Este ano, para baixar seu Informe de Rendimentos você pode acessar diretamente o
Portal de Correspondências Digitais do Itaú, através sua conta ou realizando o cadastro
no primeiro acesso seguindo o passo a passo:
1. Acesse o portal, e clique em Primeiro Acesso.
2. Digite os dados solicitados: CPF e data de nascimento (Pessoa Física) ou CNPJ
e data de fundação (Pessoa Jurídica)
3. Escolha uma opção disponível para verificar sua identidade (número de telefone
ou e-mail) - Em caso de dúvidas referentes as opções de identificação disponíveis,
contate a Central de Atendimento do Itaú pelos telefones 3003 9285 (Capitais e
Regiões Metropolitanas) e 0800 720 9285 (Outras Regiões) - Horário de
Atendimento: segunda a sexta-feira das 09h às 18h.
4. Digite o código recebido por e-mail ou telefone e crie uma senha pessoal
5. Pronto, agora você pode entrar no portal com o seu CPF/CNPJ e senha
cadastrada no passo anterior e acessar os Informes de Rendimentos.
Outras formas de acesso a 2ª via do Informe de Rendimentos:
Correntistas do Itaú Unibanco: através do site, www.itau.com.br inclua os dados de
agência, conta corrente e senha eletrônica.
Acesse o menu Conta Corrente > Declaração do Imposto de Renda > Informe de
Rendimentos¹.
Por meio do website https://correspondenciasdigitais.com.br/login, com login
previamente definido ou clicando no botão ‘Primeiro acesso’, caso seja novo
usuário.
Não correntistas do Itaú Unibanco: é possível efetuar a consulta após concluir o cadastro
no site www.Itaucorretora.com.br, na aba "Não correntista"1.
Telefones para contato:
Capitais e Regiões Metropolitanas: 3003 9285
Demais Localidades: 0800 720 9285
O horário de atendimento em dias úteis é das 9 às 18 horas.
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Os cadastros da conta corrente e escritural devem estar atualizados.

