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METRÓPOLE

IMPOSTO DE RENDA´2018

Metade dos sorocabanos ainda
não entregou as declarações
Prazo vai até segunda-feira, 30 de abril. Programas online auxiliam no envio

Aproximadamente 79 mil contribuintes de Sorocaba ainda não apresentaram a declaração do Imposto de
RendaPessoaFísica(IRPF)doexercício
de 2018, ano-base de 2017, o que equivale a 63% do total. O prazo da entrega
começou em 1° de março e vai até as
23h59min59s de 30 de abril, segundafeira próxima.
Segundo informou ao DIÁRIO
nesta quarta-feira (18) o delegado regional da Receita Federal, Francisco
JoséBrancoPessoa,69.934declarações
de sorocabanos foram entregues até
a última terça-feira (17). Na região jurisdicionada pela Delegacia da Receita
Federal em Sorocaba, que abrange 52
municípios,poucomaisde191mildeclarações do IRPF já foram apresentadas,
correspondentes a 48% de um total de
402 mil esperadas.
O programa de preenchimento
da declaração do Imposto de Renda da
PessoaFísicade2018,anobase2017,está
disponível no site da Receita Federal,
em www.receita.fazenda.gov.br . A
declaração pode ser preenchida por
meio do programa baixado no computador ou do aplicativo Meu Imposto de
Rendaparatabletsecelulares.Pormeio
doaplicativo,épossívelaindafazerretificaçõesdepoisdoenviodadeclaração.
Outra opção é mediante acesso ao
serviçoMeuImpostodeRenda,disponível no Centro Virtual de Atendimento
(e-CAC),emhttps://cav.receita.fazenda.
gov.br/, no site da Receita, com uso de
certificadodigital.
QUEMDECLARA–Estáobrigado
a declarar quem recebeu rendimentos tributáveis, em 2017, em valores
superiores a R$ 28.559,70. No caso da
atividade rural, deve declarar quem
teve receitabrutaacimaR$142.798,50.
Também estão obrigadas a declararaspessoasfísicas:residentesnoBrasilquereceberamrendimentosisentos,
nãotributáveisoutributadosexclusivamentenafonte,cujasomafoisuperiora
R$40mil;queobtiveram,emqualquer
mês, ganho de capital na alienação de
bens e direitos, sujeito à incidência do
imposto ou que realizaram operações
em bolsas de valores; que pretendem
compensar prejuízos com a atividade
rural; que tiveram, em 31 de dezembro
de 2017, a posse ou a propriedade de
bens e direitos, inclusive terra nua, de
valor total superior a R$ 300 mil; que
passaram à condição de residentes no
Brasil em qualquer mês e assim se encontravam em 31 de dezembro; ou que
optaram pela isenção do IR incidente
sobre o ganho de capital com a venda
de imóveis residenciais para a compra
de outro imóvel no país, no prazo de
180diascontadosdocontratodevenda.
A multa para quem apresentar a
declaração depois do prazo é de 1% por
mêsdeatraso,comvalormínimodeR$
165,74emáximode20%sobreoimposto
devido. Já as deduções por dependente
estãolimitadasaR$2.275,08;asdespesas
com educação têm limite individual
anual de R$ 3.561,50 e a dedução de
gastos com empregadas domésticas é
de R$1.171,84.
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