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Home > Notícia

Tire suas dúvidas sobre Imposto de Renda 
em chat ao vivo às 11h! 
27/03 - 10:02, atualizada às 10:10 27/03 - Redação 

SÃO PAULO - Passado quase um mês do início do perído de entrega da 
declaração do Imposto de Renda, mais de 4,5 milhões de pessoas já 
fizeram sua declaração. Mas muita gente ainda não acertou as contas com 
o Leão e ainda tem dúvidas no preenchimento.  

Clique aqui para baixar o programa IRPF 2008 Windows atualizado  
Clique aqui para baixar o programa Receitanet atualizado  
Clique aqui para consultar a situação do seu CPF      
Clique aqui para consultar o número do recibo do IR de 2007 

  

  

Em chat ao vivo, hoje às 11h, os internautas podem fazer suas perguntas sobre 
a declaração do Imposto de Renda ao advogado tributarista Philip Schneider, do 
escritório Souza, Schneider e Pugliese Advogados. 

Ele tira dúvidas sobre os campos da declaração, como fazer deduções, como 
declarar bens e dívidas e sobre os tipos de declaração. 

O internauta do iG pode tirar suas dúvidas sobre a declaração de Imposto de 
Renda em chats ao vivo com especialistas, às quintas-feiras às 11h. 

Quem quiser também pode enviar suas perguntas para o 
email poupaclique@ig.com.br. As respostas, feitas pela equipe FISCOSoft, 
serão publicadas semanalmente no site Poupaclique. 

Declaração 

O prazo para a entrega começou no dia 3 de março e termina em 30 de abril. A 
declaração pode ser entregue pela internet, em disquete de computador no 
Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal e em formulário de papel 
postado nos Correios. 
 
A multa mínima para quem deixar de apresentar a declaração dentro do prazo 
estipulado é de R$ 165,74. 

A Receita Federal espera receber 24,5 milhões declarações neste ano.  
 
Quem precisa declarar   

Terá que fazer a declaração de Imposto de Renda quem recebeu no ano 
passado rendimentos tributáveis acima de R$ 15.764,28; quem recebeu 
rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados na fonte acima de R$ 40 mil; 
quem tinha no final do ano passado bens no valor de mais de R$ 80 mil; e quem 
participou de empresa, entre outros casos.  

A Receita cruza os dados relatados pelo contribuinte em sua declaração com 
informações fornecidas pelas empresas, cartórios, imobiliárias e por outros 
contribuintes. Assim, quem não declarar renda obtida com aluguel, por exemplo, 
pode ficar com a declaração retida na chamada "malha fina".

Tamanho do texto A A 

US Multimídia

  Foto

  Podcast

Matérias Relacionadas

27/02/2008 - 12:52:00 
MPF pede fim do recibo para decla

07/03/2008 - 16:56:16 
Quase 800 mil já enviaram declara
Renda; veja como conseguir o rec

03/03/2008 - 13:30:57 
Tire suas dúvidas sobre Imposto d
com especialistas todas as quintas

23/03/2008 - 10:19:16 
Veja dicas, baixe os programas e f
do Imposto de Renda agora 

Enquete

  Video
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Novidades 

A principal mudança na declaração deste ano é que o contribuinte terá que 
informar o número do recibo da declaração do ano passado. Quem não tiver 
este número terá que procurar uma unidade da Receita. 

Além disso, terão que ser informados os números do CPF de dependentes 
maiores de 18 anos. No ano passado, a informação só era necessária para 
dependentes com mais de 21 anos. 

Foram criadas ainda mais restrições ao uso do formulário em papel. Não poderá 
usar essa modalidade de entrega quem recebeu rendimentos de pessoas físicas 
ou do exterior, por exemplo. 

Modelo simplificado e completo 

A declaração do Imposto de Renda pode ser feita de duas formas: no modelo 
completo ou no simplificado. 

No modelo completo, o contribuinte tem espaço para fazer todas as deduções 
permitidas pela lei e compensar prejuízos passados. 

Já o modelo simplificado possibilita o abatimento de 20% da renda bruta sem 
que seja necessário fazer as deduções (previdência, despesas médicas, escola, 
etc.). Antes de optar pela declaração, o melhor é somar o que pode ser deduzido 
da renda bruta. Caso a soma das despesas dedutíveis seja inferior ao 
abatimento de 20%, vale a pena fazer a declaração simplificada. 

Documentos necessários 

Para preencher a declaração do Imposto de Renda, o contribuinte precisa, além 
do número do recibo da declaração do ano passado e do CPF dos dependentes 
maiores de 18 anos, do CPF ou CNPJ de quem recebeu pagamentos ou 
doações. 

Além disso, a pessoa deve usar os dados informados os informes de 
rendimentos fornecidos pelas empresas para preencher a declaração. Dados 
sobre investimentos e poupança devem ser informados de acordo com informe 
enviado pelo banco. 

O contribuinte deve também juntar os comprovantes de despesas dedutíveis, 
como as com saúde e educação. 

Leia também: 

Veja mais informações no site da Receita  
Confira o que muda na declaração deste ano  
Veja orientações para fazer a declaração no Poupaclique 

  

Leia mais sobre: Imposto de Renda 

 
Último Segundo no seu celular. Assine agora  

 

pode ficar com a declaração retida na chamada malha fina .  
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Links Patrocinados

Quer Trabalhar em Casa ? 
Aprenda ganhar R$ 1.500 a R$ 3.000 fazendo um 
trabalho em casa 
www.NegocioGlobal.com.br/may

Nome sujo? Limpo seu nome 
Sem pagar as dívidas.Dentro da Lei. Cobro R$150,00 
depois do nome limpo 
www.power.newconsulting.org 

Não ao imposto de renda 
De saco cheio com imposto de renda? Ganhe Dinheiro 
Alto sem pagar nada 
www.patraodigital.com.br 

Compartilhe 

Windows Live del.icio.us Digg

StumbleUpon BlinkList ma.gnolia

reddit Tailrank Netscape

Yahoo! My Web Furl Google Bookmarks

Newsvine Technorati

Comentar Os + comentados Ver comentários (0)

Termo de uso
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