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Newsletter | 8 de Abril, 2019

ESCOLHA DO EDITOR
Márcio Kroehn, editor-chefe do IQ 

  

A Receita Federal sabe quanto
vale o seu carro?
Provavelmente você não viu esta notícia: um
Honda Civic foi apreendido na região metropolitana
de Fortaleza (CE) com mais de 65 multas. A
quantidade é realmente espantosa. No período de
um ano, é mais de uma infração por semana. Se
todas forem consideradas de grau leve (algo
improvável), o proprietário teria de arcar com
quase R$ 5,5 mil. Mas caso sejam infrações
gravíssimas, a multa ultrapassaria R$ 19 mil.

  
É difícil ser assertivo com esses valores, algo que
você – que não deve ter um problema desse
tamanho com o seu veículo – deve ser preciso
quando for preencher a declaração de bens do
Imposto de Renda para a Receita Federal. Embora
pareça uma parte simples de ser preenchida, um
erro nesse campo pode ser fatal e leva-lo à malha
fina. Por exemplo, você sabe se deve colocar o
valor da compra do carro, da moto ou do caminhão
ou se o valor precisa ser atualizado com o preço de
mercado? E se o veículo estiver financiado, como
dividir o bem e a dívida? Até mesmo se o seu carro
tiver sido roubado você tem de colocar no IR,
assim como o ressarcimento pago pela seguradora
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(não tem seguro? Então faça uma cotação no IQ
Seguros e veja como dirigir protegido é mais barato
do que você imagina).
 
Todas as respostas que você precisa sobre o seu
carro no Imposto de Renda estão neste
artigo: Como declarar veículos no Imposto de
Renda?
 
E não é só isso. Sob a coordenação da repórter
Bianca Alvarenga, o IQ elaborou uma série de
textos simples e didáticos para auxiliá-lo a
preencher o Imposto de Renda em parceria com
o Insper, instituição de ensino superior que é
referência em administração, economia, direito e
engenharia.

Estamos em contagem regressiva. O prazo vai até
às 23h59 de 30 de abril. NÃO DEIXE PARA A
ÚLTIMA HORA. 

  
Abaixo, você encontra o link para os textos
relacionados ao IR 2019. Um deles certamente vai
ser bastante útil para você. E compartilhe com
seus amigos e familiares: eles também podem
estar precisando da nossa ajuda.

  
O Guia para declarar o Imposto de Renda – o
passo a passo para preencher o IR

 Principais dúvidas relacionadas à declaração do
IR- saiba quais bens devem ser incluídos na
declaração, quais documentos são necessários e
tire outras dúvidas importantes sobre o
preenchimento do formulário

https://www.iq.com.br/seguros/
https://www.iq.com.br/noticias/como-declarar-veiculo-no-ir
https://www.iq.com.br/
https://www.insper.edu.br/
https://www.iq.com.br/investimentos/artigos/guia-do-imposto-de-renda
https://www.iq.com.br/noticias/quem-deve-declarar-ir
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Conheça os tipos de declaração de Imposto de
Renda e saiba qual faz sentido para você - Veja as
diferenças entre a declaração simples e a
completa, e saiba ainda se a declaração conjunta
pode ser vantajosa

 Tem rendimento com aluguel ou possui um imóvel?
Precisa colocar no IR - A Receita tem cruzado um
número crescente de dados para identificar
contribuintes que não prestam essas informações
corretamente
Dependente ou alimentando? Como incluir as
informações de filhos ou tutelados no IR – Nem
todo auxílio financeiro pode ser incluído no abate
de despesas com dependentes e alimentandos.
Veja outras regras
Devo declarar no IR investimentos isentos, como
LCI, LCA e debêntures incentivadas? - Apesar de
não serem tributadas, algumas aplicações podem
obrigar o contribuinte a declarar o IR
Você sabia que algumas doenças isentam o
pagamento de IR? - Confira a lista de
enfermidades que permitem o benefício
Como consultar a restituição do Imposto de
Renda– as datas da restituição do IRPF 2019 e
como consultar o seu lote
 
Perdeu sua última declaração do IR? Saiba como
obter a segunda via

 Dicas para não cair na malha fina
 Como declarar veículos

Como declarar dinheiro em espécie
Como reagendar o pagamento da restituição do IR
Como declarar o saque do FGTS
Como declarar a poupança
Como decalar o Tesouro Direto

https://www.iq.com.br/noticias/para-que-serve-o-imposto-de-renda
https://www.iq.com.br/noticias/tem-rendimento-com-aluguel-ou-possui-um-imovel-precisa-colocar-no-ir
https://www.iq.com.br/noticias/dependente-no-ir
https://www.iq.com.br/noticias/declarar-investimentos-isentos-lci-lca-e-debentures
https://www.iq.com.br/noticias/doencas-isentam-pagamento-de-ir
https://www.iq.com.br/investimentos/artigos/consultar-restituicao-imposto-de-renda
https://www.iq.com.br/imposto-de-renda/artigos/segunda-via-imposto-de-renda
https://www.iq.com.br/investimentos/artigos/dicas-malha-fina
https://www.iq.com.br/noticias/como-declarar-veiculo-no-ir
https://www.iq.com.br/imposto-de-renda/artigos/declarar-dinheiro-em-especie
https://www.iq.com.br/imposto-de-renda/artigos/como-reagendar-restituicao
https://www.iq.com.br/imposto-de-renda/artigos/como-declarar-fgts
https://www.iq.com.br/financas-pessoais/artigos/como-declarar-poupanca
https://www.iq.com.br/investimentos/artigos/imposto-de-renda-no-tesouro-direto
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Como declarar o CDB
Como declarar renda fixa
Como declarar fundos de investimento imobiliário
(FIIs)
Como declarar fundos de investimento
Como declarar a previdência privada
Como declarar ações
Como declarar despesas médicas
Como declarar PIS/PASEP
Como declarar salário
Como declarar Bitcoins e outras moedas virtuais
Como declarar dólar, euro e as demais moedas
estrangeiras
Como declarar empréstimo
Como declarar doações
Como declarar gastos com educação
Como declarar imóveis

 Como declarar o seguro desemprego
Como declarar a conta corrente
O que fazer se você não declarar o Imposto de
Renda até o prazo
 
Se você ainda não baixou o programa, os links
para download estão disponíveis no site da Receita
Federal, no Google Play, e na Apple Store

 

iq.com.br

Não deseja mais receber e-mails do IQ 360? Clique aqui.

https://www.iq.com.br/investimentos/artigos/imposto-de-renda-no-cdb
https://www.iq.com.br/investimentos/artigos/como-declarar-renda-fixa
https://www.iq.com.br/investimentos/artigos/como-declarar-fiis
https://www.iq.com.br/investimentos/artigos/como-declarar-fundos-de-investimentos
https://www.iq.com.br/investimentos/artigos/como-declarar-previdencia-privada
https://www.iq.com.br/investimentos/artigos/como-declarar-acoes
https://www.iq.com.br/investimentos/artigos/como-declarar-despesas-medicas
https://www.iq.com.br/investimentos/artigos/pis-pasep-como-declarar
https://www.iq.com.br/investimentos/artigos/como-declarar-salario
https://www.iq.com.br/investimentos/artigos/como-declarar-bitcoin
https://www.iq.com.br/investimentos/artigos/como-declarar-dolar
https://www.iq.com.br/investimentos/artigos/como-declarar-emprestimos
https://www.iq.com.br/investimentos/artigos/como-declarar-doacoes
https://www.iq.com.br/investimentos/artigos/como-declarar-educacao
https://www.iq.com.br/investimentos/artigos/como-declarar-imoveis
https://www.iq.com.br/investimentos/artigos/como-declarar-seguro-desemprego
https://www.iq.com.br/investimentos/artigos/como-declarar-conta-corrente
https://www.iq.com.br/imposto-de-renda/artigos/imposto-de-renda-nao-declarou-perdeu-prazo
https://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2019/download
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.fazenda.receita.irpf
https://itunes.apple.com/br/app/meu-imposto-de-renda/id922529225?mt=8
https://www.facebook.com/IQ360brasil/
https://twitter.com/iqbrasil_/
https://www.instagram.com/iqbrasil/
https://www.youtube.com/channel/UC9aMCgvaLRijZ1rddTKSxYA
https://www.iq.com.br/
https://links.customer.io/unsubscribe
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