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Newsletter | 8 de Abril, 2019

ESCOLHA DO EDITOR
Márcio Kroehn, editor-chefe do IQ 

  

Como domar o seu leão
Você já olhou o calendário e viu que dia é hoje?
Sim, falta um mês para terminar o prazo de entrega
da declaração do Imposto de Renda para a Receita
Federal. Até agora, pouco mais de 6 milhões de
pessoas acertaram suas contas com o leão. Pelas
contas do Fisco, mais 24,5 milhões de brasileiros
cumprirão esse processo às 23h59 de 30 de abril.
 
Não falta muito tempo. É por isso que o nós vamos
ensinar você como domar o leão. Em parceria com
o Insper, instituição de ensino superior que é
referência em administração, economia, direito e
engenharia, o IQ elaborou uma série de textos
simples e didáticos para auxiliá-lo a preencher o
IR.
 
“A declaração de Imposto de Renda não serve
apenas para que a Receita saiba o quanto você
pagou ou deveria ter pago de IR, mas também
para que haja um registro da evolução do seu
patrimônio ao longo dos anos”, diz Fabio Henrique,
professor de contabilidade do Insper.
 
Quem é obrigado a fazer a entregar o IR 2019 ano-

https://www.insper.edu.br/
https://www.iq.com.br/
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calendário 2018: 
  

Pessoas residentes no Brasil, que tiveram
rendimentos tributáveis (salários, retornos de
investimentos, aluguéis, prêmios de concursos ou
sorteios) superiores a R$ 28.559,70 em 2018;
Quem recebeu rendimentos não tributáveis ou
tributados na fonte, cujo valor supere R$ 40 mil em
2018. (Listamos ainda neste artigo o que são os
rendimentos isentos e não tributáveis);
Quem vendeu algum tipo de bem (imóvel, carro
etc.) e teve ganho de capital no ano passado;
Quem, em 2018, optou por isenção de IR na venda
de um imóvel residencial, pois comprou outro
imóvel em um prazo de 180 dias;
Pessoas que tiveram um rendimento de mais de
R$ 142.798,50 em atividade rural em 2018;
Pessoas que possuíam bens, propriedades ou
direitos com um valor total de mais de R$ 300 mil
em 31 de dezembro de 2018;
Investidores que, no ano passado, realizaram
algum tipo de operação na bolsa de valores
brasileira, a B3, mesmo que por meio de uma
corretora;
Quem passou a morar no Brasil em 2018.
 
Lembrando que a necessidade de entregar a
declaração não está exclusivamente ligada ao fato
de o contribuinte ter pago imposto de renda. Este
texto Principais dúvidas relacionadas à declaração
do IR esclarece essa dúvida e muitas outras.
 
Abaixo, você encontra o link para os textos
relacionados ao IR 2019. Um deles certamente vai
ser bastante útil para você. E compartilhe com

https://www.iq.com.br/noticias/quem-deve-declarar-ir
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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
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

 Como declarar dinheiro em espécie no Imposto de
Renda?

https://www.iq.com.br/investimentos/artigos/guia-do-imposto-de-renda
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/imposto-de-renda/artigos/segunda-via-imposto-de-renda
https://www.iq.com.br/imposto-de-renda/artigos/declarar-dinheiro-em-especie
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Como reagendar o pagamento da restituição do IR
Como declarar o saque do FGTS na declaração de
IR
Como declarar a Poupança no Imposto de Renda –
Imposto de Renda no Tesouro Direto
Imposto de renda no CDB
Como declarar renda fixa
Como Declarar FIIs
Como Declarar Fundos de Investimento
Como Declarar Previdência Privada
Como Declarar Ações
Como Declarar Despesas Médicas
Como Declarar PIS/PASEP
Como Declarar Salário
Como declarar Bitcoins
Como Declarar Dólar
Como Declarar Empréstimo
Como Declarar Doações
Como declarar Gastos com Educação
Como declarar Veículo
Como declarar Imóveis
Como declarar o Seguro Desemprego
Como Declarar Conta Corrente
O que fazer se você não declarar o Imposto de
Renda até o prazo
Dicas para não cair na malha fina
 
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

 

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
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-veiculos
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://www.iq.com.br/investimentos/artigos/dicas-malha-fina
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
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iq.com.br

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

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

