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Rendimentos1.
Durante o lançamento dos rendimentos tributáveis
recebidos, "lembre-se de se lembrar" daquele
rendimento que você teve durante alguns meses no
decorrer do ano. Já vi declaração cair em malha por
conta de um rendimento que, mesmo abaixo da faixa de
obrigação, foi declarado pela fonte pagadora.
 
Outra situação muito comum é a falta dos rendimentos
dos dependentes (esposa ou marido, filhos, pais, etc).
Declarar apenas os valores recebidos pelo "dono da
declaração" é um erro, pois a declaração pode cair em
malha também por conta dos rendimentos recebidos
pelos dependentes. 
 
Porém, ao lançar os rendimentos dos dependentes,
analise se a tributação não será maior e, assim,
compensar fazer cada declaração separada.
 
Sobre o informe de rendimentos enviado pela fonte
pagadora, às vezes acontece dos valores estarem
divergentes do enviado para a Receita - seja nos
rendimentos ou no imposto retido. Se isso acontecer,
não assuste, você terá tempo para retificar.
 
Ah! Resgates de VGBL/PGBL também devem ser
declarados. Já vi muita gente cair em malha por conta de
um VGBL de determinado banco... rs



2. Cuide dos bens
Vendeu e comprou um carro? Vendeu e comprou uma
casa? Comprou um terreno? Investiu na poupança? No
Tesouro? Na Bolsa? Movimentou a conta bancária
durante o ano?
 
Muitos declarantes se esquecem de lançar os
acontecimentos durante o ano ou evitam informar
dados na declaração de bens por medo de que a Receita
saiba o que você tem...
 
A Verdade é que a Receita já sabe o que você tem, sabe
o quanto você movimentou e o que você comprou ou
vendeu...
 
Exemplo: um carro tem a Nota Fiscal Eletrônica da
Concessionária... Os cartórios devem enviar a
Declaração de Imóveis... Aplicar na Bolsa tem o IR da
operação... A movimentação bancária é declarada na e-
Financeira pelos bancos...
 
Não esconda seus bens: a omissão é pior. Porém,
analise se você tem caixa suficiente para comprar,
aplicar e guardar dinheiro... ou seja, seus rendimentos
cobrem os investimentos?



3. Despesas Médicas
O lançamento de despesas médicas deve ser feito com
cuidado, uma vez que esses valores podem ser
dedutíveis de imposto de renda, ou seja, utilizados para
reduzir o valor a pagar - mas lembre-se que inventar
despesas médicas é crime, eu mesmo já atendi uma
malha e as despesas eram falsas. 
 
Erros de digitação também podem levar a declaração do
paciente e do prestador de serviço para a malha, pois a
Receita possui um sofisticado sistema de verificação e
cruzamento de dados para averiguar a veracidade da
informação.
 
E lembre-se: despesas médicas apenas do titular e
dependentes podem ser lançados, gastos com remédios
não - a menos se estiverem na nota fiscal do hospital.
 
 



4. Plano de saúde
As despesas com plano de saúde podem ter duas
fontes: aquelas pagas por conta do contribuinte ou
aquelas debitadas e informadas no Informe de
Rendimentos da empresa.
 
Independente do caso, essa despesa deve ser informada
na Declaração, por conta da DMED - a Declaração de
Serviços Médicos e de Saúde -, que envia informações
das operadoras e clínicas médicas.
 
Importante observar que você deve declarar em cada
CPF o valor respectivo a sua participação, mesmo que o
titular do plano pague por todos - é só solicitar o
informe separado por beneficiário.
 



5. Doações
Falar em doações no imposto de renda exige separar o
tema em dois tópicos: doações intervivos e doações
para entidades assistenciais.
 
A doação entre pessoas deve ser declarada na ficha de
Doações Efetuadas e é necessário avaliar a legislação do
seu Estado por conta do ITBI (Imposto sobre
Transferência de Bens Intervivos). Quem recebeu a
doação deve declarar na Ficha Rendimentos Isentos e
Não Tributáveis.
 
Outra doação é aquela para entidades com a finalidade
de ajudar crianças e adolescentes. Parte do Imposto é
deduzido para que o contribuinte possa enviar essa
parcela para as associações apoiadas e devidamente
cadastradas e habilitadas - mas lembre-se, nem todas as
entidades estão regulamentadas pela Receita e, quando
encontrar uma instituição, a doação deve ser efetivada.



6. Prêmios e Processos
Ganhou na Mega da Virada? Quero uma parcela por
essa dica!    :)   Brincadeiras à parte, qualquer prêmio
recebido deve ser declarado, mas isso não significa que
o Leão irá morder uma parte...
 
Imagine que agora sua conta bancária saltou de R$
29,00 para um saldo de 70 milhões por que você ganhou
na Loteria... você precisa justificar essa variação atípica
lançando o prêmio na aba Rendimentos Sujeitos à
Tributação Exclusiva. O mesmo vale para prêmios como
carro e casa - lance na ficha o valor do bem e justifique.
 
Processos trabalhistas e outros casos também devem
ser declarados - mas neste caso, eles podem ser
tributados acumuladamente e portanto deve ser
lançado em Rendimentos Recebidos Acumuladamente. 



7. Não confie!
Ouviu dizer que "alguém" faz um milagre na sua
declaração para que você não pague imposto? Fuja na
hora desse mal e procure um contador ou até mais de
um!
 
Eu atendi uma fiscalização em uma declaração e a
Receita decidiu averiguar os últimos 5 anos por que em
uma das declarações foram "inventados" valores de
despesas médicas e educacionais... lembra da dica 3?
 
A Receita identificou em uma dessas operações do tipo
Lava Jato que um determinado escritório fazia isso com
vááááárias declarações -  em troca do valor que a
pessoa deveria pagar pra Receita, pagaria uma parte
para quem executou o serviço... pois bem, a Receita
intimou todo mundo que estava no computador.
 
Mas o erro maior era de quem fez esse serviço sujo ou
do declarante? A resposta é: do declarante, pois é ele o
dono do CPF, não o fraudador.
 
Aceitar uma oferta de isenção de pagamento de
imposto de renda sem nem ao menos ver a
documentação é dar um tiro no pé - a atuação no caso
acima foi de 3 anos e a conta chegou a R$ 15 mil reais.



8. Educação
Despesas que são aceitas como dedutíveis até
determinado limite são apenas os de ensino básico,
fundamental, médio e superior. 
 
Cursos de inglês ou outro idioma, cursos de
especialização ou cursos extra-curriculares, por mais
importantes que sejam, não são dedutíveis.
 
As despesas com educação do titular e dos dependentes
devem ser lançados de acordo com o ano de pagamento
e apenas são aceitos os gastos com as mensalidades, ou
seja, material escolar e uniformes não são dedutíveis.
 
=)



9. Confira o IR antes...
Segundo informações divulgadas anualmente, 80% dos
casos de retificação das declarações são por conta de
erros de digitação.
 
Não confie de primeira: faça a conferência dos dados
lançados para evitar dores de cabeça.  Faça a impressão
de todos os documentos declarados e da declaração e
confira, ticando valor por valor. 
 
É assim que nós fazemos durante esses mais de 10 anos
auxiliando na entrega de declarações de imposto de
renda. 
 
Se estiver tudo OK, transmita, imprima o recibo e
grampeie todos os documentos juntos com a
declaração. A Receita pode levar até 5 anos para chamar
você para se explicar... imagina daqui um tempo correr
atrás de tudo de novo??? Melhor guardar tudo
organizadamente.
 
 



10. E depois...
Após a entrega da declaração, a Receita Federal irá fazer
o processamento dos dados e geralmente em uma
semana (ou até menos) já se tem a resposta se sua
declaração foi identificada com alguma divergência...
 
Se isso acontecer, sua declaração caiu na malha fina!
Mas não é caso de desespero. O Fiscal da Receita não
vai bater na sua porta, calma! rsrs
 
Você poderá ver se a declaração foi devidamente
processada no e-CAC (Centro de Atendimento ao
Contribuinte Eletrônico). É um site da Receita Federal e
você precisará acessar com certificado ou gerar um
código de acesso. Em seguida, clique em Meu IRPF e
pronto, você terá todo seu histórico lá.
 
Após identificado o erro, faça a correção e envie uma
retificadora. Pronto, novo processamento irá ocorrer. 
 
Porém, se você não concordar com o erro apontado
pela Receita (seu documento estar correto ou outro
motivo), ou se não for possível corrigir retificando, você
deverá agendar um atendimento na Receita e aí sim,
você ficará cara a cara com o Leão. Neste caso, procure
um contador!



Conclusão!
Entregar a declaração de Imposto de Renda não é
nenhum bicho de sete cabeças, desde que você tenha
toda a documentação em mãos e informe no programa
todas as informações corretamente.
 
Hoje, tentar fraudar a declaração é um erro fatal, pois a
tecnologia facilitou muito a fiscalização e a Receita Federal
possui diversas declarações acessórias para fazer a
varredura por divergências, tanto na pessoa física quanto
na jurídica.
 
Para se ter ideia, como eu disse, a Receita já sabe sua
movimentação bancária pela e-Financeira (declaração dos
bancos), sabe que você comprou uma casa ou imóvel pelo
DOI (declaração dos cartórios), sabe que você recebeu um 
imóvel doado (ITBI), entre outras possibilidades. São mais
de 30 declarações. 
 
Faça seu IRPF com calma, antecipadamente, não deixe pra
última hora. Comece agora a reunir a documentação e
faça a pré-organização do imposto de renda...
 
Assim, o Leão ficará manso, manso... =)
 

Um abraço, Hans Misfeldt
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