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Em 2014,  novidades na declaração de renda de pessoa
física, cujo prazo de entrega começa dia 6 de março

RECORTE E GUARDE


NÚMERO 2

Preparação antecipada
para evitar erros

A organização da documentação é a
melhor maneira de evitar erros e cair na
malha fina. No decorrer do ano, tudo que
se referir ao IR, arquive em uma pasta,
porque se não receber o informe anual,
poderá ser feito pelos mensais.  Não dei-
xe para cima da hora.  Envie ao seu conta-
dor, que adiantará a declaração, ficando
somente a pendência para encerrar e
transmitir.

Documentos necessários
Informes de rendi-

mentos do empregador,
livro caixa, extrato ban-
cário em 31 de dezem-
bro com aplicação fi-
nanceira, informes de
rendimentos de ges-
toras e corretoras (para
investidores), recibos e
NFS de gastos com saúde e
plano saúde.  Devem cons-
tar o beneficiário dos ser-
viços, exigência que a
RFB tem feito, educação

do titular e dependente até 24 anos cur-
sando nível superior, PGBL e VGBL, INSS
empregada doméstica, comprovantes de
aluguel pagos ou recebidos, transações
patrimoniais e  ganho de capital, compra
e alienação de bens móveis e rendas variá-
veis. Informações do cônjuge, que ajudam
a justificar a evolução patrimonial. Se não
optar pelo modelo simplificado poderá de-
duzir também pensão alimentícia homo-
logada judicialmente,

No ano de 2013 mais de 700 mil pes-
soas ficaram na malha fina por divergên-

cia de informações. Após a entrega
do IR 2014, com o código de

acesso e senha, poderá verifi-
car se a declaração foi pro-
cessada sem pendência.
Isto é de imediato após a
entrega.

Se estiver em malha fina
e a RFB estiver certa, deve-

rá retificar e recolher a dife-
rença, evitando que pague uma

multa de 75% após o débito ser
corrigido pela Selic.

Vitor Marinho - presidente do Grupo
Asse: vitormarinho@asse.com.br

 O prazo para a entrega do formulário do Imposto de Renda
começa em 6 de março, logo depois do Carnaval, estendendo-
se até 30 de abril. Com as mudanças em 2014 toda a atenção
é pouca, alerta Vitor Marinho, presidente do Grupo Asse, que
há 40 anos prepara cerca de 700 declarações de seus clientes
PJ e PF (livro caixa).

A grande novidade, acrescenta, é a declaração pré-preenchi-
da, disponível apenas para os contribuintes que possuem certi-
ficado digital, cerca de 1 milhão de contribuintes de todo o país.
O número equivale a apenas 3,8% dos 26 milhões de pessoas
físicas que entregaram declaração em 2013. Veja abaixo as prin-
cipais recomendações de Vitor Marinho.


