João Pessoa, Paraíba - DOMINGO, 18 de março de 2018

A UNIÃO

295 mil devem fazer declaração
de Imposto de Renda na PB
Prazo final para os contribuintes enviarem as declarações vai até as 23h59 do dia 30 de abril de 2018
O delegado da Receita
Federal, Marialvo Laureano
dos Santos Filho, estima que
295.000 contribuintes vão entregar a declaração de Imposto
de Renda pessoa física (IR), na
Paraíba, até o final de abril. No
ano passado, no mesmo período, até o final do prazo, foram
entregues, aproximadamente,
290.000 declarações, entre os
meses de março e abril.
Até o momento, os paraibanos enviaram 26.878 documentos para os computadores
do Fisco Federal, representando 1,24% do total recebido em
nível nacional, conforme boletim expedido pela RF no último
dia 12 deste mês. O prazo final
para os contribuintes enviarem
as declarações vai até as 23h59
do dia 30 de abril de 2018.
A Receita Federal disponibilizou vários canais de
comunicação a fim de ajudar
os contribuintes a tirarem as
suas dúvidas acerca do preenchimento da declaração de
IR e um deles é o Perguntas e
Respostas 2018, disponibilizado no site do Fisco Federal:
https://idg.receita.fazenda.
gov.br/interface/cidadao/
irpf/2018/perguntao
Malha Fina
É bom o contribuinte ficar em alerta quando for fazer
a sua declaração de IR, já que
em outubro do ano passado,
3.298 contribuintes, Paraíba,
caíram na “malha fina”, du-
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rante o processamento da declaração do Imposto de Renda
para pessoas físicas (IRPF) do
exercício de 2017. Em função
das inconsistências constatadas na declaração, cerca de
340 mil brasileiros foram notificados pela Receita Federal.
A notificação é feita por
meio de envio de cartas para
os contribuintes pegos na “malha fina”. Quem cai na malha
fina recebe uma notificação
e a pessoa deverá fazer a correção nos dados via internet,
sem precisar se dirigir a uma
unidade da Receita Federal.
Segundo informa o Leão, não
há um prazo para fazer a modificação, mas é importante que

SERVIÇO
n Obrigatoriedade de apresentação
do Imposto de Renda

Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual referente ao
exercício de 2018 a pessoa física residente no Brasil que, no ano-calendário de 2017:

o ajuste seja feito logo.
Segundo diz a Receita
Federal, o contribuinte pode
conferir sua situação pela internet, por meio do portal do
órgão utilizando código de
acesso ou certificado digital.
Caso haja alguma irregularidade na declaração, o sistema
vai indicar o problema. Se não
forem regularizadas, as inconsistências podem levar a atuações futuras e o contribuinte
poderá ser intimado formalmente para comprovação das
divergências.
Motivo
Já em 2016, segundo a Receita, 771 mil declarações esta-

da venda seja aplicado na aquisição
de imóveis residenciais localizados
no país, no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias contados da celebração
do contrato de venda, nos termos do
Art. 39 da Lei nº 11.196, de 21 de
novembro de 2005.
DEDUÇÕES DESCONTO SIMPLIFICADO

I - recebeu rendimentos tributáveis,
A pessoa física pode optar pelo
sujeitos ao ajuste na declaração, cuja desconto simplificado de 20% (vinte
soma foi superior a R$ 28.559,70;
por cento) do valor dos rendimentos
tributáveis na Declaração de Ajuste
II - recebeu rendimentos isentos, não Anual, limitado a R$ 16.754,34 (detributáveis ou tributados exclusivazesseis mil setecentos e cinquenta e
mente na fonte, cuja soma foi supe- quatro reais e trinta e quatro centarior a R$ 40.000,00;
vos), sendo que essa opção implica
a substituição de todas as deduções
III - obteve, em qualquer mês, gaadmitidas na legislação tributária.
nho de capital na alienação de bens O valor assim deduzido não justifica
ou direitos, sujeito à incidência do
variação patrimonial, sendo consideimposto, ou realizou operações em
rado rendimento consumido.
bolsas de valores, de mercadorias, de
futuros e assemelhadas;
FORMA DE ELABORAÇÃO E
DO PRAZO DE APRESENTAÇÃO
IV - relativamente à atividade rural:
A Declaração de Ajuste Anual pode
a) obteve receita bruta em valor suser elaborada e apresentada com o
perior a R$ 142.798,50 (cento e qua- uso:
renta e dois mil setecentos e noventa
e oito reais e cinquenta centavos);
a) computador, por meio do PGD
b) pretenda compensar, no anoIRPF2018, disponível no sítio da
-calendário de 2017 ou posteriores, Secretaria da Receita Federal do
prejuízos de anos-calendário anteBrasil (RFB) na Internet, no endereço
riores ou do próprio ano-calendário <http://rfb.gov.br>;
de 2017;
b) computador, mediante acesso ao
serviço “Meu Imposto de Renda”,
V - teve, em 31 de dezembro, a
disponível no Centro Virtual de Atenposse ou a propriedade de bens ou
dimento (e-CAC) no sítio da RFB na
direitos, inclusive terra nua, de valor Internet, com o uso de certificado
total superior a R$ 300.000,00 (tredigital, e que pode ser feito pelo conzentos mil reais);
tribuinte ou seu representante com
procuração eletrônica ou a procuraVI - passou à condição de residente
ção de que trata a IN RFB nº 1.751,
no Brasil em qualquer mês e nesta
de 16 de outubro de 2017.
condição se encontrava em 31 de
dezembro de 2017; ou,
c) - dispositivos móveis, tais como
tablets e smartphones, mediante
VII - optou pela isenção do Imposacesso ao serviço “Meu Imposto
to sobre a Renda incidente sobre o
de Renda”, acessado por meio do
ganho de capital auferido na venda
aplicativo APP “Meu Imposto de
de imóveis residenciais, cujo produto Renda”, disponível nas lojas de

vam retidas na malha fina do IR
de 2016 devido a incoerência
nas informações prestadas. Nos
últimos anos, a omissão de rendimentos foi o principal motivo
para cair na malha fina, seguido
por inconsistências na declaração de despesas médicas.
Após verificar quais inconsistências foram encontradas pela Receita Federal
na declaração do Imposto de
Renda, o contribuinte pode
enviar uma declaração retificadora. Quando a situação
for resolvida, o contribuinte
sai da malha fina e, caso tenha direito, a restituição será
incluída nos lotes residuais do
Imposto de Renda.

aplicativos Google play, para o sistema operacional Android, ou App
Store, para o sistema operacional
iOS;
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA
OU NÃO APRESENTAÇÃO
A entrega da Declaração de Ajuste
Anual após o prazo (30/04/18), ou
sua não apresentação, se obrigatória, sujeita o contribuinte à multa de
1% (um por cento) ao mês-calendário
ou fração de atraso, calculada sobre
o total do imposto devido nela apurado, ainda que integralmente pago,
tendo como valor mínimo R$ 165,74
(cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) e como valor máximo 20% (vinte por cento) do
Imposto sobre a Renda devido.
PAGAMENTO DO IMPOSTO
O saldo do imposto pode ser pago
em até 8 (oito) quotas, mensais e
sucessivas, sendo que nenhuma
quota deve ser inferior a R$ 50,00
(cinquenta reais), e observando-se
que a 1a (primeira) quota ou quota
única deve ser paga até o último
dia do prazo de entrega da declaração, ou seja, 30 de abril de 2018.
O pagamento do imposto por meio
de débito automático em conta-corrente bancária é permitido somente para Declaração original ou
retificadora apresentada até 31 de
março de 2018, para a quota única
ou a partir da 1 a (primeira) quota,
ou entre 1 º e 30 de abril de 2018,
a partir da 2a (segunda) quota.
NOVIDADES
A declaração do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física 2018 apresenta algumas novidades, dentre as
quais destacam-se:
- Painel Inicial – contém as fichas
identificadas, a partir do histórico
de utilização, como as mais relevantes para o preenchimento de
sua declaração.

Cuidado com os golpes no IR
A Receita Federal liberou o programa gerador da
declaração do Imposto de Renda (IRPF 2018) pela internet. Além
das usuais demandas que o processo exige, o período é bem
atrativo para os hackers, que têm aplicado diversos golpes: envio
de mensagens falsas com números de protocolos de declaração,
links maliciosos, notificações de débitos, ofertas de serviços...
Criatividade para o crime não tem limites. Apesar do aumento
dos índices dos crimes cibernéticos, a melhor forma para evitálos ainda é a prevenção. Por isso, importante entender os tipos
de golpes e ser capaz de identificá-los. Nas redes sociais, com
o intuito de roubar suas informações pessoais, os criminosos
se aproveitam de phishings por meio de mensagens e e-mails
falsos, além de anúncios com malware que coletam dados para
cometer golpes. Por isso, é imprescindível baixar os programas
diretamente do site da Receita Federal.
Portabilidade
Em campanha com foco na Paraíba, a TIM invade as ruas
da capital e as principais mídias do estado para mostrar as
vantagens da portabilidade de clientes para a operadora. A
campanha estará no ar até o final deste mês de março. Na Paraíba,
a operadora está presente em 132 cidades com a tecnologia
de quarta geração, atendendo a 64% da população urbana do
Estado, o que permite uma experiência mais ampla da tecnologia
que oferece altas velocidades de navegação. Atualmente a TIM
possui 10 revendas e uma loja própria em João Pessoa, além
quase 6 mil pontos de venda de varejo e distribuição (lojas de
varejo e comércios como bancas de revista, farmácias e padarias,
entre outros, que vendem chip e recarga).

Novo golpe
O DFNDR Lab, laboratório da PSafe especializado em
cibercrime, identificou um novo golpe digital que está ganhando
escala rapidamente. Desta vez, trata-se de um link malicioso,
disseminado pelo WhatsApp, que promete vouchers de até
R$800 para compra de chocolate para a Páscoa. Os especialistas
da empresa de segurança digital também alertam para a criação
de páginas falsas no Facebook com a intenção de imitar grandes
redes varejistas e de comércio de doces para levar os usuários a
sites de falsas promoções de Páscoa contidos nos posts.
Evento
No próximo dia 26 de março, o congresso e feira
internacional INOVAtic NE 2018 promete engajar empresários,
representantes da indústria, políticos e público em uma discussão
sem precedentes no Brasil sobre Inovação, Conectividade,
Banda Larga, Data Center e Banco de Dados, Inteligência
Artificial, Internet e Segurança e o impacto de investimentos em
tecnologias emergentes e consolidadas no setor de TIC para o
mercado corporativo e o usuário final. O INOVAtic NE 2018 terá
como sede a cidade de Fortaleza, que floresce como importante
hub internacional de Telecomunicação pós parceria com a
Angola Cables em um projeto de US$ 300 milhões que conectará
o Ceará com o mundo através de todo um ecossistema digital a
ser desenvolvido e implantado na região.
Google
Nada melhor que um bom cenário para deixar os jogos
ainda mais divertidos, realistas, futuristas ou assustadores.
Tendo o “mundo” na palma das mãos, o Google Maps
disponibilizou todos os cenários mapeados pela ferramenta
para a criação de games que se passam em países, cidades
e ruas. Com isso, desenvolvedores de jogos agora têm livre
acessos às APIs (Application Programming Interface) do
sistema de geolocalização. Com as paisagens do Google Maps, os
desenvolvedores podem trabalhar com qualquer tipo de cenário,
não importa onde seus jogadores estejam. Lembrando que a
ferramenta é sempre atualizada com informações em tempo real
com ótimos dados de localização.

De graça
Os jogadores de Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands,
shooter militar da Ubisoft com mais de 6,8 milhões de
usuários, ganhou a atualização gratuita “New Assignment”, já
disponível para Xbox One, Playstation 4 e PC. O lançamento da
expansão reforça a estratégia da Ubisoft de seguir ampliando
a experiência de Ghost War, o modo player versus player
(PvP) de Ghost Recon Wildlands, e introduz três classes de
personagens ao game, completando as seis adições previstas
no roadmap do modo de jogo.

