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Hora de acertar as contas com o Leão
Fazer a declaração do Imposto de 

Renda pode parecer complexo, mas 
não é um bicho de sete cabeças. To-
davia, qualquer erro pode implicar 
ao contribuinte cair na malha fi na da 
Receita Federal. Quem declara ao fi s-
co pela primeira vez tem de redobrar 
ainda mais a atenção para não ter de 
prestar contas ao Leão. Preencher o 
formulário com cautela, revisar todos 
os dados e organizar os documentos 
para eventual comprovação futura é 
primordial.

A Receita Federal espera receber 
30,5 milhões de declarações dentro do 
prazo legal neste ano. Contribuintes 
têm até o dia 30 de abril para enviar 
a declaração pela internet. A multa 
para o contribuinte que não fizer 
a declaração ou entregá-la fora do 
prazo será de, no mínimo, R$ 165,74. 
O valor máximo corresponde a 20% 
do imposto devido.

A declaração é obrigatória para:
|Quem recebeu rendimentos tri-

butáveis acima de R$ 28.559,70 em 
2018. O valor é o mesmo da declara-
ção do IR do ano passado.

|Quem recebeu rendimentos isen-
tos, não-tributáveis ou tributados 
exclusivamente na fonte, cuja soma 
tenha sido superior a R$ 40 mil em 
2018;

|Quem obteve, em qualquer mês 
de 2018, ganho de capital na alienação 

INSCRIÇÃO DE CPF PODE SER FEITA NOS CORREIOS
A partir deste ano, o CPF passa a ser obrigatório para todos os dependentes dos 
contribuintes que tiverem que declarar o Imposto de Renda 2019. Nos Correios, 
além da inscrição para quem não tem o documento, é possível fazer também 
a regularização cadastral e a alteração de dados como data de nascimento, 
número do título eleitoral, endereço, nome da mãe e a mudança de sexo — que 
era realizada somente em unidades da Receita Federal. 
Em 2018, foram realizadas pela rede de atendimento dos Correios 6,3 milhões de 
inscrições ao cadastro, um aumento de mais de 15% em relação ao ano anterior. 
Somente no Rio Grande do Sul, no ano passado foram realizadas mais de 275 mil 
inscrições, o que representou um aumento de cerca de 19% em relação a 2017. 
Para solicitar a inscrição no cadastro, o cidadão deve comparecer a uma agência 
dos Correios munido da documentação necessária e pagar o valor de R$ 7,00. O 
número do documento sai na hora.
O CPF é utilizado para identificar o cidadão na Receita Federal. Não é obriga-
tório portar o cartão, mas o número do cadastro é exigido em várias situações, 
principalmente em operações financeiras, como abertura de contas em bancos.

de bens ou direitos, sujeito à incidên-
cia do imposto, ou realizou operações 
em bolsas de valores, de mercadorias, 
de futuros e assemelhadas;

|Quem teve, em 2018, receita bruta 
em valor superior a R$ 142.798,50 em 
atividade rural;

|Quem tinha, até 31 de dezembro 
de 2018, a posse ou a propriedade de 
bens ou direitos, inclusive terra nua, 
de valor total superior a R$ 300 mil;

|Quem passou à condição de resi-
dente no Brasil em qualquer mês do 
ano passado e nessa condição encon-
trava-se em 31 de dezembro de 2018;

|Quem optou pela isenção do 
imposto incidente em valor obtido 
na venda de imóveis residenciais 
cujo produto da venda seja aplicado 
na aquisição de imóveis residenciais 
localizados no país, no prazo de 180 
dias, contado da celebração do con-
trato de venda.

Sendo obrigado a declarar, as 
principais dicas para quem fará a 
declaração pela primeira vez são:

| Separar toda a documentação 
relativa a ganhos e gastos;

| Escolher a modalidade da decla-
ração mais vantajosa;

| Ter cuidado com o preenchimen-
to dos dados;

| Tirar todas as dúvidas antes de 
enviar a declaração; 

| Antecipar a entrega.


