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Mande suas dúvidas para o e-mail:

ir2016@redegazeta.com.br

O contribuinte pessoa
física que deixar de
pagar o Imposto de
Renda apurado na
Declaração de Ajuste
Anual está sujeito a
protesto e a inscrição
nos órgãos de
proteção ao crédito?
Sim. Com a edição da
Portaria PGFN nº
321/2006, a Procurado-
ria-Geral da Fazenda Na-
cional (PGFN) ficou auto-
rizada a protestar em car-
tório e inscrever em ór-
gãos de proteção ao cré-
dito os valores inscritos
em Dívida Ativa da União.
Entretanto, de acordo
com a referida Portaria,
fica limitada à inscrição
os débitos de valores en-
tre R$ 1 mil e R$ 10 mil.
Por fim, é importante res-
saltar que o protesto e a
inscrição da dívida nos

referidos órgãos não in-
terrompe e nem suspen-
de a execução fiscal para
cobrança do tributo, pois
se trata de um procedi-
mento a ser realizado an-
tes do ajuizamento da
ação de execução fiscal.

É obrigatória a
informação do
número de recibo da
declaração do
exercício anterior?
Para o exercício de 2016
não é obrigatória a infor-
mação do número de re-
cibo do exercício de 2015,
embora seja recomendável
por questão de segurança.
Para a elaboração e a
transmissão de declaração
retificadora deve ser infor-
mado o número constante
no recibo de entrega re-
ferente à declaração ante-
riormente apresentada.
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Multadeaté20%poratrasos
Deixarparaentregar
declaraçãonaúltima
horaelevariscosdeerro
edequedanamalhafina
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Deixar para entregar o Im-
posto de Renda na última
hora aumenta a probabili-
dade de ter problemas para
o envio e o risco de cair na
malhafina,alertamosespe-
cialistas. A multa mínima
paraocontribuintequenão
declarar até o prazo é de
R$ 165,74, e a máxima, de
20%do imposto devido.
Em2015,617.695contri-

buintes caíram na malha fi-
na, segundoaReceita,oque
correspondea2,1%do total
de documentos entregues.
“O ideal é a pessoa apresen-
tardentrodoprazo,paranão
correr o risco de incorrerem
empenalidade”,alertaode-
legadodaReceita, IvonPon-

tes. No caso de declarações
com direito a restituição, a
multa por atraso na entrega
será deduzida do valor do
imposto a ser restituído. A

multa mínima aplica-se in-
clusive no caso de Declara-
ção de Ajuste Anual da qual
não resulte impostodevido.
Na avaliação de Roberto

Schulze, do Conselho Re-
gional de Contabilidade,
mesmo na era da internet
ainda existe muita falta de
informaçãosobreadeclara-
ção de IR, até para quem
atuanaárea contábil. “O IR
é uma coisa simples e com-
plicadaaomesmotempo.O
certo é que muitos erros
acontecem por falta de co-
nhecimento”, pondera.
Oprazoparaenviocome-

çouem1ºdemarçoetermi-
na na próxima sexta-feira,
29.Oscontribuintesqueen-
viaram a declaração no iní-
cio do prazo, sem erros,
omissõesouinconsistências,
recebem mais cedo a resti-
tuição do imposto – caso te-
nhamdireito. Idosos, porta-
dores dedoençagrave ede-
ficientes físicos ou mentais
têmprioridade.Opagamen-
toda restituição começa em
junhoesegueatédezembro,
geralmente emsete lotes.

DIVULGAÇÃO

Schulze diz que ainda há falta de informação sobre o IR


