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Press Release
Unifieo faz plantão gratuito de imposto de
renda 2018
O Centro Universitário Fieo (Unifieo) fará a declaração de imposto de
renda pessoa física (IRPF) da comunidade do dia 16 a 20 de abril,
exceto aos sábados, domingos e feriados, das 14 às 18 horas.
A declaração será feita de forma gratuita pelos voluntários do curso de
ciências contábeis da universidade. O grupo é formado por professoras
e alunos.
Segundo o professor Ancelmo Arantes Valente, coordenador do curso
de ciências contábeis do Unifieo, para ser atendido é importante que o
contribuinte compareça com cópia da declaração e recibo de entrega
de 2017.
Valente também destaca que é preciso outras informações na hora da
declaração, tais como dados da conta bancária para restituição ou
débitos das cotas de imposto apurado.
“Nome, CPF, grau de parentesco dos dependentes e data de
nascimento, endereço atualizado e atividade profissional exercida
atualmente são dados básicos e necessários para a declaração, além
dos arquivos em pendrive da declaração do ano passado”, afirma.
Qualquer contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis, em 2017,
maior que R$ 28.559,70 é obrigado a declarar. No caso da atividade
rural, deve declarar quem teve receita bruta acima R$ 142.798,50.
Prazo termina em 30 de abril.
A multa para quem apresentar a declaração depois do prazo é de 1%
por mês de atraso, com valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20%
sobre o imposto devido.
Até o último dia 26 de março, quase 20% dos contribuintes acertaram
as contas com o Receita Federal. No total, foram feitas 5,5 milhões de
declarações do Imposto de Renda Pessoa Física.

Serviço
Data: 16 a 20 de abril de 2018 (exceto aos sábados, domingos e
feriados)
Horário: 14h às 18h
Local: UNIFIEO - Centro Universitário FIEO Av. Franz Voegeli, 300 –
Vila Yara
Laboratório de Informática, Sala 7, Bloco Marrom

