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02/03 a 28/04

Minishopping Farolândia
Polos EAD

NAF Campus Centro

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
•Identidade;
•CPF;
•Título de eleitor;
•Declaração IRPF do ano anterior;
•Declaração de rendimentos;
•Comprovantes de despesas (saúde, educação, pensão);
•Dados dos bens (veículos, propriedades);
•Dados bancários;
•CPF de dependentes/alimentandos com 12 anos ou mais, completados até a data de
31/12/2016.
•Trazer um pendrive para gravação da declaração.

QUEM PRECISA DECLARAR AO FISCO?
• As pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70
em 2016 (ano-base para a declaração do IR deste ano) - o equivalente a R$ 2.379,97
por mês, sem considerar o 13º salário. Se você recebeu 13 salários no ano passado
(considerando o 13º salário), o salário mensal equivale a R$ 2.196,90.
• Os contribuintes que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados
exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil, ou conseguiu, em qualquer
mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto,
ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas.
• Os brasileiros que tinham, em 31 de dezembro de 2016, a posse ou a propriedade
de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil também
precisam prestar contas.
• Quem optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de
capital auferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja destinado
à aplicação na aquisição de imóveis residenciais localizados no país, no prazo de 180
dias contados da celebração do contrato de venda.
• Quem teve, no ano passado, receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50 oriunda
de atividade rural.

Rendimentos Isentos e Não
Tributáveis > 65 anos
Desconto Simplificado
Dedução por dependente
Dedução por Instrução
Limite de Dedução da Contribuição
Patronal paga em 2016 na condição
de empregador doméstico
Multa por atraso*
Prazo de Entrega

Anual (incluindo 13º Salário)
R$ 24.751,74 (13 x 1.903,98)
R$ 16.754,34
R$ 2.275,08
R$ 3.561,50
R$ 1.093,77
1% a.m.
165,74
02/03 a 28/04/2017

DÚVIDAS
ciencias_contabeis@unit.br
naf@unit.br
3218-2117 (Campus Farolândia)
3218-2323 (Rua Lagarto, 253, Centro)

NAF
Núcleo de apoio
Contábil e Fiscal

