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1. Declaração de Imposto de Renda de
Pessoa Física 2019
Já está aberto o prazo para entrega da
Declaração de Imposto de Renda de Pessoa
Física 2019.
Entre as novidades para este ano estão a
obrigatoriedade de informação do CPF dos
dependentes de qualquer idade e do CNPJ
da instituição financeira em que o
contribuinte tem conta corrente ou
aplicações financeiras.
Estão obrigados à entrega da declaração
pessoas físicas que receberam, durante o
ano de 2018, rendimentos tributáveis cuja
soma foi maior que R$ 28.559,70,
rendimentos isentos, não tributáveis ou
retidos na fonte cuja soma foi maior que R$
40.000,00, que obtiveram ganho de capital
em qualquer valor ou cuja soma do valor de
bens seja igual ou superior a R$ 300.000,00.
O prazo para a entrega da declaração
encerra no dia 30 de abril de 2018.
Os profissionais do Servicon estão
amplamente capacitados a prestar o serviço
de elaboração da referida declaração. Entre
em contato para obter mais informações e
valores.
2. Doações de parte do valor do Imposto
de Renda a Entidades Assistenciais
Você sabia que pode doar até 3% do valor
devido de Imposto de Renda para entidades
assistenciais do seu município?

e Araricá) e o COMDICA (Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente) estão empenhados em
aumentar o número de doações às
entidades do município através das
destinações na Declaração de Imposto de
Renda da Pessoa Física.
O recolhimento das doações é por meio de
DARF, cujo valor é abatido do valor a ser
pago a título de IR e automaticamente
destinado ao Fundo Municipal da Criança e
do Adolescente.
Existe também a possibilidade de realizar a
doação diretamente a uma das 11 entidades
assistenciais do município, bastando
apresentar à entidade o DARF da doação.
As instituições cadastradas do Município de
Sapiranga são: APAE, Centro Sinodal de
Ensino Médio de Sapiranga (Colégio Duque
de Caxias), Araçá Esporte Clube,
Associação Colheita, APADA, Ciranda de
Luz, Orquestra Gaúcha de Viola Caipira,
Centro
Assistencial
Amaral
Ribeiro,
Fundação Tênis, AABB, Divino Esporte
Clube.
Em caso de dúvidas ou interesse em
maiores informações, entre em contato com
o COMDICA ou com os profissionais do
Servicon.

Em Sapiranga, a ASCONTABIL (Associação
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