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Mais uma vez chegou a hora de prestar contas com o leão e a Receita Federal já está em vias
de liberar o download do programa da Declaração 2013 (referência 2012), para ser mais exato,
dia 25 de Fevereiro, às 08:00 da manhã. No entanto o início das entregas será no dia 1º de
Março, quando espera-se que comecem a ser transmitidas as 26 milhões de declarações
esperadas.
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O programa em si parece não trazer grandes novidades, a não ser o fato de que, ao importar a
declaração do ano anterior, serão importados também dados cadastrais de instituições
recebedoras de pagamentos como escolas e planos de saúde. Para usufruir desse benefício, o
contribuinte deverá ter guardado um backup da declaração do ano anterior, caso contrário, terá
que registrar novamente essas informações.

Para quem faz doações há uma mudança também, aqueles que não alcançaram o teto de 6%
poderão realizar uma doação para os fundos cadastrados (em torno de 200 instituições)
diretamente no programa do IRPF 2013, desde que tenham optado pelo modelo da declaração
completa.

Precisam declarar renda aqueles contribuintes que superaram o valor anual de R$ 24.556,65
no ano de 2012, lembrando que esse valor é resultado de uma correção de 4,5%, como já
previra nossa ilustríssima presidente Dilma Rousseff. Além destes, terão que declarar também
aqueles com rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte, onde o valor total
tenha ultrapassado R$ 40 mil em 2012.

Houveram também ajustes nos limites das deduções, para dependentes o limite passou para
R$ 1.974.72, custos com educação passaram para R$ 3.091,35. Para despesas médicas e
com previdência não há um limite. Aqueles que pagam a contribuição patronal do INSS de
salário de empregados domésticos poderão deduzir até o valor de R$ 985,96.

A recomendação, como sempre, é: não deixe tudo para a última hora, comece logo a juntar
as informações e preencha sua declaração o mais breve possível.
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Abraços e sucesso!
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