
PROJETO DE ELABORAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS 2018, ANO 

CALENDÁRIO DE 2017 

 

A Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, realizará, nos dias 24/03/18, 07/04/18, 14/04/18 

e 28/04/18, com auxílio de professores tutores e alunos do Curso de Ciências Contábeis, a retirada de 

dúvidas, a elaboração e transmissão da Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas do ano de 

2018, ano calendário 2017. Tal atividade será totalmente GRATUITA. O público alvo será tanto aos 

interessados externos, assim como o público interno, estendendo a  amigos e parentes. 

A estrutura a ser utilizada, para realização da atividade, será o Laboratório de Informática, 

situado no andar térreo da Rua Buenos Aires. 

Para saber se você está obrigado a declarar o Imposto de Renda, a Receita Federal do Brasil 

disponibilizou alguns vídeos no endereço eletrônico abaixo: 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/cidadao/irpf/2018 

De forma geral, a obrigatoriedade de declaração, de forma resumida, é para as pessoas que 

no ano calendário de 2017 tiveram as seguintes situações (entre outras): 

-  recebeu rendimentos tributáveis , sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma anual foi superior a R$ 

28.559,70; acima de R$ 1903,98 mensais. 

- recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior 

a R$ 40.000,00. 

- teve a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro de 2017, de bens ou direitos, inclusive terra nua, de 

valor total superior a R$ 300.000,00. 

- mesmo que não esteja obrigada, qualquer pessoa física pode apresentar a declaração, desde que não tenha 

constado em outra declaração como dependente. Exemplo: uma pessoa que não é obrigada, mas teve 

imposto sobre a renda retido em 2017 e tem direito à restituição, precisa apresentar a declaração para 

recebê-la. 

 

O que é necessário para que se possa fazer a Declaração de Imposto de Renda de Pessoas Físicas pela 

Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio? 

- Assinatura do termo de responsabilidade sobre as informações entregues para realização da Declaração. 

- Possuir, preferencialmente, um pen drive para salvar os arquivos da declaração do imposto de renda. 

- Se já apresentou a declaração em 2017, o recibo de entrega mais a declaração completa. Ou os arquivos 

de envio de 2017 para serem recuperados pelo sistema de 2018.  

- Documentos pessoais: CPF, identidade, título de eleitor. Dos dependentes (inclusive o cônjuge) 

identidade e CPF (acima de 8 anos). Menores de 8 anos que não tenha CPF, certidão de nascimento 

original.  Comprovação de dependência, se for o caso. 

- CRP das fontes pagadoras, inclusive previdência privada (titular e dependentes, se for o caso). 

- Se possuir imóvel: cópia do espelho do IPTU e de uma certidão de ônus reais ou escritura lavrada em 

cartório, com o número de registro e matrícula do Imóvel. 

- Automóvel: Certificado de Registro Veicular (CRV ou CRLV)  para consulta ao RENAVAM. 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/cidadao/irpf/2018


- Recibos, originais, das despesas médicas e de instrução do titular e dependente. Os recibos precisam 

estar datados OBRIGATORIAMENTE com o ano de 2017 e não poderão conter rasuras. 

- Informe de rendimentos dos bancos (com os dados bancários e o CNPJ da instituição). 

- Informe de rendimentos de qualquer fonte pagadora (recebimento de dividendos e JSCP). 

- Outras informações poderão ser solicitadas para que seja melhor realizada a elaboração e transmissão 

das Declarações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


