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Ao todo, até às 11 horas da última quinta-feira, a Receita
Federal já tinha recebido 23.774.151 declarações, o que
corresponde a cerca de 74% de um total de 32 milhões que
o órgão deve receber neste ano.

Pandemia adiou o prazo de entrega do IR 2020

O prazo inicial para a entrada do Imposto de Renda 2020
era o dia 30 de abril, mas com a pandemia de coronavírus, a
Receita Federal estendeu o período para a emissão do
documento até o dia 30 de junho.

Vale lembrar que o contribuinte que não �zer a declaração
ou entregar fora do prazo, receberá uma multa no valor de
mínimo, R$ 165,74. O valor máximo será correspondente a
20% do imposto devido.

(https://nith.com.br/nith�ix?utm_source=blog-
nith&utm_medium=banner_post_mobile&utm_campaign=ni

th�ix_blog_nith)

O vencimento das cotas também foi estendido pelo
Governo. A primeira ou única cota tem vencimento no
próximo dia 30 de junho. Já as vencem no último dia útil
dos meses seguintes.

Não se esqueça que, o quanto antes a declaração for
emitida, mais rápido será o processamento de possíveis
restituições.

Quem deve declarar a IR 2020?
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Neste ano, devem declarar os contribuintes que receberam
rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano
passado. O valor é o mesmo da declaração do IR de 2019.

Devem declarar ainda:

Contribuintes que receberam rendimentos isentos, não-
tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja
soma tenha sido superior a R$ 40 mil no ano passado;

Quem obteve, em qualquer mês de 2019, 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 contribuintes que tiveram, em 2019, receita bruta em
valor superior a R$ 142.798,50 em atividade rural;

Aqueles que tinham até 31 de dezembro de 2019, a posse
ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua,
de valor total superior a R$ 300 mil;

Os contribuintes que passaram à condição de residente no
Brasil em qualquer mês do ano passado e nessa condição
encontravam-se em 31 de dezembro de 2019;

Quem optou pela isenção do imposto incidente em valor
obtido na venda de imóveis residenciais cujo produto da
venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais
localizados no país, no prazo de 180 dias, contado da
celebração do contrato de venda.

)
experienci
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Uma das novidades desse ano é que ocorrerá a antecipação
de pagamento dos lotes de restituição. Até 2019, a
liberação era realizada a partir do dia 15 de junho e seguia
a sequência do dia 15 de cada mês até dezembro.

Além disso, o número de lotes também caiu de sete para
cinco. Con�ra as novas datas de restituição do IR 2020:

1º lote: 29 de maio
2º lote: 30 de junho
3º lote: 31 de julho
4º lote: 31 de agosto
5º lote: 30 de setembro

Deduções permitidas no IR 2020

Na declaração do Imposto de Renda 2020, os contribuintes
poderão ter as seguintes deduções:

Até 6% do imposto devido para doação para criança e
adolescente e para idoso;
R$ 3.561,50 por ano como limite de despesas com
educação do contribuinte, dependentes ou alimentandos
Gastos com saúde (não há limite, desde que siga as
regras da Receita.
R$ 2.275,08 por dependente, desde que atendidas as
regras da Receita;
Até 12% de rendimentos tributáveis por previdência
complementar.

Gostou do artigo?

Aqui no nosso blog trazermos informações importantes
sobre esse período de pandemia de coronavírus, além de
novidades, tendências, dicas e os últimos acontecimentos
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Domine DP e eSocial de maneira de�nitiva e transforme
desa�os em oportunidades em 2020! Inscreva-se agora na
Primeira Turma do Curso Online Formação de Especialista
em DP e Social, Cresça na Carreira e crie Novas Fontes de
Renda usando o seu conhecimento. Clique aqui
(https://nith.com.br/trabalhista/curso/especialista-dp-e-
esocial/?
utm_source=blog&utm_medium=post&utm_campaign=esp
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