
.
AGENDA do MÊS – PLANTÃO FISCAL

Agosto/2012

10-ago-2012 08:00 - 10:00 Isenção de IR Doenças Graves

10-ago-2012 10:00 - 12:00 DIRPF II

17-ago-2012 08:00 – 12:00 Ganho de Capital Imobi l iário

24-ago-2012 08:00 - 12:00 Tributação Ações Judiciais e
RRA's

Setembro/2012

14-set-2012 08:00 - 10:00 Isenção de IR Doenças Graves

14-set-2012 10:00 - 12:00 DIRPF II

21-set-2012 08:00 - 12:00 Ganho de Capital Imobi l iário

28-set-2012 08:00 - 12:00 Tributação Ações Judiciais e

RRA's

As Palestras são organizadas em módulos temáticos, podendo ser assistido apenas o

módulo de interesse ou todos os módulos, como um curso sobre o Imposto de Renda das

Pessoas Físicas. Neste caso, para uma melhor didática sugere-se a seguinte ordem:

1 - Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas

(DIRPF) I – Conceitos Gerais
Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas DIRPF Tipos de Rendimento. Carnê-

Leão e Mensalão. Deduções. Isenções.

2 - DIRPF I I –Regularização
Acompanhamento da Declaração enviada. Malha Fiscal e Pendências. Agendamento.

Recolhimento em atraso. Conceitos básicos de Processo Administrativo Fiscal – PAF.

3 - Ganho de Capital
Lucro sobre venda de imóveis, lucro imobi l iário, apuração de IRPF relacionado à venda de

imóveis, prazo de pagamento, isenção 440 mil , isenção 5 anos, isenção 180 dias. ***

TODOS OS MESES DO ANO ***

4 - Isenção de IRPF por motivo de Moléstia Grave
Quais as condições para se beneficiar da Isenção. Laudo pericial , doença grave, moléstia

grave, isenção de imposto de renda, restituição de imposto de renda relativo à esta isenção.

*** TODOS OS MESES DO ANO ***

5 - Tributação sobre rendas de Ações Judiciais e RRA’s
Quais ações judiciais estão sujeitas à tributação e quais são isentas. Como proceder no

caso de Malha Fina. Regras novas de Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA’s).

Desejável vir à palestra antes de receber a renda da ação judicial . *** TODOS OS MESES

DO ANO ***

6 - Introdução ao Site da RFB
Aprenda a pesquisar no Site da Receita Federal do Brasi l . Informações sobre o Site, serviços



Qual a vantagem de participar do Curso

Modular de IRPF promovido pelo Plantão

Fiscal da DRF Campinas?

Assistir às Palestras é a melhor maneira de aprender sobre o Imposto de

Renda das Pessoas Físicas. Melhor, pois não há fi la de espera, nem é preciso

se inscrever.Basta chegar no horário da Palestra marcado na Agenda do

Mês e se informar junto ao balcão de informações. A informação é confiável

e gratuita, sempre embasada em atos oficiais da Receita Federal . Nas

Palestras, é possível prestar maior atenção ao assunto em estudo – cada

palestra tem entre 2 e 4 horas de duração

Observação: Alguns módulos podem não serem oferecidos mensalmente

(módulos 1, 2 e 6) dependendo dos feriados de cada mês.

IMPORTANTE: Ao ser recebido na TRIAGEM, conte o seu

caso (o que levou a procurar a Receita Federal) para

que a atendente verifique qual o serviço adequado para

resolver a demanda.

Dúvidas sobre o horário e local de atendimento,

l igue para 3772-5200

Agosto e Setembro

2012

*** Atenção ***

AS PALESTRAS CONTINUAM NA AV. PREFEITO

FARIA LIMA, em frente ao hospital Mário Gatti

Tolerâcia para atrasos de 30 minutos!




