Informativo – maio- 2016

IRPF 2016 - 27.960.663 contribuintes declararam no prazo
Terminado o prazo de entrega da Declaração de Imposto de Renda das Pessoas
Físicas 2016, de acordo com os sistemas da Receita 27.960.663contribuintes
enviaram sua declaração até as 23h59 de sexta-feira, 29 de abril. Desse total 102.383
foram enviadas por dispositivos móveis. Em entrevista à TV Receita, e também em
conversa com jornalistas, o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, fez uma
avaliação positiva da entrega do IRPF 2016 e já anunciou algumas melhorias
tecnológicas para o ano que vem. Para assistir à entrevista clique aqui. (Receita
Federal)
A Taxa Única de Serviços Tributários da Receita Estadual (TUT) foi instituída pela Lei
nº 7.176/15, que inseriu o art. 107-A no Decreto-lei nº 5/75 (Código Tributário
Estadual), e regulamentada pelo Decreto nº 45.598/16.
Em face da notícia divulgada no site do Tribunal de Justiça informando que o Órgão
Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro concedeu liminar nos
processos nº 0012479-64.2016.8.19.0000, 0003551-27.2016.8.19.0000 e 000504524.2016.8.19.0000 suspendendo os efeitos da Lei nº 7.176/15, com efeitos ex-tunc,
encontra-se suspensa a cobrança da Taxa Única de Serviços Tributários da Receita
Estadual (TUT). Dessa forma, permanecem válidas as Taxas de Serviços Estaduais Administração Fazendária, que devem ser recolhidas normalmente para obtenção dos
serviços prestados pela Secretaria de Estado de Fazenda. (Sefaz-RJ)
Vitórias nos Tribunais:
 Liminar autorizando a emissão de certidão negativa, sem garantia do juízo
 Sentença reconhecendo a incidência da prescrição intercorrente de dívida tributária
 Sentença reconhecendo a extinção de dívida tributária, após decretação de falência
Na mídia:






03.05.2016 – Correção na tabela do IR poderá dar isenção para salários de R$ 1999,18 em 2017
02.05.2016 - Último dia para se acertar com o Leão – Portal Paulista em Primeiro Lugar-PE
29.04.2016 – Prazo final: último dia para a declaração do Imposto de Renda – Nova Mais – NC
29.04.2016 – Último dia para se acertar com o Leão – Folha de Pernambuco - PE
25.04.2016 – Entrevista do Jornal Extra sobre dúvidas no Imposto de Renda

Comemorando em 2016:
 17 anos de advocacia
 15 anos ensinando Direito (desde 2007 no IBMEC e desde 2008 na FGV)
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