Que tal pagar menos imposto na declaração de IR de 2018?

Veja como a Previ Novartis pode ajudar você

A legislação brasileira oferece um incentivo para quem contribui para planos de previdência complementar e
faz o modelo completo da declaração de imposto de renda.
O valor das contribuições que você faz para o plano é dedutível da base de cálculo do imposto de renda, limitado
a 12% da sua renda bruta anual tributável. Ou seja, quando você fizer a sua declaração anual de IR, pode pagar
menos imposto ou receber uma restituição maior.
Para aproveitar ao máximo o benefício é preciso planejar anualmente suas contribuições feitas ao plano. Faça
uma conta simples para checar se você está usufruindo do incentivo como deveria:
1) Some todos os seus rendimentos tributáveis no ano (salários, pro labore, pensão e aluguéis – não some 13º,
pois este tem tributação exclusiva);
2) Some o total das suas contribuições para o plano;
3) Divida o total das contribuições (valor encontrado no item 2) pelo total dos rendimentos (valor encontrado
no item 1) e veja o percentual de incentivo.
Se você não atingiu 12% com as contribuições mensais, é possível fazer uma contribuição extra (chamada
Contribuição Suplementar no Plano D e Contribuição Variável no Plano A) para o plano até o dia 15 de
dezembro e, assim, aproveitar a oportunidade de pagar menos imposto ainda na declaração do ano-calendário
2017.
O cálculo do Imposto de Renda é feito a cada ano-calendário, então a declaração IR 2018 é referente ao anocalendário 2017, ou seja, ao período de janeiro a dezembro de 2017.
Como fazer a Contribuição Suplementar/Variável
Entre em contato com a Previ Novartis (11 5532-7560 / 7561 / 7562) para informar o valor da sua contribuição
e saber o passo-a-passo.
Até o dia 29/11 a contribuição será descontada diretamente da sua folha de pagamento. Após esta data e até
o dia 15/12, você poderá depositar diretamente na conta da Previ Novartis.
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