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APRESENTAÇÃO

Neste e-book, você encontrará tudo que precisa saber sobre
imposto de renda, como declarar, quais os tipos de declarações e
suas tributações, entre outros temas. Sabemos que toda fonte de
conhecimento é válida, e para isso criamos este e-book, para
levar até você Educação Fiscal. 
 

Destacamos que nossa fonte principal de informações é a
instrução normativa da Receita Federal, que chancela e
demonstra os procedimentos para a declaração de ajuste anual
do imposto de renda 2020. 

 

Ressaltamos que a Receita Federal anunciou na tarde do dia
19/02/2020 as regras para a entrega da Declaração do Imposto de
Renda 2020. O prazo de envio terá início no dia 2 de março e
termina no dia 30 de abril de 2020. Após esta data, o
contribuinte que apresentar a declaração incorre em uma multa
pelo atraso. 

 

A Receita Federal tem a expectativa de receber mais de 32
milhões declarações até o final do prazo. 

 

Desejamos a você uma excelente leitura, e em caso de dúvidas,

fale conosco, através do e-mail contato@rageliakanawati.com ou
através do nosso instagram @rkedufiscal . 



Noções Básicas sobre Imposto de Renda
 
Conceito
 
Imposto de Renda - Este imposto incide sobre a renda e os proventos de
contribuintes residentes no país ou residentes no exterior que recebam
rendimentos de fontes no Brasil. 
 
É um imposto federal, ou seja, somente a União tem competência para
instituí-lo (Art.153, III, da Constituição Federal).
 
O fato gerador do Imposto de Renda, conforme o artigo 43 do Código
Tributário Nacional (CTN), é a AQUISIÇÃO da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza. 
 
 
Contribuintes
 
Imposto De Renda Pessoa Física (IRPF): 
I – As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil;
II – Os titulares de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou
proventos de qualquer natureza;
III – Os Titulares de rendimentos e ganhos de capital, sem distinção da
nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão.
 
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ):
I – As pessoas jurídicas;
II – As empresas individuais.
III – Também se aplicam a todas as firmas e sociedades, registradas ou
não.



Base de Cálculo
 

A base de cálculo encontra-se na renda anual e no valor retido na fonte. O
Imposto de Renda é um tributo com norma progressiva, podendo variar de
acordo com o valor de renda que o contribuinte auferir no ano calendário. 
 
Assim, quanto maior sua renda, maior será a alíquota que incidirá sobre o
valor base. Conforme a renda, o contribuinte se enquadra em grupos
diferentes de alíquota a ser paga.
 
Alíquotas
 
Veja alíquotas da tabela em vigor e exemplos de valores a serem pagos
ou restituídos de acordo com a faixa salarial.
 
 



Computador, por meio do PGD IRPF2019, disponível no sítio da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na Internet, no endereço
<http://rfb.gov.br>;
 Dispositivos móveis, tais como tablets e smartphones, mediante
acesso ao serviço “Meu Imposto de Renda”, acessado por meio do
aplicativo APP “Meu Imposto de Renda”, disponível nas lojas de
aplicativos Google play, para o sistema operacional Android, ou App
Store, para o sistema operacional iOS;
 Computador, mediante acesso ao serviço “Meu Imposto de Renda”,
disponível no Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) no sítio da RFB
na Internet, com o uso de certificado digital, e que pode ser feito pelo
contribuinte ou seu representante com procuração RFB ou procuração
eletrônica de que trata a IN RFB nº 1.751, de 16 de outubro de 2017.

Ressalta-se que a tabela em vigor não é corrigida desde 2015, estão
isentos da mensal na folha de pagamento apenas aqueles que recebem
até R$ 1.903,98 por mês, descontada a contribuição previdenciária. 
 
A partir deste valor, as retenções são calculadas com base em alíquotas
de 7,5%, 15%, 22,5% ou 27,5% sobre o valor dos rendimentos,
descontada a parcela dedutível (desconto fixo) para cada faixa de
rendimento.
 
Salienta-se, que os empregadores são obrigados a calcular o imposto de
renda e reter parte dos salários com base na seguinte tabela progressiva:
 
Formas e tipos de Declaração
 
Adverte-se que a Declaração de Ajuste Anual deve ser apresentada no
período de 2º de março a 30 de abril de 2020. O serviço de recepção da
declaração, pela Internet, será interrompido às 23h59min59s horário de
Brasília, do último dia do prazo estabelecido.
A comprovação da apresentação da Declaração de Ajuste Anual é feita
por meio de recibo gravado depois da transmissão, em disco rígido de
computador, em mídia removível ou no dispositivo móvel que contenha a
declaração transmitida, cuja impressão fica a cargo do contribuinte. 
 
Ressalta-se que a Declaração pode ser elaborada de três formas:
 



Completa;
Simplificada;
Pré-preenchida

tenha apresentado a Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício
de 2019, ano-calendário de 2018; e

Esclarece-se que existem 2 (dois) tipos de declaração, da qual conforme
os rendimentos, terá a opção o contribuinte aderir a uma ou outra, veja:
 

 
Importante, ressaltar que a maioria dos contribuintes pode escolher entre
o modelo simplificado ou completo. Todavia, apenas produtores rurais que
têm prejuízo a compensar e contribuintes que queiram compensar o
imposto já pago no exterior são obrigados a optar pela declaração
completa.
 
Explica-se que para saber sobre vantagens e desvantagens da opção
pelo tipo de declaração prestar, é necessário calcular os gastos que foram
realizados ao longo do ano calendário e que podem ser abatidos da base
de cálculo do imposto, se ultrapassarem 20% dos rendimentos obtidos no
período ou o valor de 16.754,34 reais, o mais vantajoso é a declaração
completa para pagar menos imposto. 
 
Caso contrário, recomenda-se o modelo simplificado, no qual o
abatimento único de 20% – limitado ao teto de 16.754,34 reais – substitui
todos os gastos dedutíveis.
 
Adverte-se que quanto mais gastos dedutíveis, menor será a renda
tributável e, consequentemente, o valor do imposto a pagar. Lembra-se
que todas as despesas dedutíveis declaradas no IR devem ser
comprovadas pelo contribuinte.
 
Esclarece-se que a Receita ainda oferece o tipo de declaração pré-
preenchida, onde o contribuinte pode utilizar a Declaração de Ajuste
Anual Pré-preenchida, desde que:
 



no momento da importação do arquivo referido no § 1º as fontes
pagadoras ou as pessoas jurídicas ou equiparadas, conforme o caso,
tenham enviado para a RFB informações relativas ao contribuinte,
referentes ao exercício de 2019, ano-calendário de 2018, por meio da:

 
a) Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf);
b) Declaração de Serviços Médicos e de Saúde (Dmed); ou
c) Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob).
 
Importante ressaltar que Receita Federal disponibilizará ao contribuinte
um arquivo a ser importado para a Declaração de Ajuste Anual, já
contendo algumas informações relativas a rendimentos, deduções, bens e
direitos e dívidas e ônus reais. 
 
Todavia, o acesso às informações do arquivo, a ser importado para a
Declaração de Ajuste Anual, dar-se-á somente com certificado digital e
pode ser feito pelo:
 
I - Contribuinte; 
ou
II - Representante do contribuinte com procuração RFB ou procuração
eletrônica.
 
Adverte que a verificação da correção de todos os dados pré-preenchidos
na Declaração de Ajuste Anual é de RESPONSABILIDADE DO
CONTRIBUINTE, o qual deve realizar as alterações, inclusões e
exclusões das informações necessárias, se for o caso. 
 
Obrigados a declarar
 
Informa-se que estão obrigados a apresentar a Declaração de Ajuste
Anual referente ao exercício de 2020 a pessoa física residente no Brasil
que, no ano-calendário de 2019:
 
I - RECEBEU rendimentos TRIBUTÁVEIS, sujeitos ao ajuste na
declaração, cuja soma foi SUPERIOR A R$ 28.559,70 (vinte e oito mil,
quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos);



II - RECEBEU rendimentos isentos, NÃO TRIBUTÁVEIS OU
TRIBUTADOS EXCLUSIVAMENTE NA FONTE, cuja soma foi
SUPERIOR a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);
 
III - OBTEVE, em qualquer mês, GANHO DE CAPITAL na alienação de
bens ou direitos sujeitos à INCIDÊNCIA DO IMPOSTO, ou REALIZOU
operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e
assemelhadas;
 
IV – Aqueles que relativamente estiveram envolvidos com rendimentos
provenientes à atividade rural e que:
 
a) OBTEVERAM receita bruta em valor SUPERIOR A R$ 142.798,50
(cento e quarenta e dois mil, setecentos e noventa e oito reais e cinquenta
centavos); 
 
ou
b) PRETENDA COMPENSAR, no ano-calendário de 2019 ou posteriores,
PREJUÍZOS de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário
de 2019;
 
V - TEVE, em 31 de dezembro, A POSSE OU A PROPRIEDADE de bens
ou direitos, inclusive terra nua, de VALOR TOTAL SUPERIOR A R$
300.000,00 (trezentos mil reais);
 
VI - PASSOU à CONDIÇÃO DE RESIDENTE NO BRASIL em qualquer
mês e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro; 
 
ou
 
VII - OPTOU PELA ISENÇÃO do Imposto sobre a Renda incidente sobre
o GANHO DE CAPITAL AUFERIDO NA VENDA DE IMÓVEIS
residenciais cujo produto da venda seja APLICADO NA AQUISIÇÃO DE
IMÓVEIS residenciais localizados no País, no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, contado da celebração do contrato de venda, nos termos do
art. 39 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.
 



Casos de Isenção
 
Ressalta-se que fica dispensada de apresentar a Declaração de Ajuste
Anual a pessoa física que se enquadrar:
 
I - Apenas na hipótese prevista no inciso V do caput e que, na constância
da sociedade conjugal ou da união estável, os bens comuns tenham sido
declarados pelo outro cônjuge ou companheiro, desde que o valor total dos
seus bens privativos não exceda R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); 
 
E
 
II - Em pelo menos uma das hipóteses previstas nos incisos I a VII do
caput, caso conste como dependente em Declaração de Ajuste Anual
apresentada por outra pessoa física, na qual tenham sido informados seus
rendimentos, bens e direitos, caso os possua.
 
Verifica-se que a pessoa física, ainda que desobrigada, pode apresentar a
Declaração de Ajuste Anual se ocorrer alteração na relação de
dependência no ano-calendário de 2019.
 
Deduções
 
Podem ser deduzidas, as operações que envolverem no ano calendário
2019:
 
a)   NO CASO DE RETENÇÃO NA FONTE:
 
· importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo
homologado judicialmente, ou por escritura pública;
 
· a quantia mensal, por dependente, de R$ 189,59, para os meses de
janeiro a dezembro do ano calendário de 2019;



· as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios;
 
· as contribuições para as entidades de previdência complementar
domiciliadas no Brasil, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a
custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdência
Social;
 
· as contribuições aos Fundos de Aposentadoria Programada Individual
(Fapi), cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da previdência social, cujo titular ou
cotista seja trabalhador com vínculo empregatício ou administrador;
 
· as contribuições para as entidades de previdência complementar de
natureza pública, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear
benefícios complementares assemelhados ao da Previdência Social;
 
·  o valor de R$ 1.903,98, por mês, para os meses de janeiro a dezembro do
ano-calendário de 2017, relativo à parcela isenta de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, paga pela previdência
oficial, ou complementar, a partir do mês em que o contribuinte completar 65
anos de idade.
 
b) NO CASO DE RECOLHIMENTO MENSAL (CARNÊ-LEÃO):
 
· as despesas escrituradas em livro-caixa, quando permitidas;
 
· importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais;
 
. de acordo homologado judicialmente ou por escritura pública, quando não
utilizadas como deduções para fins de retenção na fonte  a quantia mensal,
por dependente, de R$ 189,59, para os meses de janeiro a dezembro do
ano calendário de 2019, quando não utilizada essa dedução para fins de
retenção na fonte as contribuições para a Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando não utilizados como
deduções para fins de retenção na fonte.



Retificação de declaração
 
Esclarece-se que caso o contribuinte constate que cometeu erros, omissões
ou inexatidões em Declaração de Ajuste Anual já entregue, poderá
apresentar declaração retificadora, que poderá ser feito através da Internet,
mediante a utilização do PGD ou do serviço “Meu Imposto de Renda” ou
através de mídia removível, a ser entregue nas unidades da Receita
Federal, durante o horário de expediente.
 
Ressalta-se que a Declaração de Ajuste Anual retificadora tem a mesma
natureza da declaração originariamente apresentada e a substitui
integralmente, e deve conter todas as informações anteriormente
declaradas com as alterações e exclusões necessárias, e as informações
adicionais, se for o caso.
 
Salienta que para a elaboração e a transmissão de Declaração de Ajuste
Anual retificadora deve ser informado o número constante no recibo de
entrega da última declaração apresentada, relativa ao mesmo ano-
calendário.
 
Importante, não é admitida a retificação que tenha por objeto a troca de
opção por outra forma de tributação.
 
Explica-se que a transmissão da Declaração de Ajuste Anual retificadora
elaborada mediante utilização do PGD pode ser feita também com a
utilização do programa de transmissão Receitanet, disponível no sítio da
Receita Federal.
 
Frisa-se que nas hipóteses de redução de débitos já inscritos em Dívida
Ativa da União bem como de redução de débitos objeto de pedido de
parcelamento deferido, admitir-se-á a retificação da declaração tão somente
APÓS AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, desde que haja prova
inequívoca da ocorrência de erro no preenchimento da declaração, e
enquanto não extinto o crédito tributário.
 
 



informes de rendimentos de instituições financeiras inclusive corretora de
valores;
informes de rendimentos de salários, pró-labore, distribuição de lucros,
aposentadoria, pensão etc.;
informes de rendimentos de aluguéis de bens móveis e imóveis
recebidos de jurídicas;
informações e documentos de outras rendas percebidas no exercício,
tais como rendimento de pensão alimentícia, doações, heranças
recebidas no ano, dentre outras;
resumo mensal do livro caixa com memória de cálculo do carnê-leão;
DARFs de carnê-leão.

documentos que comprovem a compra e venda de bens e direitos;

Documentos Necessários
 
Durante o período da declaração, o contribuinte terá que informar dados
como rendimentos tributáveis, bens adquiridos e o saldo bancário no fim do
ano de 2019. 
 
Para isso, precisará ter em mãos comprovantes de bancos, do empregador
e até mesmo contratos assinados. Para os profissionais liberais,
recomenda-se organizar os recebimentos de honorários, através de alvarás,
para os advogados. 
 
Vejamos alguns itens, que correspondem ao preenchimento da declaração,
e rol de documentos para estes:
 
Renda
 
Neste, é necessário que o contribuinte, tenha em mãos os seguintes
documentos: 
 

 
Bens e direitos
 
Neste, é necessário que o contribuinte, tenha em mãos os seguintes
documentos: 
 

 



informações e documentos de dívida e ônus contraídos e/ou pagos no
período.

controle de compra e venda de ações, inclusive com a apuração mensal
de imposto;
DARFs de renda variável.

dados da conta bancária para restituição ou débitos das cotas de imposto
apurado, caso haja;
nome, CPF, grau de parentesco dos dependentes e data de nascimento;
endereço atualizado;
cópia da última Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física
(completa) entregue;
atividade profissional exercida atualmente.
Pagamentos e doações efetuados. recibos de pagamentos ou informe de
rendimento de plano ou seguro saúde (com CNPJ da empresa emissora
e a indicação do paciente);
despesas médicas e odontológicas em geral (com CNPJ da empresa
emissora ou CPF do profissional, com indicação do paciente);
comprovantes de despesas com educação (com CNPJ da empresa
emissora com a indicação do aluno);
comprovante de pagamento de Previdência Social e previdência privada
(com CNPJ da empresa emissora);
recibos de doações efetuadas;
GPS (ano todo) e cópia da carteira profissional de empregado doméstico;
comprovantes oficiais de pagamento a candidato político

Dívidas e ônus
 

 
Renda variável
 

 
Informações gerais
 

 
Verificado todos os documentos, não haverá erro no preenchimento da
declaração.
 



Filho ou enteado, de até 21 anos de idade, ou, em qualquer idade,
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; 
Filho ou enteado, de até 24 anos, se ainda estiver cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.

irmão, neto ou bisneto, sem arrimo dos pais, de quem o contribuinte
detenha a guarda judicial, de até 21 anos, ou em qualquer idade, quando
incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho;
irmão, neto ou bisneto, sem arrimo dos pais, de até 24 anos, se ainda
estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica
de segundo grau, desde que o contribuinte tenha detido sua guarda
judicial até os 21 anos. 

na Declaração de Ajuste Anual: pais, avós e bisavós que, em 2018,
tenham recebido rendimentos, tributáveis ou não, até R$ 22.847,76;
na Declaração de Saída Definitiva do País: pais, avós e bisavós que, em
2019, receberam rendimentos, tributáveis ou não, não superiores à soma
do limite de isenção mensal de R$ 1.903,98, correspondente aos meses
abrangidos pela declaração.

Dependentes
 
Verifica-se que muitos equívocos são gerados no momento da declaração é
o informe de dependentes, para isso, construímos uma tabela abaixo, sobre
quem pode ser dependente na Declaração do Imposto de Renda.
 
Cônjuge ou companheiro
 
Companheiro com quem o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5
anos, ou cônjuge.
 
Filhos e enteados
 

 
Irmãos, netos e bisnetos
 

 
Pais, avós e bisavós
 



menor pobre, de até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque, desde
que detenha sua guarda judicial. 

pessoa absolutamente incapaz da qual o contribuinte seja tutor ou
curador.

Menor Pobre
 

 
Tutelados e curatelados
 

 
Ressalta-se que podem ser consideradas dependentes as pessoas que, de
acordo com a tabela acima, mantiveram relação de dependência com o
declarante, mesmo que por menos de doze meses no ano-calendário de
2019, como nos casos de nascimento e falecimento. O valor da dedução
anual é de R$ 2.275,08 por dependente.
 
No caso de dependentes comuns e declarações em separado, cada titular
pode deduzir os valores relativos a qualquer dos dependentes comuns,
desde que cada dependente conste em apenas uma declaração.
 
É obrigatório informar o número de inscrição no CPF de dependentes
relacionados na declaração com 8 (oito) anos ou mais, completados até
31/12/2017. Os rendimentos, bens e direitos dos dependentes devem ser
relacionados na declaração em que constem como dependentes.
 
Explica-se que para os declarantes em conjunto somente é considerado
declarante em conjunto, cônjuge, companheiro ou dependente cujos
rendimentos sujeitos ao ajuste anual estejam sendo oferecidos à tributação
na declaração apresentada pelo contribuinte titular. 
 
Assim a declaração em conjunto supre a obrigatoriedade da apresentação
da declaração a que porventura estiver sujeito o cônjuge, o companheiro ou
o dependente.
 
 
 
 
 



Multa por não declarar
 
Esclarece-se que multa para quem apresentar a Declaração depois do
prazo (02/03 à 30/04) é de 1% (um por cento) ao mês-calendário ou fração
de atraso, lançada de ofício e calculada sobre o Imposto sobre a Renda
devido, com valor mínimo de R$ 165,74, e máximo de 20% (vinte por cento)
do Imposto sobre a Renda devido. 
 
Ressalta-se que caso de contribuinte tenha direito a restituição apurada na
Declaração de Ajuste Anual, será deduzido do valor desta o valor da multa
por atraso na entrega não paga dentro do vencimento estabelecido na
notificação de lançamento emitida pelo PGD ou pelo serviço “Meu Imposto
de Renda”, inclusive os acréscimos legais decorrentes do não pagamento.
 
Importante mencionar que a multa mínima será aplicada inclusive no caso
de Declaração de Ajuste Anual da qual não resulte imposto devido.
 
Pagamento
 
Quando ao final do ato de declarar, verificar que existe saldo do imposto a
pagar, o mesmo pode ser pago em até 8 (oito) quotas mensais e
sucessivas, observado o seguinte:
 
I - Nenhuma quota deve ser inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais);
 
II - O imposto de valor inferior a R$ 100,00 (cem reais) deve ser pago em
quota única;
 
III - a 1ª (primeira) quota ou quota única deve ser paga até o último dia do
prazo previsto no caput do art. 7º; e
 
IV - as demais quotas devem ser pagas até o último dia útil de cada mês,
acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic) acumulada mensalmente, calculados a
partir da data prevista para a apresentação da Declaração de Ajuste Anual
até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês do
pagamento.
 



Todavia, é facultado ao contribuinte:
 
I - Antecipar, total ou parcialmente, o pagamento do imposto ou das quotas,
caso em que não será necessário apresentar Declaração de Ajuste Anual
retificadora com a nova opção de pagamento; e
 
II - Ampliar o número de quotas inicialmente previsto na Declaração de
Ajuste Anual, até a data de vencimento da última quota pretendida. 
 
Mas, informa-se que o pagamento integral do imposto, ou de suas quotas, e
de seus respectivos acréscimos legais pode ser efetuado mediante:
 
I - Transferência eletrônica de fundos por meio de sistemas eletrônicos das
instituições financeiras autorizadas pela RFB a operar com essa modalidade
de arrecadação;
 
II - Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), em qualquer
agência bancária integrante da rede arrecadadora de receitas federais, no
caso de pagamento efetuado no Brasil; ou
 
III - débito automático em conta corrente bancária.
 
Salienta-se que na opção de débito automático em conta corrente bancária
é permitido somente para Declaração de Ajuste Anual original ou
retificadora apresentada:
 
a) até 31 de março de 2020, para a quota única ou a partir da 1ª (primeira)
quota; e
 
b) entre 1º de abril e o último dia do prazo previsto no art. 7º, a partir da 2ª
(segunda) quota;
 
E devidamente autorizado mediante a indicação dessa opção no PGD ou no
serviço “Meu Imposto de Renda” formalizado no recibo de entrega da
Declaração de Ajuste Anual;
 
 



Adverte-se que o mesmo pode ser automaticamente cancelado na hipótese
de:
 
a) apresentação de Declaração de Ajuste Anual retificadora depois do prazo
previsto;
 
b) envio de informações bancárias com dados inexatos;
 
c) o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) informado
na Declaração de Ajuste Anual ser diferente daquele vinculado à conta
corrente bancária; ou
 
d) os dados bancários informados na Declaração de Ajuste Anual se
referirem a conta corrente do tipo não solidária;
 
Observa-se que caso fique comprovada a existência de dolo, fraude ou
simulação, o contribuinte poderá solicitar estorno, mediante solicitação da
pessoa física titular da conta corrente. 
 
Restituição de IR
 
Informa-se que a restituição acontece toda vez que o valor de Imposto de
Renda pago no ano calendário anterior, tenha sido superior ao devido no
ano exercício. Restando um valor final a ser restituído. 
 
Anualmente, a Receita divulga, através de seu site, a situação fiscal, onde é
possível verificar também a liberação de lotes. 
 
Malha fina
 
Sabe-se que o Imposto de Renda é cobrado mediante lançamento por
homologação. Onde o contribuinte tem o dever de efetuar o pagamento do
imposto, sem prévio exame da fiscalização tributária, que por sua vez tem o
prazo de cinco anos para se pronunciar sobre o pagamento. 
 
Explica-se que caso a Fazenda Pública não se pronuncie nesse prazo,
considera-se que o procedimento do contribuinte foi regular e o pagamento
é homologado.



Todavia, existem casos em que as declarações apresentam inconsistências,
e quando isso ocorre, elas ingressam na chamada malha fina, que enseja
na impossibilidade de o contribuinte acessar a sua restituição, e em alguns
casos resultando investigação mais aprofundada sobre o contribuinte
declarador por parte da Receita Federal. 
 
Ressalta-se que os casos mais comuns são os erros de preenchimento,
omissão de informações financeiras e contradição nas informações
enviadas pelos contribuintes diante das informações enviadas pelas
instituições financeiras. 
 
Lote Residual
 
Analisa-se que muitas declarações quando são verificadas, no
procedimento da malha fina, são liberadas, todavia, quando existe
restituição, estas, passam a ter um calendário diferente dos lotes de
restituição normal. 
Desta forma, chamados de Lotes residuais, são todas as restituições
originadas de procedimentos de malha fina, que se tornaram normais,
quando seus devidos contribuintes, corrigiram erros de preenchimento por
exemplo. 
Para ter acesso a eles, anualmente a Receita divulga o calendário do lote
residual, através de seu site. 
 
Alterações
 
A Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física 2020 apresenta
algumas novidades, dentre as quais destacam-se:
 
TELA DE ENTRADA
 
O que você deseja fazer?
 
Criação e acompanhamento das declarações por meio das abas:
 
 



• Nova - Permite criar novas declarações (Declaração de Ajuste Anual,
Declaração Final de Espólio ou Declaração de Saída Definitiva do País) a
partir da declaração de 2019, da declaração Pré-Preenchida ou declaração
em Branco;
 
• Em Preenchimento - Permite o acompanhamento das declarações que
ainda estão sendo trabalhadas. Funções disponíveis: Abrir, Excluir,
Entregar, Imprimir Declaração, Salvar On-Line, Recuperar On-Line e Gravar
Cópia de Segurança; e
 
• Transmitidas - Permite o acompanhamento das declarações que já foram
transmitidas. Funções disponíveis: Retificar, Imprimir Declaração, Imprimir
Recibo de Entrega, Imprimir Darf do IRPF e Gravar Cópia de Segurança e
Recibo de Entrega. Possibilidade de pesquisar por nome nas abas em
preenchimento e transmitidas.
 
BENS E DIREITOS
 
Para determinados bens e direitos é obrigatório:- marcar se eles pertencem
ao titular ou a dependente; e- preencher o campo específico com o CNPJ ou
CPF relacionado ao bem ou direito informado. 
 
Ao selecionar os códigos "41 - Caderneta de poupança" e "61 - Depósito
bancário em conta corrente no País" é   possível selecionar ou informar o
código no campo banco.
 
CONTAS PRÉ-CADASTRADAS
 
Pode ser selecionado na tela "Cálculo do Imposto" do "Resumo da
Declaração" por meio do campo "Contas pré cadastradas" algum dos
bancos informados na Ficha "Bens e Direitos" nos Códigos "41 - Caderneta
de poupança" ou "61 -  Depósito bancário em conta corrente no País" para
Débito automático ou Crédito da Restituição. Condições:
 
- somente bancos autorizados pela Secretaria especial da Receita Federal
do Brasil; e
- que conste na Ficha "Bens e Direitos" como conta do titular da declaração.
 



DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - FUNDOS
CONTROLADOS PELOS CONSELHOS DO IDOSO
 
É possível doar diretamente na declaração aos Fundos controlados pelos
Conselhos Nacional, Distrital, estaduais ou municipais do Idoso.As
deduções relativas dos Fundos controlados pelos Conselhos do Idoso
efetuadas diretamente na declaração não podem exceder a 3% do valor do
imposto sobre a renda devido apurado na declaração.
 
O somatório das deduções diretamente na declaração "Criança e
Adolescente" e "Idoso" estão limitadas a 6% do imposto sobre a Renda
devido apurado na declaração em conjunto com as doações efetuadas no
decorrer do ano-calendário de 2019 relativas ao Estatuto da Criança e do
Adolescente, Incentivo à Cultura, Incentivo à Atividade Audiovisual,
Incentivo ao Desporto e Fundos controlados pelos Conselhos do Idoso.
 
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - ISENÇÃO 65 ANOS
 
É possível informar na ficha Rendimentos Recebidos Acumuladamente o
valor da parcela isenta 65 anos. Essa isenção somente será utilizada caso o
contribuinte selecione a opção Ajuste Anual como forma de tributação do
Rendimento Recebido Acumuladamente. 
 
Caso seja selecionada a opção tributação exclusiva na fonte, essa parcela
será somada ao rendimento tributável.
 
DÉBITO AUTOMÁTICO DA 1ª QUOTA
 
Foi ampliado o prazo para seleção de débito automático da quota única ou a
partir da primeira quota para 10/04/2020.
 
DECLARAÇÃO PRÉ-PREENCHIDA
 
Pode ser obtida diretamente do PGD IRPF 2020 por meio da opção “Iniciar
Declaração a partir da Pré-Preenchida” da Aba “Nova” da Tela de
Entrada.Para obter a declaração Pré-Preenchida é necessário o uso
de certificado digital do próprio contribuinte ou de seu procurador.



O programa Receitanet  está incorporado ao PGD IRPF desde o
exercício 2019, não sendo mais necessária a sua instalação em
separado;
Impressão do Darf: 
A impressão do Darf de todas as quotas do imposto, calculando os
valores de juros Selic para o respectivo vencimento. 

Além dos dados da declaração do ano anterior e os dados da Dirf, DMED e
Dimob, a declaração Pré-Preenchida agora inclui também os dados
financeiros do contribuinte declarados em Dirf.
 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR DOMÉSTICO
 
Por falta de previsão legal não é mais dedutível o valor de Contribuição
patronal paga à Previdência Social pelo empregador doméstico. Foi
excluído o código “50 - Contribuição patronal paga à Previdência Social pelo
empregador doméstico” da ficha de Pagamentos Efetuados.
 
DICAS 
 
Atualização automática: 
 
Com a funcionalidade de atualização automática do PGD IRPF, é possível
atualizar a versão do aplicativo sem a necessidade de realizar o download
no sítio da Receita Federal do Brasil na internet. 
 
A atualização poderá ser feita, automaticamente, ao se abrir o PGD IRPF,
ou pelo próprio declarante, por meio do menu Ferramentas.
 
Entrega sem necessidade de instalação do Receitanet: 
 

 
Além disso, os Darf emitidos após o prazo, também serão calculados os
devidos acréscimos legais;
 
Alíquota Efetiva: Exibição da relação percentual entre o imposto devido e o
total de rendimentos tributáveis;
 
 



Recuperação de nomes: Ao digitar ou importar um nome para um
CPF/CNPJ, o sistema armazenará o nome para facilitar o preenchimento
futuro.
 
Os nomes armazenados são nomes informados pelo declarante,
manualmente ou por meio das funcionalidades de importação, não são
fornecidos pelas bases da Receita Federal do Brasil. 
 
Após armazenados, os campos referentes aos nomes serão preenchidos
automaticamente conforme CPF/CNPJ digitados. 
 
A funcionalidade poderá ser desativada no Menu - Ferramentas -
Recuperação de Nomes.
 
Processamento -  Meu Imposto de Renda Meu Imposto de Renda 
 
Após a transmissão, a declaração será processada pela Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil. 
 
O resultado do processamento estará disponível no Meu Imposto de
Renda.Para acessar o Meu Imposto de Renda, é necessário possuir
certificado digital ou código de acesso.
 
Gere seu código de acesso No Meu Imposto de Renda, também é
possível:Verificar se o pagamento mensal das quotas do IRPF está sendo
feito corretamente;
 
Imprimir o Darf atualizado para pagamentos das quotas;Solicitar, alterar ou
cancelar o débito automático das quotas;Identificar e parcelar débitos que
estiverem em atraso; Solicitar o Pedido de Pagamento de Restituição
(PERES).
 
Principais situações das declarações apresentadas no Meu Imposto de
Renda
 
Em processamento 
A declaração foi recebida, mas o processamento ainda não foi concluído. 
 



Em Fila de Restituição 
Indica que após o processamento da declaração, o contribuinte tem direito a
restituição, mas que ainda não foi disponibilizada na rede bancária. Para
recebimento da restituição, o contribuinte não poderá ter pendências de
débitos no âmbito da RFB e ou da PGFN. 
 
Processada 
A declaração foi recebida e o seu processamento concluído.
 
AVISO: A situação “processada” não significa que o resultado apurado
tenha sido homologado, podendo ser revisto de ofício pela Administração
Tributária (artigo 150, § 4º, do Código Tributário Nacional - CTN).
 
Com Pendências 
Durante o processamento da declaração foram encontradas pendências em
relação a algumas informações. O contribuinte deve regularizar as
pendências. 
 
Em Análise 
Indica que a declaração foi recepcionada, encontra-se na base de dados da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e aguarda:
 
a) a apresentação de documentos solicitados em intimação enviada ao
contribuinte; ou
 
b) a conclusão da análise de documentos entregues pelo contribuinte por
meio de agendamento, em atendimento à intimação a ele enviada, ou para
apresentar Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL).
 
Retificada 
Indica que a declaração anterior foi substituída integralmente por declaração
retificadora apresentada pelo contribuinte. 
 
Cancelada 
Indica que a declaração foi cancelada por interesse da administração
tributária ou por solicitação do contribuinte, encerrando todos os seus
efeitos legais. 
 



Tratamento Manual 
A declaração está sendo analisada. Aguarde correspondência da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil.
 
Regularização de pendências de declarações retidas em malha
 
Para consultar quais são as pendências existentes na declaração e suas
possíveis causas, utilize o Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF).
 
Para resolver as pendências, siga as orientações abaixo:
 
Situação: A declaração retida em malha tem informações incorretas ou
incompletas. 
 
Solução: Retifique a declaração, com complementação das informações e
correção dos erros cometidos.AVISO: não é possível retificar a declaração
após início de procedimento de ofício. Nesse caso, uma mensagem de
impedimento será exibida no momento da transmissão.
 
Como fazer: Escolher uma das opções  abaixo para retificar a declaração:
1) utilizar a Declaração online;
2) utilizar o programa da declaração.
 
Situação: A declaração retida em malha está correta e o contribuinte tem
toda a documentação comprobatória das informações declaradas.
 
Solução: Aguarde o Termo de Intimação ou a Notificação de Lançamento
da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil ou agende atendimento
para a entrega da documentação comprobatória das informações
declaradas.
 
O que fazer: Aguardar correspondência da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil ou acessar o Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF) e
siga as orientações ali constantes para agendar atendimento.
 
AVISO: para DIRPF do exercício corrente, só é possível agendar
atendimento a partir de janeiro do ano seguinte.
 



Conclusão
 
Em virtude do que fora mencionado, verifica-se que o imposto de renda é
um imposto de competência da União, com lançamento tributário realizado
através de homologação, que pode ser realizado no prazo de até 5 (cinco)
anos, anualmente, a Receita Federal informa alterações e formas de como
declarar. 
 
Conclui-se que o ato de declarar é obrigatório para parte da população que
aufere um teto de renda, vez que o imposto possui alíquotas progressivas, e
obedece ao princípio da capacidade contributiva. 
 
Analisou-se todas as formas e tipos de declaração, tais como, declaração
completa e simplificada, onde para certos casos, a completa se torna mais
vantajosa e simplificada podendo deduzir o percentual de até 20%. 
 
Na questão de dependentes verificou-se quem pode ser dependente e como
podem ser realizadas as declarações em conjunto, assim, contribuindo para
a redução de equívocos oriundos no preenchido da declaração. 
 
Assim, este e-book, criado exclusivamente para você que possui duvidas
quanto ao Imposto de Renda, pode através das informações aqui contidas,
ter acesso rápido direto e proveitoso e ainda, ter condições para se obrigado
declarar o seu imposto de renda. 
 
Em casos de dúvidas, estou a disposição, através do e-mail
contato@rageliakanawati.com e nos acompanhe pelo instagram
@rkedufiscal
 
 
 
 


