
DRF - Goiânia 
Imposto de Renda Pessoa Física 



Normas Gerais  
IN SRF nº 1.500/2014 e 

1.545/2014 



Obrigado a declarar 

  Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste 
Anual do Imposto de Renda referente ao exercício de 
2015 a PF, residente no Brasil, que, no ano-calendário de 
2014: 

- Rendimentos Tributáveis > R$ 26.816,55; 

- Rend. Isentos/Trib. Exc. Fonte> R$40.000,00; 

- Bens e direitos > R$300.000,00; 

- Passou à condição de residente no Brasil;  

- Ganho de Capital sujeito ao I. R. ou Isenção; 

- Operações de Renda Variável; 

- Receita da Atividade Rural > R$134.082,96. 

 



Declaração em Conjunto 

 Declarante em conjunto 

  dependente com rendimentos oferecidos à 

tributação. 

 Rendimentos mantêm a natureza jurídica. 

 todos os  bens do casal, inclusive privativos 

 



Cônjuges 

 Declaração em separado: 

 100% dos bens comuns em uma declaração; 

  rendimentos dos bens comuns tributados em 50% 
em cada declaração ou 100% na declaração de um 
dos cônjuges (a mesma opção para todos os bens). 

 os dependentes não podem constar nas duas 

declarações 

 

 



Companheiros 

 Declaração em separado: 

  bens são propriedades em condomínio 

 Cada um declara 50% dos rendimentos 

produzidos pelos bens, salvo estipulação contrária 

em contrato escrito. 

 

 



Rendimentos Tributáveis 
IN SRF nº 1500/2014 



IRPF – Regime de Caixa 

 Rendimentos tributados no mês do 
recebimento. 

 Considera-se recebido o deposito em 
instituição financeira em favor do beneficiário.  

 Rendimentos recebidos acumuladamente a 
partir de 2010 – Regra especial. 



Resgate de Previdência Privada 

 PGBL – tributável 

 VGBL – tributável somente o lucro 

 Rendimentos referentes a contribuições de 
JAN/89 a 12/95 são isentos. 

 Regra geral – retenção de 15% e sujeito ao 
ajuste anual; 

 Opção – tributação exclusiva na fonte com 
alíquotas regressivas, de acordo com o 
tempo de permanência. 

 



Resgate de Previdência Privada 

 Tributação exclusiva na fonte à alíquota: 

• 35% (2 anos) 

• 30% (2 a 4 anos) 

• 25% (4 a 6 anos) 

• 20% (6 a 8 anos) 

• 15% (8 a 10 anos) 

• 10% (superior a 10 anos) 



Rendimentos de Aluguéis 

 Os rendimentos recebidos por meio de 

imobiliária devem ser tributados como 

recebidos do inquilino (PF ou PJ). 

 

 Exclusões: 

 condomínio, impostos e taxa de administração, cujo 

ônus tenha sido exclusivamente do proprietário. 



Pensão Alimentícia 

Despesa dedutível para o alimentante. 

 Homologado judicialmente; 

 Escritura Pública. 

 

Rendimento tributável para o alimentando. 

 Carnê-leão 

 Rendimento declarado como recebido de PF, 

ainda que depositado pela fonte pagadora do 

alimentante na conta do alimentando. 

 

 



Rendimentos Recebidos 

Acumuladamente 



Novo regime: tabela acumulada 

 

-> Tabela multiplicada pelo número de meses a que 
se referem os rendimentos. 

-> Tributação exclusiva na fonte, com possibilidade 
de ajuste anual à opção irretratável do 
contribuinte. 

-> Exclusão das despesas com a ação judicial. 

-> Dedução de pensão alimentícia e previdência 
oficial. 

 

 



Recolhimento Mensal 
Obrigatório (Carnê-leão) 

IN SRF nº 704 e 803/2007 e 
1.531/2014  



Carnê-leão 

 Características 

 O recolhimento é obrigatório; 

 Recolhido por quem recebe o rendimento; 

 Aplicação da tabela progressiva mensal; 

 Sujeição ao ajuste anual - antecipação do 
devido. 

 não recolhimento mensal sujeita a multa de 
50% sobre o valor não recolhido 

 

 

  



 Carnê-leão 

 Quando recolher 

 Rendimentos recebidos de PF sem vínculo 
empregatício; 

 Rendimentos recebidos por residente, de 
fontes situadas no exterior ou organismos 
internacionais. 

 Impossibilidade de retenção na fonte 
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O Registro Profissional somente será obrigatório para as 

seguintes ocupações: 

225 – Médico 

226 – Odontólogo 

229 – Fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta  ocupacional 

255 – Psicólogo e Psicanalista 

241 - Advogado 

Retirada as opções de Escrituração do Livro Caixa 

1

9 



2

0 
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O Titular do Pagamento somente será obrigatório para as 

seguintes ocupações: 

225 – Médico 

226 – Odontólogo 

229 – Fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta  ocupacional 

255 – Psicólogo e Psicanalista 

241 - Advogado 
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Rendimentos Recebidos de PF 

2

4 



Demonstrativo de Apuração 

2

5 



Rendimentos Isentos ou Não-
tributáveis 

IN SRF nº 1500/2014 



Rendimentos Isentos 

 Legislação 

 A maioria se encontra na Lei nº 7.713/1988. 

 Todas consolidadas no art. 39 do RIR.  

 Existem alguns rendimentos não-tributáveis, 

como a indenização por dano material.  

 

  



Rendimentos Isentos 

 Maiores de 65 anos 

 Rendimentos de aposentadoria, reserva, 
reforma ou pensão (Poder Público).  

 Limite de R$1.787,77 por mês, inclusive o 13º, 
não podendo acumular eventual diferença; 

 Rendimentos de aplicações financeiras e 
trabalho assalariado, por exemplo, são 
tributáveis. 

 

  



Rendimentos Isentos 

  

  

 Moléstia grave 

 Rendimentos de aposentadoria, reforma ou 

pensão recebidos por portador de moléstia grave 

definida em lei 

Comprovação: laudo médico oficial e termo de 

concessão de aposentadoria, reforma ou pensão 

 

 



Rendimentos Isentos 

  

  

 Moléstia grave 

Isentos 

 Complementação de aposentadoria 

 Pensão alimentícia judicial 

Rendimentos recebidos acumuladamente, 

dependem da origem 

 

 

 

 

 

 

 

 



IRRF 
 



Imposto de renda retido na fonte 

 Tipos de tributação 

 Sujeito ao ajuste anual. 

  O imposto é antecipação do devido.  

 Ex.: rendimentos do trabalho assalariado. 

 Tributação exclusiva na fonte 

 O imposto não é recuperável (exceção: RRA) 

 O rendimento é informado, deduzindo-se o I. R. 

 Ex.: rendimentos de aplicação financeira, 13º salário.  

 

 

 



Deduções da Base de Cálculo 
IN SRF nº 1500/2014 



 R$2.156,52 por dependente; 

 Despesas com Instrução; 

 Despesas Médicas; 

 Contribuição previdenciária oficial; 

 Contribuição previdenciária privada; 

 Pensão alimentícia judicial; 

 Livro-caixa. 

 

 

 

 

Deduções Permitidas 



 PGBL (previdência) – dedutível 

 Limite: 12% dos rendimentos tributáveis. 

 Restrição: recolhimento da previdência 
oficial 

 VGBL(seguro) - indedutível 

 

 

 

Previdência Privada 



 Podem ser dependentes: 

 Cônjuge; 

 Companheiro 

 com filho 

 convivência há mais de 5 anos 

 inclusive homossexual; 

 Filho ou enteado 

 até 21 anos 

 até 24 anos, universitário ou cursando escola técnica 

 incapacitado física ou mentalmente paro o trabalho 

 

 

 

Dependentes 



 Podem ser dependentes (cont): 

 Irmão, neto ou bisneto 
  até 21 anos, com guarda judicial 

  até 24 anos, estudante, com guarda judicial até os 21 
anos 

 Pais, avós e bisavós 
 Rendimentos, tributáveis ou não, até R$21.453,24 

 Menor pobre 
 até 21 anos, que o contribuinte detenha a guarda judicial  

 Pessoa absolutamente incapaz 
 tutor ou curador 

 

Dependentes 



 Requisitos 

 Decisão judicial, acordo homologado judicialmente  

 Escritura Pública 

 Comprovação do pagamento 

 Despesas médicas e de instrução - dedutíveis, 

desde que conste da decisão. 

 

 

 

 

 

 

 

Pensão Alimentícia 



 Despesas com profissionais de saúde 
  médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, 

terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos; 

 Despesas hospitalares 

 Outras 
 Laboratórios e serviços radiológicos, aparelhos 

ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias 

 Planos de saúde 

 Instrução de deficientes físicos e mentais 

 

 

 

 

 

 

Despesas Médicas 



 Dedutibilidade 

 O contribuinte titular de plano de saúde pode 

deduzir integralmente o valor pago ao plano, no 

caso de seus dependentes declararem em separado?  

 E a pessoa física que constou como beneficiário 

em plano de saúde de outra pode deduzir as suas 

despesas?  

 

 

 

 

 

Despesas Médicas 



 Limite: R$3.375,83  por dependente. 

Pagamentos a estabelecimentos de ensino 
 Educação infantil: creches e pré-escolas; 

 Ensino fundamental; 

 Ensino médio; 

 Educação superior: graduação e pós-graduação 
(mestrado, doutorado e especialização); 

 Educação profissional: ensino técnico e tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

Despesas com Instrução 



 

 

 

 

 

 

Despesas com Instrução 

 Não dedutíveis 

 Uniforme, material escolar e transporte escolar 

 Cursos 

 inglês 

 preparatórios para vestibular ou  concursos 

 congressos  

 crédito educativo 



Livro Caixa 



Quem pode utilizar? 

  Recebe rendimentos do trabalho não-

assalariado (autônomo), de PF (carnê-leão), 

e de PJ (retenção na fonte). 

 Serviços Notariais; 

 Leiloeiro; 

 

 
 

 

Livro Caixa 



   Despesas dedutíveis  

 Remuneração e os encargos trabalhistas e 
previdenciários; 

 Despesas de custeio (percepção da receita);  

  aluguel, luz, telefone e material de expediente e de 
consumo 

 1/5 das despesas de imóvel misto (profissional e 
residencial) e não tiver como separar; 

 Publicações necessárias e roupas especiais; 

 Contribuições sindicais; 

 Participação em congressos e seminários 
(inclusive transporte). 

 

 
 

 

Livro Caixa 



   Despesas indedutíveis  

 as quotas de depreciação 

 instalações, máquinas e equipamentos 

 despesas de arrendamento (leasing);  

 Aquisição de bens com vida útil > um exercício; 

 locomoção e transporte,  combustível, 
manutenção do veículo;  

 reparo ou conservação de imóveis de 
propriedade do contribuinte; 

 

 
 

 

Livro Caixa 



  A dedutibilidade das despesas de custeio não 
depende da origem das receitas (PF ou PJ), mas 
devem manter correlação com a atividade. 

 Limite - valor da receita mensal recebida de 
pessoa física ou jurídica sem vínculo de 
emprego. 

 Excedentes - somadas às dos meses 
subsequentes até dezembro do ano-calendário. 

 Autônomo que só prestou serviços a PJ: 
 Rendimentos – ficha Rendimentos recebidos de PJ 

 Deduções – Coluna C da ficha Rend. recebidos de PF. 

 As demais colunas ficam em branco 

 

  

 

Livro Caixa 



Deduções do Imposto Devido 



 Doações: 

  Fundos da Infância, Adolescência e do Idoso, Incentivo à 

Atividade Audiovisual, Incentivo à Cultura e Incentivo ao 

Desporto  

 Contribuição Patronal do Empregador 

Doméstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deduções do Imposto Devido 



 Limites  

 Doações – 6% do imposto apurado; 

 Contribuição Patronal do Empregador 

Doméstico 

 valor do Imposto Devido 

 12% do salário mínimo mensal, 13º e adicional de férias 

referentes a 1 empregado doméstico. 

 R$ 1.152,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deduções do Imposto Devido 



2014 

=> Limitadas a 3% do IR devido, 

respeitado o limite de 6% de deduções de 

benefícios. 
 

=> DAA com opção pelas deduções legais. 
 

=> Declarações apresentadas no prazo. 
 

=> Doações realizadas em espécie. 
 

=> Não exclui ou reduz outros benefícios ou 

deduções em vigor. 

DOAÇÕES REALIZADAS 

DIRETAMENTE NA DAA - 

CONDIÇÕES 



PAGAMENTO DO IMPOSTO 



PAGAMENTO DO IMPOSTO 

Pagamento em quotas: 

• Impressão apenas da primeira quota; 

• a partir da segunda, impressão pela 

Internet; 

• Evitar o recolhimento sem juros. 

Débito em conta 

 



DMED 
IN SRF nº 985/2009 



DMED 

Obrigado a declarar 

 PJ ou equiparadas prestadoras de serviços de 

saúde. 

 PJ de direito privado operadoras de planos 

privados de assistência à saúde. 



DMED 

  PJ prestadoras de serviços de saúde 

 Prestam serviços de: 

 médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos; 

 hospitais, laboratórios, serviços radiológicos, serviços 
de próteses ortopédicas e dentárias; 

 clínicas médicas de qualquer especialidade; 

 prestados por estabelecimento geriátrico; 

entidades de ensino de deficiente físico ou mental. 



Declaração de Bens e Direitos 
IN SRF nº 1500/2014 



  Bens a serem declarados 

 Bens imóveis, automóveis, embarcações e 

aeronaves– independentemente do valor. 

 Bens móveis – acima de R$5.000,00. 

 Aplicações e conta-corrente – R$140,00. 

 Participações societárias – R$1.000,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaração de Bens e Direitos 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaração de Bens e Direitos 

 Doação de bens 

 Pessoa que doa: 

 dá baixa no bem - zera o valor de 12/2014, informando o fato na 

discriminação. 

 Pessoa que recebe: 

 dá entrada no bem (deixa 12/2013 zerado e insere o valor do bem 

em 12/2014); 

 informa o fato na discriminação; 

 informa o valor em Rendimentos Isentos ou Não-tributáveis, para 
justificar o acréscimo patrimonial).  

 Valor aumentado – Ganho de Capital 

 



   

 Consórcio não-contemplado 
 possui item próprio no PGD 

 declaram-se os valores pagos até 12/2013 e até 12/2014 nas 
respectivas colunas. 

 Consórcio contemplado 
 o direito (consórcio não-contemplado) é substituído pelo 

bem, com os valores pagos até 12/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaração de Bens e Direitos 

  Consórcio 

 





• a partir do exercício de 2013, AC de 2012; 

• limite individual de 3% sobre o IR devido; 

• limite global de 6% do IR devido, juntamente com as 

demais deduções de incentivo, inclusive quanto ao 

próprio ECA no decorrer do AC relativo à declaração; 

Estatuto da Criança e do Adolescente 

Dedução direta na declaração  





















Ganho de Capital 
IN SRF nº 118/ 2000, 84/2001 e 

599/2005 



  Regulamentação 

 IN SRF nº 118/2000 
 Alienação de moeda estrangeira e de bens ou 

direitos adquiridos em moeda estrangeira. 

 IN SRF nº 84/2001 
 Normas gerais de ganho de capital. 

 Lei nº 11.196 e IN/SRF nº 599/2005 
  Dispõe sobre as isenções e reduções.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganho de Capital 



 Operações Sujeitas à Apuração 

 Alienação de bens e direitos; 

 Transferência a herdeiros em valor superior 
ao informado na declaração do espólio ou 
do doador; 

 Alienação de moeda estrangeira e de bens 
ou direitos adquiridos em moeda 
estrangeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganho de Capital 



 Regime de Tributação 

 Tributação definitiva.  

 Portanto, o ganho e o imposto pago não são levados 

para o ajuste anual. 

 Pagamento do imposto - até o último dia útil do 
mês seguinte ao do recebimento da parcela. 

 Não-incidência 

 Indenização 

 desapropriação para fins de reforma agrária 

 por furto, roubo ou sinistro de objeto segurado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganho de Capital 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganho de Capital 

Valores Computáveis como Custo 

 Bens imóveis: 

 Construção, ampliação ou reforma; 

 ITBI pago na aquisição; 

 Juros pagos na aquisição;  

 Despesas com corretagem. 

 Bens móveis: 
 conservação, reparos, juros e corretagem.    

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganho de Capital 
Isenção 

 Único imóvel  

 valor de alienação até R$ 440.000,00; 

 única nos últimos cinco anos.  

 Bens de pequeno valor 

 total no mês de até R$35.000,00 

 Venda e compra -180 dias 
 Imóvel residencial 

 prazo de  até 180 dias entre as operações 

 aplicação parcial – proporcional 

  permuta de imóveis 

 imóveis na planta 

 não se aplica a terreno e nem para quitação de  outro imóvel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Redução do Ganho de Capital –  

Lei nº 7.713/88 

Ano de 

Aquisição

% de 

Redução

Ano de 

Aquisição

% de 

Redução

Até 1969 100 1979 50

1970 95 1980 45

1971 90 1981 40

1972 85 1982 35

1973 80 1983 30

1974 75 1984 25

1975 70 1985 20

1976 65 1986 15

1977 60 1987 10

1978 55 1988 5



Rendimentos e ganhos líquidos 
auferidos nos mercados financeiro e 

de capitais 
 



Mercado Financeiro 

  Conceitos 

 Fundos de renda fixa: Carteira composta por 
títulos de renda fixa. 

 Fundos de ações: Carteira composta por 
títulos de renda variável. 

 Títulos de renda fixa: A remuneração pode 
ser dimensionada no momento da aplicação. 

 Títulos de renda variável: A remuneração 
não pode ser dimensionada no momento da 
aplicação. 

 

 



Fundos de Renda Fixa 

Fundos de Longo Prazo: 

 Alíquotas regressivas - prazo da aplicação: 

  22,5% (até 180); 20% (181 a 360); 17,5% (361 a 720); 
e 15% (acima de 720). 

 - Incidência de 15% em Maio e Novembro e alíquota 
complementar no momento do resgate, se for o caso. 

 Fundos de Curto Prazo: 

 Alíquotas regressivas - prazo da aplicação 

  22,5% (até 180); e 20% (acima de 180) 

 Incidência de 20% em Maio e Novembro e alíquota 
complementar no momento do resgate, se for o caso. 

 

 



Mercado de renda variável 

 Ganho líquido: é o resultado positivo auferido em 

um conjunto de operações realizadas em cada 

mês, em um ou mais mercados de bolsa e em 

operações com ouro, ativo financeiro, realizadas 

fora de bolsa, admitida a dedução de despesas 

necessárias à realização das operações. 

- Operações comuns; 

- Operações de day-trade: operação iniciada e 

encerrada em um mesmo dia, com o mesmo 
ativo. (IN RFB nº 1.022, de 2010, art. 54, § 1º) 

 



Mercado de renda variável 

Tributação definitiva - retenção na fonte. 

 Alíquotas 

 operações comuns: 15%  

 operações day-trade): 20%  

 Retenção 

 operações comuns: 0,005% - valor da venda. 

 operações day-trade): 1% sobre o ganho. 

 



Mercado de renda variável 

 Compensações IRRF 

 Operações Comuns  

 I.R não compensado meses seg.uintes 

 sobras – ajuste anual 

 Operações Day trade 

 I.R compensado meses seguintes 

 Sobras – pedido de restituição 

 

 



Mercado de renda variável 

 Compensações perdas 

 Operações Comuns  

 podem ser compensadas com ganhos em operações 

comuns, no mesmo mês ou em meses subsequentes, 

inclusive exercícios futuros  

 Operações Day trade 

 idem 

 

 



MALHA FISCAL 

 O que é Malha Fiscal? 

 Incidência 

 Parâmetros 

 Notificação/Intimação 

 Apresentação espontânea 

 Verificação pela internet 

 Auto-regularização 

 

 





Declaração de Espólio 
IN SRF nº 81/2001 



Conceitos 

 Espólio é o conjunto de bens, direitos, 

rendimentos e obrigações da pessoa 

falecida. É contribuinte distinto do meeiro, 

herdeiros e legatários. 

 Declaração inicial – ano-calendário da 

morte. 

 Declarações intermediárias – anos-

calendário seguintes. 



Conceitos 

 Declaração final – ano-calendário da decisão 

da partilha.  

A declaração final vem junto com a 

Declaração de Ajuste Anual. 

 A declaração final de espólio informa como 

foi feita a partilha e encerra o CPF do 

contribuinte. 

 



Prazos de Entrega 

 Declaração inicial e intermediárias possuem 

as mesmas regras da declaração de ajuste 

anual. 

 A Declaração Final de Espólio deve ser 

apresentada até:  

 I - o último dia útil do mês de abril do ano-

calendário subseqüente ao da:  

 



Prazos de Entrega 

 a) decisão judicial da partilha, sobrepartilha 
ou adjudicação dos bens inventariados, que 
tenha transitado em julgado até o último dia 
do mês de fevereiro do ano-calendário 
subseqüente ao da decisão judicial; 

 b) lavratura da escritura pública de 
inventário e partilha; (Lei 11.441/2007 
alterou o CPC, possibilitando a partilha por 
via administrativa) 

 



Prazos de Entrega 

 II - o último dia útil do mês de abril do ano-
calendário subseqüente ao do trânsito em 
julgado, quando este ocorrer a partir de 1° de 
março do ano-calendário subseqüente ao da 
decisão judicial da partilha, sobrepartilha ou 
adjudicação dos bens inventariados. 

 Abrange o período entre 01/01 e a data da 
decisão da partilha. 

 
 

 



Atividade Rural 
IN SRF nº 83/2002 



 

 

 Comprovação da Receita Bruta: Nota Fiscal 

de Produtor, Nota Fiscal de Entrada e Nota 

Promissória Rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprovação da Receita Bruta 



 Ao contrário do autônomo, o produtor rural 

não está obrigado ao recolhimento mensal . 

O resultado é tributado no final do ano, 

juntamente com os demais rendimentos.  

 Opcionalmente, o contribuinte pode efetuar 

o recolhimento do imposto complementar e 

posteriormente utilizá-lo na compensação do 

imposto devido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regime de Tributação 



 Despesas de custeio – Necessárias à 
percepção dos rendimentos e manutenção da 
fonte pagadora. 

 Investimento – Aplicação de recursos que 
visem a melhoria da produtividade. Ao 
contrário do autônomo, o produtor rural 
pode considerar investimento como despesa 
de sua atividade.  

 A aquisição de terra nua não é investimento! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despesas de custeio e investimento 



 

 Regime de competência 

 Exemplos:  

 1) Contribuinte recebeu adiantamento em 2010, mas 

entregou o produto em 2011. A receita ocorre em 

2011.  

 2) Contribuinte entregou o produto em 2010, mas 

ainda não recebeu o pagamento, portanto, ainda não 

é receita da atividade rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adiantamentos Recebidos para 

Entrega Futura 


