
DICAS IRPF
2022

Conectados na evolução



IMPORTANTE!

PROGRAMA DISPONÍVEL  
ATÉ 23:59 

DO DIA 31|MAIO|2022

EXPECTATIVA DE DECLARAÇÕES - 2022 
Brasil = 34,1 milhões  

RS = 2,2 milhões
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Idealizadores:
CELSO LUFT - Conselheiro do CRCRS
CÉLIO LEVANDOVSKI – Presidente do SESCON-RS



NOVIDADES!

Cronograma IRPF 2022:  
Dia 03/03: habilitação dos serviços de imposto de renda com a conta gov.br;
Dia 07/03: disponibilização dos programas (PGD e APP) e início da recepção;
Dia 15/03: disponibilização da declaração pré-preenchida; e 
Dia 31/05: último dia para entrega da declaração.

Nova página do IRPF da Receita Federal do Brasil: 
“MEU IMPOSTO DE RENDA”, cada vez mais amigável, com acesso aos principais serviços priorizando a declaração pré-
preenchida via conta gov.br e visualização nos dispositivos móveis, como smartphones e tabletes. E na abertura do 
programa, com acesso as novidades e links úteis de dúvidas frequentes, perguntas e respostas e o botão de acesso a 
conta gov.br para ajudar no preenchimento da declaração;

Serviços exclusivos para conta gov.br “contas com nível ouro e prata”:  
Fazer a declaração pré-preenchida:
Importar dados informados no Carnê-leão Web:
Verificar situação da declaração pelo celular (app);
Salvar e recuperar a declaração online; e
Todos os serviços de imposto de renda no e-CAC.

IRPF pré-preenchida:  
Facilita o seu preenchimento da declaração, que além do certificado digital, agora pode ser utilizada por qualquer cidadão 
que possua conta gov.br, nos níveis ouro ou prata, após o dia 15 de março de 2022, e assim, poderão ser acessadas as 
bases da RFB com as informações da: DIRF, DMED, DIMOB e CARNÊ LEÃO, 
Planos de previdência, serviços de saúde e pagamentos de terceiros via E-FINANCEIRA.
Hoje, é obrigatório o uso de certificado digital para quem possui rendimentos tributáveis acima de 5 milhões;

IRPF pré-preenchida Carnê-Leão Web:  
A declaração pré-preenchida recupera as informações prestadas no Carnê-Leão Web pelos profissionais obrigados ao 
recolhimento mensal:
Para contribuintes que informaram no Carnê-Leão Web, aba Rendimentos recebidos – para a ficha rendimentos. 
Para os contribuintes (seja titular ou dependente) que sejam clientes dos profissionais acima citados, aba Pagamentos 
efetuados –para ficha de pagamentos.

Lotes de restituição serão divididos em cinco lotes: 
•	 1º, em 31 de maio de 2022;
•	 2º, em 30 de junho;
•	 3º, em 29 de julho;
•	 4º, em 31 de agosto; e o
•	 5º, em 30 de setembro de 2022.

Restituição Crédito em conta efetuado via PIX: 
Objetivos:
•	 Facilitar o pagamento da restituição ao cidadão;
•	 Reduzir a necessidade de reagendamento em razão de contas inválidas; 
•	 Facilitar a alteração de conta para crédito da restituição; 
•	 Aumentar a segurança somente para chave PIX CPF do titular da declaração. (exceto PIX e-mail, telefone, aleatório);

Pagamento do Imposto:
Além do código de barras, agora é possível via PIX e o Débito automático da 1ª quota em c/c é permitido para declarações 
entregues até 10/05/2022.
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Novidades na Ficha de Bens:
• A informação dos rendimentos diretamente ao incluir um bem ou direito;
• Melhor identificação dos bens e direitos declarados em 9 grupos e seus subitens – 

01 Bens imóveis;                 02 Bens Móveis;                 03 Participações Societárias;
04 Aplicações e Investimentos;       05 Créditos;                 06 Depósito à Vista e Numerário;
07 Fundos;                  08 Criptoativos; e    09 Outros Bens e Direitos.

•	 RENAVAM obrigatório para automóveis;
• Alerta para ausência do número de registro de embarcações e aeronaves;
• Número do registro no CEI/CNO das construções (novo cruzamento de malha!!!).

Dependentes: 
É obrigatória a informação se dependente mora com o titular, pois irá atualizar automaticamente o endereço na RFB, 
quando ocorrer qualquer mudança no titular.
Ou ainda de forma Opcional: Telefone celular, com DDD e Endereço eletrônico – e-mail.

Alimentado: 
Nesse caso de pensões, temos: Obrigatório a informação de quem é o alimentante, pois pode ser o titular ou qualquer 
um dos dependentes. E informar se reside no Brasil ou exterior.

Pagamentos - Previdência Complementar:
• Fim do código 38  –  Fundo de Aposentadoria Programada Individual. Os valores devem ser declarados no 36  –Previdência 

Complementar (inclusive FAPI). E campo para informar parcela não dedutível = contribuições extraordinárias. 
• E no código 99  – Outros será possível identificar com quem foi a despesa: titular ou dependente. Para todos os 

códigos será possível informar uma descrição do pagamento.
• Atualização da quantidade de dígitos da conta da Caixa Econômica Federal – para 13 posições.
•	 Não existe mais a emissão de DARF de devolução do Auxílio Emergencial. 
• Atualização de mensagem: “Houve atualização nas informações de contato?”  
• Fim das doações para Pronas/PCD e Pronon, “Continua FUNCRIANÇA e FUNDO DO IDOSO”.

Importação de itens da tabela de processamento: 
Limites, mensagens e links; Identificação do usuário logado e o nível de segurança da conta gov.br; 
•	 Campo novo da ficha RRA para informar os juros da ação judicial.

Importação do Carnê-leão dos dependentes: 
Desde que o titular tenha procuração ou se o dependente autorizar o CPF do titular no Carnê-Leão Web.

Mensagem nova para quem assinala endereço no exterior: 
“Crie um Domicílio Tributário Eletrônico para facilitar o seu contato com a Receita Federal, ou indique um representante 
legal, residente no território nacional, com procuração com poderes suficientes para representá-lo junto à Receita 
Federal.“ 

Alteração do nome no NIRF para CIB (Cadastro de Imobiliário Brasileiro)
Permite a inclusão de vários participantes nos dados do imóvel explorado (atividade rural).

Auxílio Emergencial 
Não existe a geração de DARF para devolução. Pedido deverá ser feito no Ministério da Cidadania. Mas quem recebeu 
o auxílio emergencial para enfrentamento da crise de saúde pública e outros rendimentos tributáveis, que somados 
ultrapassem valor superior a R$ 28.559,70, passa a ser obrigado a declarar IRPF. Informações para devolução no site 
www.gov.br/cidadania/pt-br/servicos/auxilio-emergencial.

NOVIDADES!
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NOVIDADES!
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Parcela isenta dos proventos de aposentadoria para maiores de 65 anos: 
Para este ano, no preenchimento da declaração, se o rendimento isento ultrapassar o limite anual de 24.751,74, o excesso 
será transmitido automaticamente para a Ficha de Rendimentos Tributáveis recebido da PJ, importante lançar na ficha o 
13º separado no campo próprio, para o programa transferir corretamente.

Bens e direitos - códigos para criptoativos:
•	 Código 81 – Criptoativos Bitcoin, BTC; 
•	 Código 82 – Outros Criptoativos Moeda Digital: Altcoins, Ether (ETH), XRP (Ripple), Bitcoin Cash (BCH) Tether (USDT), 

Chainlink (LINK) Litecoin (LTC).
• Código 89 - Demais criptoativos; security tokens ou utility tokens.

Funcriança e Fundo do Idoso: 
Doações	diretamente	na	declaração,	por	meio	de	DARF	específico	e	de	um	link,	que	possibilita	escolher	diretamente	as	
instituições cadastradas em 2021. O limite de destinação é de até 3% do Imposto Devido para cada fundo (o sistema 
sugere automaticamente o valor), sempre observando o limite geral de 6%;

Empregador doméstico: 
Continua excluído o código 50 - Contribuição Patronal paga à Previdência Social. Não é mais dedutível por falta de 
previsão legal, desde o ano passado.

Obrigatório: 
Informar o CPF de todos dependentes e alimentados.

Ajustes no serviço MEU IMPOSTO DE RENDA: 
Agora, é possível entregar sua declaração on-line em smartphones e tabletes, inclusive para quem obteve ganhos líquidos 
em renda variável com ações à vista e com Fundos de Investimentos Imobiliários (FI).
Atenção: não é permitido para quem recebeu rendimentos do exterior, apurou ganho de capital na venda de imóveis e 
na venda de ações, e quem obteve Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA).

Processamento da declaração: 
Continua muito rápido. O contribuinte pode ter acesso ao status do processamento já no dia seguinte. Assim, será possível 
verificar pendências.  O resultado do processamento estará disponível no:  Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF).

Profissional	da	Contabilidade, incentive a destinação, de parte dos recursos 
retidos na fonte, aos Fundos da Criança e do Adolescente ou Fundo do 
Idoso, nacional, estadual ou municipal. Vamos fazer a nossa parte!



PONTOS IMPORTANTES QUE 
NÃO SOFRERAM ALTERAÇÃO

Declaração de bens: 
• Imóveis (endereço completo com CEP, nº inscrição no IPTU, data aquisição, área total, nº da matrícula e nome cartório); 
• Veículos (RENAVAM); 
• Instituições financeiras (CNPJ, agência e c/c).

Impressão dos DARF’S de todas as quotas: 
Atualizados pela Selic, mês a mês, e com os acréscimos legais, quando fora do prazo.

Apresentação da alíquota efetiva: 
Sobre rendimentos tributáveis.

Atualização automática do programa IRPF: 
Sem necessidade de fazer download – cada vez que o programa for aberto será atualizado automaticamente.

Solicitação de celular e e- mail opcionais: 
O objetivo é ampliar o cadastro da receita e melhorar a comunicação com o contribuinte. Lembramos que a RFB só 
encaminha e-mails para acesso a caixa postal.

Profissionais:	
Os profissionais da área da saúde, odontologia e advocacia e corretores, na identificação, devem incluir seu registro 
profissional e quando receber rendimentos de pessoas físicas deverão informar, de maneira individualizada, nome, CPF 
e valor. Isso, vai evitar a retenção em malha por despesas médicas, assim como de recebimento de processo trabalhista 
ou comissões de corretagem.

Demais	autônomos	e	profissionais	liberais:	
Esses profissionais que receberam rendimentos de trabalho não assalariado deverão informar o seu NIT/PIS/PASEP 
(cruzamento de informações da RFB / INSS).
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Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70; ou rendimentos isentos, não tributáveis 
ou tributados exclusivamente na fonte, acima de R$ 40.000,00 (saque FGTS, prêmio loteria).

Em 31/12/2021, ter a posse de bens e direitos superiores a R$ 300.000,00.

Realizou operações na bolsa de valores ou obteve ganho de capital na venda de bens móveis ou imóveis.

Na atividade rural, receita bruta acima de R$ 142.798,50 ou pretende compensar prejuízos de anos 
anteriores;

Quem passou à condição de residente no Brasil e se encontra nessa condição em 31/12/2021.

Optou pela isenção do IR incidente sobre o ganho de capital obtido na venda de imóveis, cujo dinheiro 
seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no Brasil no prazo de 180 dias.

Multa pela não entrega da declaração no mínimo R$ 165,74 e pode chegar a 20% do IR devido, iniciando 
com 1%.

Deduções: (sem reajuste neste ano)
 - Desconto de 20% modelo simplificado: R$ 16.754,34
 - Dependentes:      R$   2.275,08
 - Educação:      R$   3.561,50
 - Aposentados acima de 65 anos:  R$ 24.751,74 (13 x 1.903,98 mês)

OBRIGATORIEDADE DA 
ENTREGA E INFORMAÇÕES
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PRINCIPAIS DOCUMENTOS PARA 
ELABORAÇÃO DA DECLARAÇÃO

• cópia da declaração de IRPF entregue no ano de 2021;

• comprovantes de rendimentos de salários, pró-labore, distribuição de lucros, aluguéis;

• informações e documentos de outras rendas percebidas em 2021 (herança, doações, 
indenização por ação, resgate do FGTS e prêmio de loterias);

• informes de rendimentos de instituições financeiras, inclusive corretora de valores;

• documentos das operações de vendas, alienações, compras ou aquisições de bens (imóveis 
e móveis) realizadas em 2021 e se apurou lucro o respectivo DARF do IR sobre a renda 
variável;

• documentos das aquisições de empréstimos, dívidas e ônus contraídos em 2021;

• para os profissionais liberais o livro caixa e os DARF’s do carnê leão web;

• extratos das corretoras ou o controle mensal da compra e venda de ações e se apurou 
lucro o respectivo DARF do IR sobre a renda variável;

• comprovantes de despesas médicas, odontológicas e de previdência social e privada; e de 
despesas de educação;

• recibos de doações (inclusive as de campanha eleitoral) e empréstimos realizados em 
2021.
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Observação: quando se tratar 
de declaração em conjunto com 

dependentes (esposa, filhos, enteados 
etc.) todos os documentos acima 

solicitados se estendem a eles também. 


