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Os cidadãos (pessoas físicas), residentes no Brasil, que no ano-calendário 
(ano anterior ao da entrega da declaração) se enquadraram em uma das 
situações a seguir estão legalmente obrigados a enviar a declaração de 
imposto de renda à Receita Federal.
 
 Recebeu rendimentos tributáveis acima do limite (R$ 28.559,70);

 Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados 
exclusivamente na fonte acima do limite (R$ 40.000,00).

 Obteve receita bruta anual decorrente de atividade rural em valor acima 
do limite (R$ 142.798,50);

 Pretenda compensar prejuízos da atividade rural deste ou de anos 
anteriores com as receitas deste ou de anos futuros.

1.PRINCIPAIS ASPECTOS 
 Obrigatoriedade da apresentação da Declaração de Ajuste Anual de Pessoa Física



 Teve a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro do ano-calendário, 
de bens ou direitos, inclusive terra nua, acima do limite (R$ 300.000,00).

 Obteve ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à 
incidência do imposto.

 Optou pela isenção de imposto sobre o ganho de capital na venda de 
imóveis residenciais, seguido de aquisição de outro, no prazo de 180 
dias.

 Realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e 
assemelhadas.

 Passou à condição de residente no Brasil, em qualquer mês, e nessa 
condição se encontrava em 31 de dezembro do ano-calendário.

1.PRINCIPAIS ASPECTOS 
 Obrigatoriedade da apresentação da Declaração de Ajuste Anual de Pessoa Física



O CIDADÃO NÃO PRECISA 
ENVIAR A DECLARAÇÃO SE:

Não se enquadrar em nenhuma 
das situações acima;

constar como dependente em 
declaração de outra pessoa, na 
qual tenham sido informados 

seus rendimentos, bens e 
direitos, se possuir;

teve seus bens e 
direitos, declarados pelo 

cônjuge ou companheiro, desde 
que o valor total dos seus bens 
privativos não seja maior que o 

limite em 31 de dezembro.

CONSIDERA-SE RESIDENTE NO BRASIL PARA FINS 
TRIBUTÁRIOS A PESSOA FÍSICA:

 Que resida no Brasil em caráter permanente;
 brasileiro que adquiriu a condição de não 

residente no Brasil e retorne ao País com 
ânimo definitivo, na data da chegada;

 que se ausente para prestar serviços como 
assalariada a autarquias ou repartições do 
Governo Brasileiro situadas no exterior;

 que se ausente do Brasil em caráter 
temporário ou permanente, sem apresentar a 
Comunicação de Saída Definitiva do País, 
durante os primeiros doze meses consecutivos 
de ausência.

 que ingresse no Brasil com visto permanente, 
na data da chegada;

 que ingresse no Brasil com visto temporário, 
em situações específicas.

1.PRINCIPAIS ASPECTOS 
 Obrigatoriedade da apresentação da Declaração de Ajuste Anual de 

Pessoa Física



E-mail:magdabrazilcursos@gmail.com

Tabela de Incidência Mensal - a partir do mês de abril do ano-
calendário de 2015:

Base de cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do IRPF (R$)

Até 1.903,98 - -

De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,8

De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,8

De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13

Acima de 4.664,68 27,5 869,36

1.PRINCIPAIS ASPECTOS 
   Tabela do Imposto de Renda 



Rendimentos Previdenciários Isentos para Maiores 6e 
65 Anos

Ano-calendário Valores isentos mensais (R$)

A partir do mês de abril do ano-calendário de 2015 até 1.903,98

2015, até o mês de março até 1.787,77

2014 até 1.787,77

1.PRINCIPAIS ASPECTOS 
   Tabela do Imposto de Renda 



Base de cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do IRPF (R$)

Até 22.847,76 - -

De 22.847,77 até 33.919,80 7,5 1.713,58

De 33.919,81 até 45.012,60 15 4.257,57

De 45.012,61 até 55.976,16 22,5 7.633,51

Acima de 55.976,16 27,5 10.432,32

Tabelas Progressiva Anual

1.CONCEITOS INTRODUTÓRIOS
   Tabela do Imposto de Renda 



Pré-preenchida: Agora você pode iniciar a declaração 
pré-preenchida em todas as plataformas, acessando 
com a conta gov.br de nível prata ou ouro.
Serviços: Todos os serviços de imposto de renda no e-
CAC agora podem ser acessados com a conta gov.br 
de nível prata ou ouro.
App Meu Imposto de Renda: Acessando com a conta 
gov.br de nível ouro ou prata, permite consultar 
pendências e dívidas, emitir DARF e utilizar outros 
serviços pelo celular ou tablet.
Carnê-Leão: Agora você pode importar os dados do 
carnê-leão em todas as plataformas (programa, app e 
online), inclusive informações de dependentes (se 
autorizado).
Pagamento com PIX: Os DARFs do imposto de renda 
agora têm código de barras, QR Code e podem ser 
pagos via PIX.
Restituição via PIX: Indique o CPF do titular da 
declaração como chave para receber a restituição via 
PIX.
Bens e Direitos: Criação de grupos, extinção de 
códigos não utilizados, possibilidade de informar 
rendimentos, obrigatoriedade do RENAVAM e alerta 
sobre registro para embarcações e aeronaves.

Bens e Direitos: Criação de grupos, extinção de 
códigos não utilizados, possibilidade de informar 
rendimentos, obrigatoriedade do RENAVAM e 
alerta sobre registro para embarcações e 
aeronaves.
Dependentes: Possibilidade de informar e-mail e 
celular e obrigação de informar se o dependente 
mora com o titular. A confirmação atualiza o 
endereço no CPF do dependente.
Alimentando: Identificação de quem é o 
alimentando: pode ser do titular da declaração ou 
de um de seus dependentes.
Rendimentos Acumulados: Possibilidade de 
informar o valor de juros da ação judicial na ficha 
de Rendimentos Recebidos Acumuladamente 
(RRA).
Atividade Rural: Permite a inclusão de vários 
participantes nos dados do imóvel explorado.
Doações: Fim das doações para PRONAS e 
PRONON.

1.PRINCIPAIS ASPECTOS 
 Novidades 2022



Prazo de Entrega e Penalidades
Prazo de Entrega 
O prazo para entregar a declaração de imposto de renda da pessoa física 
(DIRPF) é o último dia útil do mês de abril do ano seguinte ao que você 
recebeu seus rendimentos (ano-calendário). Por exemplo, em 29 de abril 
de 2022 (exercício) você deve declarar os rendimentos de 2021 (ano-
calendário).
Penalidades
Multa de 1% ao mês-calendário ou fração de atraso, calculada sobre o 
total do imposto devido apurado na declaração, ainda que integralmente 
pago, sendo que o valor mínimo é de R$ 165,74 e o valor máximo é de 
20% do imposto sobre a renda devido.

1.PRINCIPAIS ASPECTOS 
 Formas de Tributação



O prazo para entregar a declaração de 
imposto de renda da pessoa física (DIRPF) é o 
último dia útil do mês de abril do ano 
seguinte ao que você recebeu seus 
rendimentos (ano-calendário). Por exemplo, 
em 31 de maio de 2022 (exercício) você deve 
declarar os rendimentos de 2021 (ano-
calendário).

Penalidades
Multa de 1% ao mês-calendário ou fração 
de atraso, calculada sobre o total do 
imposto devido apurado na declaração, 
ainda que integralmente pago, sendo que o 
valor mínimo é de R$ 165,74 e o valor 
máximo é de 20% do imposto sobre a renda 
devido.

1.PRINCIPAIS ASPECTOS 
 Prazo de Entrega e Penalidades



Prazo para Retificação
Se você enviou sua Declaração de Imposto 
de Renda e cometeu algum erro ou deixou 
de colocar alguma informação, pode 
resolver esse problema enviando outra 
declaração com as informações corretas 
(Declaração Retificadora).
Após o último dia, você tem 5 anos para 
fazer a retificação, desde que a declaração 
não esteja sendo fiscalizada. A fiscalização 
começa a contar no momento que você 
recebe uma intimação da Receita Federal.

A declaração retificadora tem a mesma 
natureza da declaração originalmente 
apresentada, substituindo-a integralmente 
e, portanto, deve conter todas as 
informações anteriormente declaradas com 
as alterações e exclusões necessárias, bem 
como as informações adicionadas, se for o 
caso.
A data do envio da retificadora será 
considerada para fins de priorização no 
pagamento das restituições, e não a data de 
apresentação da declaração original.
Não é possível retificar a declaração do 
exercício que estiver sob procedimento de 
fiscalização.
Também não poderá retificar a declaração 
do exercício após a entrega de documentos 
de malha fiscal à Receita Federal, mesmo 
que a entrega seja voluntária (antes da 
intimação).

1.PRINCIPAIS ASPECTOS 
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 2. RENDIMENTOS

Rendimentos tributáveis recebido de pessoa jurídica são aquelas rendas oriundas do 
trabalho assalariado, aposentadorias e pensões, por exempli. Essa são tributadas  na 
fonte.

Rendimentos isentos e não tributáveis estes tem  previsão legal  de que  não devem ser 
tributados, como por exemplo rendimentos da poupança.

Rendimentos. sujeitos à tributação exclusivo-definitiva são aqueles que foram 
tributados na fonte e devem ser informados na declaração de ajuste anual, porém não 
compõem a base de cálculo do imposto sobre  renda, como por exemplo, décimo 
terceiro salario e rendimentos de aplicações em renda fixa.

Rendimentos recebidos de pessoas física e do exterior são rendimentos tributáveis via 
carnê leão e que devem ser informados na declaração de ajuste anual como alugueis 
recebidos por exemplo.



 2. RENDIMENTOS

Rendimentos recebidos acumuladamente são valores oriundos de processos 
trabalhistas, por exemplo, e podem caracterizar como tributados na fonte o na 
declaração de ajuste anual. 

Rendimentos recebidos o MEI são as receitas do MEI que na pessoa física parte é 
tributada e outra parte é isenta. Para chegar aos valores isentos e tributados deve levar 
em conta a atividade do MEI. 

Rendimentos recebidos por dependentes são rendimentos que devem ser informados 
conforme a características, tributada, não tributada entre outras.

Rendimentos recebidos de investimentos em renda fixa e variáveis são rendimentos 
recebidos de renda fixa tributados exclusivamente na fonte e de ganho em operações 
em bolsa de valores que podem ser isentos ou tributados dependo do valor da operação

Criptomoedas o valor do ganho em operações com moedas virtuais é o que vai definir se 
será tributada ou não.



 3. PRINCIPAIS  DEDUÇÕES PERMITIDAS

Dependentes: Pais, filhos, enteados e companheiros, são alguns exemplos que podem 
ser adicionados como dependentes. valor da dedução anual é de R$ 2.275,08 por 
dependente.

 Pensão Alimentícia: O valor de pensão pago é dedutível quando for estabelecido em 
decisão judicial ou acordo extrajudicial.

Despesas médicas: Todos os valores pagos a título de consultas, planos de saúde, 
internações, psicólogos, dentistas, entre outros, podem ser deduzidos integralmente do 
imposto de renda, sejam eles do declarante ou de seus dependentes.

Despesa com instrução: As despesas com educação infantil, ensino fundamental, médio 
e superior do próprio contribuinte e seus dependentes também podem ser deduzidas da 
base do imposto, com um limite de R$ 3.561,50 por pessoa. Vale lembrar que material 
escolar e cursos de idioma e preparatórios não podem ser incluídos na conta.

Previdência Social ou Privada: É possível deduzir todo o valor pago ao INSS em folha ou 
de forma autônoma, inclusive dos dependentes. Já a previdência privada do tipo PGBL 
(Plano Gerador de Benefício Livre) pode ser deduzida com um limite de 12% da renda 
bruta anual tributável declarada.



Link para baixar o programa da DIRPF: 
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/download/pgd/dirpf  

 4. FICHAS QUE COMPOEM O PROGRAMA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL 2022



 5. DEMAIS  DEMONSTRATIVOS CONSTANTES NO PROGRAMA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE 
ANUL 2022.
Demonstrativos do Ganho de Capital E Renda Variável

Mercado a visa, mercado de opções, mercado a termo e mercado futuro: As 
informações podem ser digitadas, o cálculo é realizado a parte, visto que o 
pagamento do imposto é mensal.

Operações a vista e day trade: As informações podem ser digitadas, o cálculo é 
realizado a parte, visto que o pagamento do imposto é mensal.

Operações em fundo de investimentos imobiliário: As informações podem ser 
digitadas, o cálculo é realizado a parte, visto que o pagamento do imposto é 
mensal.



5. DEMAIS  DEMONSTRATIVOS CONSTANTES NO PROGRAMA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE 
ANUL 2022.
Demonstrativos do Carnê Leão Livro Caixa 

O Carnê-leão é um programa disponibilizado anualmente pela RFB para facilitar 
a apuração do recolhimento mensal obrigatório e a escrituração do livro Caixa. 
Pode ser utilizado por todo contribuinte sujeito ao pagamento do carnê-leão ou 
à escrituração do livro Caixa. O programa oferece as seguintes vantagens:

a) apuração do imposto devido;
b) cálculo dos limites legais;
c) impressão do DARF para pagamento;
d) escrituração eletrônica do livro Caixa;
e) ajuda completa sobre o carnê-leão;
f) gravação de dados para serem importados pela Declaração de Ajuste Anual 
do IRPF.

O Carnê-leão calcula o imposto sobre a renda que deve ser pago mensalmente, 
de forma obrigatória, pelas pessoas físicas, residentes no Brasil, que receberem 
rendimentos de outra pessoa física ou do exterior.



 

São obrigados ao recolhimento do carnê-leão:
pessoas físicas, residentes no Brasil, que receberem 

rendimentos de outra pessoa física ou do exterior; e
serventuários da justiça, independentemente de a 

fonte ser pessoa física ou jurídica, exceto quando forem 
remunerados exclusivamente pelos cofres públicos.

5. DEMAIS  DEMONSTRATIVOS CONSTANTES NO PROGRAMA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE 
ANUL 2022.
Demonstrativos do Carnê Leão Livro Caixa 



 

 Estão sujeitos ao pagamento do Carnê-leão os rendimentos:
 Trabalho sem vínculo empregatício;
 Locação e sublocação de bens móveis e imóveis;
 Arrendamento e subarrendamento;
 Pensões, inclusive alimentícia, ou alimentos provisionais, mesmo que o 

pagamento tenha sido feito por meio de pessoa jurídica;
 Prestação de serviços a embaixadas, repartições consulares, missões 

diplomáticas ou técnicas ou a organismos internacionais;
 Prestação de serviços de representante comercial autônomo, intermediário 

na realização de negócios por conta de terceiros;
 Emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, exceto quando forem 

remunerados pelos cofres públicos;
 Prestação de serviços de transporte de cargas - no mínimo 10% (dez por 

cento) do total dos rendimentos recebidos;
 Prestação de serviços de transporte de passageiros - no mínimo 60% 

(sessenta por cento) do total dos rendimentos recebidos;
 Rendimentos decorrentes da atividade de leiloeiro.

5. DEMAIS  DEMONSTRATIVOS CONSTANTES NO PROGRAMA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE 
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 6. RESUMO DA DECLARAÇÃO 

O resumo da DIRPF consiste em apresentar os rendimentos 
tributados as deduções o cálculo do imposto com base na 
opção  tributária escolhida e outras informações. 



 7. DEMAIS ITENS CONSTANTES NO PROGRAMA 

 As informações referentes a bens e direitos que devem ser declarados estão 
divididas em grupos: Grupo 01 - Bens imóveis, Grupo 02 -Bens móveis, Grupo 
03 - Participações societárias, Grupo 04 - Aplicações e investimentos, Grupo 05 
– Créditos , Grupo 06 - Depósitos à vista e Numerário, Grupo 07 – Fundos, 
Grupo 08 – Criptoativos e Grupo 99 - Outros Bens e Direitos.
 
 Imóveis, veículos automotores, embarcações e aeronaves, 

independentemente do valor de aquisição.
 Outros bens móveis e direitos de valor de aquisição unitário igual ou 

superior a R$ 5.000,00.
 Saldos de conta corrente bancária, de conta poupança e demais aplicações 

financeiras, de valor individual superior a R$ 140,00 em 31/12/2021.
 Participação societária: Conjunto de ações, quotas ou quinhão de capital de 

uma mesma empresa, negociadas ou não em bolsa de valores, e de ouro, 
ativo financeiro, cujo valor de aquisição unitário seja igual ou superior a R$ 
1.000,00.

 Conjunto de criptoativos, criptomoedas ou outro ativo digital de mesma 
espécie, cujo valor de aquisição seja igual ou superior a R$5.000,00.



 8. FORMAS DE TRIBUTAÇÃO 

 Deduções legais
É o regime de tributação em que podem ser utilizadas todas as deduções 
legais, desde que comprovadas.

Desconto simplificado
É o regime de tributação em que se utiliza o desconto de 20% (vinte por 
cento) dos rendimentos tributáveis, limitado a R$ 16.754,34, em 
substituição a todas as deduções legais, sem a necessidade de 
comprovação.



 9. CÁLCULO E RECOLHIMENTO DO IMPOSTO/RESTITUIÇÃO
 Cálculo e recolhimento do imposto

Você deve pagar imposto de renda quando o resultado da sua Declaração de 
Ajuste Anual (DIRPF) resultar em imposto a pagar. Este pagamento pode ser 
realizado em até 8 quotas, mensais e sucessivas, desde que cada quota não seja 
inferior a R$ 50,00. Está dispensado o recolhimento do imposto de valor inferior a 
R$ 10,00. O imposto de valor inferior a R$ 100,00 deve ser recolhido em quota 
única.

 O imposto também deve ser pago, ao longo do ano-calendário, conforme 
forem recebidos os rendimentos, em casos específicos como ganho de 
capital na alienação de bens e direitos, ou rendimentos que não são retidos na 
fonte, situações em que o pagamento é feito pelo carnê-leão. 

 E se desejar, você também pode antecipar pagamentos por meio do imposto 
complementar.

DICA:
Se a base de cálculo for menor ou igual a R$ 22.847,76, não consta valor nesta 
linha.
Se a base de cálculo for superior a R$ 22.847,76, o programa realiza o cálculo do 
imposto.



 9. CÁLCULO E RECOLHIMENTO DO IMPOSTO/RESTITUIÇÃO
 Restituição

Se, ao preencher a sua Declaração de Imposto de Renda, você tiver como 
resultado "Imposto a restituir", este valor será devolvido na conta bancária 
indicada na declaração.

O valor da restituição do IRPF é atualizado pela taxa Selic, acumulada a partir do 
mês seguinte ao prazo final de entrega da declaração até o mês anterior ao 
pagamento, mais 1% no mês do depósito.

Uma vez encaminhado ao banco, o valor da restituição não sofrerá atualizações, 
independentemente da data em que o contribuinte receba a restituição.



 10. DESTINAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO
Selecione a Aba “Criança e Adolescente” ou “Idoso” e, em seguida, clique no 
botão “Novo”.
Escolha o “Tipo de fundo”:

a) “Nacional”, informe o valor a ser doado;
b) “Estadual”, selecione a UF de localização e informe o valor a ser doado; ou.
c) “Municipal”, selecione a UF e o município de localização e informe o valor a 
ser doado.
d) Clique no botão “OK” para encerrar o preenchimento dos dados. 

ATENÇÃO
Na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do exercício de 2022, ano-calendário de 
2021, apresentada até 29 de abril de 2022, quando utilizar o modelo de DAA que 
permite a opção pela utilização das deduções legais, a pessoa física pode optar 
pela dedução das doações, em espécie, aos fundos controlados pelos Conselhos 
Nacional, Distrital, estaduais ou municipais dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e do Idoso, observando-se o seguinte:



 10. DESTINAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA

a) As doações poderão ser deduzidas até o percentual de 3% sobre o Imposto 
sobre a Renda devido apurado na declaração.

b) A dedução está sujeita ainda ao limite global de 6% (seis por cento) do 
Imposto sobre a Renda devido apurado na declaração, juntamente às demais 
deduções de incentivo, inclusive quanto às contribuições efetuadas aos fundos 
controlados pelos Conselhos Nacional, Distrital, estaduais ou municipais dos 
Direitos da Criança e do Adolescente e do Idoso no decorrer do ano-calendário 
de 2021.

c) O pagamento da doação deve ser efetuado, impreterivelmente, até 29 de 
abril de 2022, até o encerramento do horário de expediente bancário das 
instituições financeiras autorizadas, inclusive se realizado pela Internet ou por 
terminal de autoatendimento.

d) O não pagamento da doação até 29 de abril de 2022 implica a glosa 
definitiva dessa parcela de dedução, e obriga a pessoa física ao recolhimento 
da diferença de imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual com os 
acréscimos legais previstos na legislação.



 11. CRUZAMENTOS VERSUS MALHA FINA

Quando você envia a sua Declaração de Imposto de Renda, ela 
passa por uma análise dos sistemas da Receita Federal, onde são 
verificadas as informações que você enviou e elas são 
comparadas com informações fornecidas por outras entidades 
(terceiros), que também tem que prestar informações à Receita: 
empresas, instituições financeiras, planos de saúde e outros.

Se for encontrada alguma diferença entre as informações 
apresentadas por você em relação às informações apresentadas 
por terceiros, a sua declaração será separada para uma análise 
mais profunda, é o que se chama de Malha Fiscal (ou "malha 
fina" como é popularmente conhecida).

Você não receberá a sua restituição enquanto a sua declaração 
estiver em Malha Fiscal.



 11. CRUZAMENTOS VERSUS MALHA FINA

DIRPF x DIRPF

Rendimentos e IR retido na Fonte.

Despesas Médicas. 

Movimentação Financeira: Através da  DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação 
Financeira.

Cartões de Crédito:  por meio do DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito).

Rendimentos de Aluguéis:  documento DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades 
Imobiliárias). 

Compra e venda de Imóveis:  por meio da DOI (Declaração de Operações Imobiliárias), 

Doações de Incentivo: Através da  DBF (Declaração de Benefícios Fiscais).
 
Doações em dinheiro e bens: Através do  imposto estadual ITCMD – (Imposto sobre 
Transmissão de Causa Mortis) pago na doação ou na transmissão de bens como herança e  do 
imposto ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis), pago à Prefeitura no momento de 
aquisição da casa ou apartamento.

Venda de ações:  Pelo recolhimento que  instituição financeira é obrigada a fazer de  IR retido na 
fonte de 0,0055% em operações comuns e 1% sobre as day-trade. 
https://www.jornalcontabil.com.br/importante-veja-como-ocorrem-os-cruzamentos-de-dados-no-irpf/



 12. MEU IMPOSTO DE RENDA
 

A partir desta do, dia 25 de fevereiro, para acessar os serviços digitais da 
Receita Federal com a conta gov.br será necessário possuir nível de segurança 
prata ou ouro. Contas com nível bronze não terão mais acesso no portal e-
CAC, conforme dispões.

A alteração faz parte de um processo de melhoria no acesso aos serviços 
digitais da Receita. O aumento na segurança permitirá que serviços, que hoje 
são acessados somente com certificado digital, possam ser acessados por todos 
os usuários. A implementação deste acesso ampliado será gradual.
Vale destacar que pessoas físicas que declaram imposto de renda e empresas 
optantes pelo Simples Nacional também podem acessar o e-CAC utilizando 



 15. MEU IMPOSTO DE RENDA
 

Para saber se a sua Declaração está em malha, acesse o e-CAC via 
código de acesso ou cadastro no. gov. Selecione a opção "
Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)" e na aba 
"Processamento", escolha o item "Pendências de Malha". Lá você 
pode ver se sua declaração está em malha e também verificar 
qual é o motivo pelo qual ela foi retida.

Se a declaração está em malha porque você cometeu algum erro 
no preenchimento ou deixou de informar alguma coisa, pode 
fazer uma retificação da sua declaração, desde que ainda não 
tenha recebido o termo de intimação. 

https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx?sistema=11
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda/preenchimento/retificacao-old


 12. MEU IMPOSTO DE RENDA
 



 12. MEU IMPOSTO DE RENDA
 



 # FICA A DICA
 

Podem apresentar a declaração em conjunto:
  Cônjuges (casados),.
 Companheiros (união estável). 
 Dependentes.

Ou seja as informações em uma só declaração.

Para que seja considerado declarante em conjunto, todos os bens, 
direitos e rendimentos destas pessoas devem estar na mesma 
declaração (contribuinte titular). Neste caso, as pessoas declaradas em 
conjunto não precisam entregar uma declaração somente sua.

12. ALÍQUOTA EFETIVA
A alíquota efetiva representa a alíquota que efetivamente o 
contribuinte pagou de IRPF com base na relação despesas e renda.



  # FICA A DICA

 Principais situações que pode impactar em malha fina
 Erro de digitação.
 Omissão de valores recebidos como pensão alimentícia.
 Omissão de valores recebidos por dependentes.
 Recibos referentes a despesas com saúde.
 Dependentes informados em mais de uma declaração de ajuste anual 

no mesmo período.
 Informar como dedutível valor de previdência privada indevidamente.
 Omissão de valores oriundos a ganho de capital.
 Omissão ou erro nos valores recebidos como aluguel. 

 CPF (Regular/Irregular/Bloqueado): A pessoa física que estiver obrigada e 
não enviar a declaração até o fim do prazo legal recebe multa pela falta ou 
pelo atraso na entrega. Enquanto não enviar a declaração, a pessoa fica 
com seu CPF na situação "pendente de regularização".

 O CPF está irregular quando tem divergência cadastral e bloqueado pode 
ser por duplicidade.



 # FICA A DICA
 

 Documentação suporte: Documentos são aliados, pois servem de 
comprovação do evento ocorrido, então guarde recibos, notas fiscais, 
informa de rendimentos entre outros.

 Previdência Privada (Contribuição/Resgate): lembre-se previdência 
privada, dependo de sua característica é despesa dedutível enquanto 
ocorre a contribuição mensal; entretanto no resgate é renda.

 Plano de saúde: Dedutível para titular dependentes ou para quem é usuário 
do plano de saúde. Importante observar quando ocorre reembolso. 

 Como pagar menos imposto sobre a renda legalmente: Programando suas 
rendas e despesas no início do ano calendário, tão importante quanto 
planejamento financeiro. 



 OBRIGADA!
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