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IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – INFORMAÇÕES BÁSICAS 
 
QUEM ESTA OBRIGADO A ENTREGA DO IRRF – 2020/2019 

 
1 - 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); INCLUSIVE, Processos Judiciais ou Recebimento de 
Aluguel. 

2 - recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente 
na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); 

3 - obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou 
direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, 
de mercadorias, de futuros e assemelhadas; 

4 - obteve 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); 

5 - 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); 
 
PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO 
  

A declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda deve ser apresentada de 
02 de Março de 2020 a 30 de Abril de 2020. 
 
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE 
  

Provenientes de Ações Judiciais, Assim sendo, os rendimentos recebidos 
acumuladamente, quando correspondentes ao ano-calendário em curso, no caso 
2018, continuam tributados no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos 
rendimentos, diminuído apenas do valor das despesas com ação judicial necessárias 
à sua percepção, inclusive honorários de advogados, se tiverem sido suportadas 
pelo contribuinte. 
 Necessário a apresentação da Sentença Judicial homologada pelo Juiz, 
Memorial descritivo do cálculo bem como nota fiscal dos honorários advocatícios. 
 
 
DOS BENS E DIREITOS 
  

Além dos valores de aquisição, informar também; 
Imóveis, informar, Número da Inscrição Municipal, data de Aquisição, 

Discriminação do Bem, endereço completo, área total do imóvel e se registrado, o 
número do registro, se Imóvel Rural, número do INCRA; 
 Veículo, Cópia do documento de CRVA do veículo, ou então, discriminação 
do bem e o número do RENAVAM; 
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 Ações, Quotas de Capital ou Participações Societárias, cópia do contrato, 
número do CNPJ; 
 Poupança, Aplicações, Depósitos em C/C, Consórcios Não Contemplados, 
CNPJ do Banco, AG e nº da Conta, SOLICITAR, Extrato para fins de Imposto de 
Renda. 
 OUTROS BENS, Apresentar documento pertinente.  
 
DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IRRF 
  
Despesas com: 
  - Instruções no brasil ou Exterior; 
  - Fonoaudiólogos do Brasil ou Exterior; 
  - Médicos no Brasil ou Exterior;  
  - Dentistas no Brasil ou Exterior; 
  - Psicólogos no Brasil ou Exterior; 
  - Fisioterapeutas no Brasil ou Exterior; 
  - Terapeutas Ocupacionais no Brasil ou Exterior; 
  - Hospitais, Clinicas e Laboratórios, Brasil ou Exterior; 
  - Pagamentos a Planos de Saúde;  
  - Pagamentos de Pesão Alimentícia, paga por decisão judicial ou 
escritura pública 
  - Previdência Complementar; 
  - Fundos de Aposentaria (FAPI); 
  - Contribuição patronal paga a previdência social (parte patronal); 
  - Pagamentos a Advogados, Engenheiros, Administradores ou 
Corretores de Alugueis ou Arrendamento Rural. (POSSUEM CARÁRATE 
INFORMATIVO), não dedutíveis da base de cálculo do IR. 
 
DÍVIDAS E ÔNUS REAIS 
  

Quando contraído de Instituições Financeiras, solicitar o extrato da dívida 
consolidada, contando nele, o valor total contraído, o total pago no decorrer o ano e 
o saldo a pagar. 
 Da mesma forma quando contraído de Pessoa Física. 
 
DADOS DO CONTRUINTE 
 - Nome completo; 
 - Data de Nascimento; 
 - Nº do Título Eleitora; (opcional) 
 - Número do CPF do Cônjuge, ou companheiro;(se tiver) 
 - Endereço Completo; 
 - Número do Telefone;  
 - Ocupação Principal; 
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RELAÇÃO DE DEPENDENTE 
 - Tipo de Dependente, (esposa, filho, pai, mãe, etc) 
 - CPF do Dependente  
 - Data de Nascimento  
 - Nome Completo 
 - Caso de Pagamento de Pensão Alimentícia, CPF, Data de Nascimento, 
Nome completo do Alimentando, bem como o valor TOTAL pago. 
  
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS PELO TITULAR 
  

- Cópia do Comprovante de Rendimentos, disponibilizado pela fonte 
pagadora; 
 - Cópia do Extrato para fins de Imposto de renda dos bancos onde o 
contribuinte possuir conta bancaria. 

 
 

DICAS E NOVIDADES PARA O IRRF 2020 
 

A Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física 2020 apresenta 
algumas novidades, dentre as quais destacam-se: 
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. 
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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. 
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. 
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