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ORIENTAÇÕES SOBRE
IMPOSTO DE RENDA

PESSOA FÍSICA
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Esta cartilha traz orientações 
básicas aos contribuintes que 
entregam a Declaração de Ajuste 
Anual do Imposto de Renda Pessoa 
Física. Seu propósito é esclarecer as 
dúvidas mais f requentes da 
população, para que todos tenham 
êxito ao declarar o imposto. 

Ao cidadão, é importante lembrar 
que todos os tributos, inclusive os 
cobrados pela União Federal, são os 
recursos para o atendimento das 
necessidades da sociedade, no 
âmbito da saúde, educação, 
habitação, saneamento, transporte, 
segurança, justiça, entre outros, e 
por isso devem ser arrecadados. 

Combater a sonegação e 
fiscalizar os gastos públicos é dever 
d e  t o d o s .  S o m e n t e  a s s i m  
participamos efetivamente da 
sociedade na qual estamos inseridos 
e colaboramos para a busca de uma 
vida digna para todos.

Receita Federal do Brasil
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O Imposto de Renda é cobrado em quase todo os países, e no Brasil 
não é diferente: cada pessoa deve contribuir com parte da sua renda para 
o País. 

Aqui, este imposto é apurado anualmente. 
A  cada mês os contribuintes antecipam o recolhimento de Imposto de 

Renda sob a forma de Imposto de Renda Retido na Fonte (calculado 
sobre o salário do empregado ou sobre a remuneração por trabalho sem 
vínculo de emprego) ou sob a forma de Carnê-Leão (calculado sobre a 
renda mensal de profissional liberal ou autônomo quando recebida de 
outras pessoas físicas e sobre rendimentos provenientes de outros 
países).

Para verificar se o total do Imposto de Renda antecipado de janeiro 
até dezembro (exceto o imposto retido do 13º salário) é suficiente para 
quitar o imposto de renda devido no ano, é necessário que o contribuinte 
entregue a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda até o último 
dia útil do mês de abril do ano seguinte. 

O QUE É E QUEM DEVE DECLARAR?

IMPOSTO DE RENDA 
DA PESSOA FÍSICA
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Se o total do imposto antecipado for 
maior que o calculado na Declaração de 
A j u s t e  A n u a l ,  o  
contribuinte receberá a 
restituição da diferença.
Por outro lado, se o total 
antecipado for menor do 
que o calculado na 
Declaração de Ajuste 
Anual, o contribuinte deverá 
pagar a diferença.



A declaração anual é obrigatória para quem 

recebeu, em 2008, rendimentos brutos em valor 

superior a R$ 16.473,72, tais como: salário, 

remuneração por trabalho não assalariado, outros 

rendimentos do trabalho, aposentadoria, pensão, 

aluguel, renda líquida de atividade rural, rendimento 

recebido do exterior etc.

Também fica obrigada a entregar declaração a 

pessoa que recebeu outros tipos de rendimentos 

denominados de rendimentos isentos, não-

tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, 

cuja soma seja superior a R$ 40.000,00.

Atenção: mesmo quem não recebeu nenhum 

rendimento pode estar obrigado a entregar a 

declaração anual. Por exemplo, aquele que participa 

do quadro societário de empresa, inclusive inativa, 

como titular, sócio, acionista ou de cooperativa; quem 

tem patrimônio em valor total superior a R$ 80.000,00 

etc.
Para saber todas as demais situações que tornam 

obrigatória a entrega da declaração anual, consulte o 

site oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil- 

RFB (www.receita.fazenda.gov.br), ou procure os 

plantões de esclarecimentos de dúvidas nos locais 

de atendimento ao público.
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Malha fiscal é o nome dado ao cruzamento de informações da Secretaria 
da Receita Federal do Brasil-RFB. Esse cruzamento se faz por meio de um 
sistema de processamento informatizado, em que os dados coletados nas 
declarações apresentadas pelos contribuintes são comparados com outras 
informações obtidas direta ou indiretamente de diversos agentes econômicos, 
tais como valores de rendimentos dos empregados e do imposto de renda 
retido na fonte fornecidos pelas empresas, arrecadação do carnê-leão 
fornecida pelos bancos, valores de aluguéis informados por imobiliárias etc.

Ao processar todas as declarações, caso o sistema informatizado aponte 
alguma divergência entre o que foi declarado pelo contribuinte e as 
informações disponíveis na base de dados da Receita Federal do Brasil, a 
declaração da pessoa é retida em malha para análise e conferência. Também 
fica retida a declaração que apresentar valores elevados de deduções ou 
abatimentos, o que não significa que seja considerada incorreta, e sim, que a 
Receita Federal do Brasil pretende analisar e conferir mais detalhadamente a 
declaração. A retenção em malha pode ocorrer, ainda, para os contribuintes 
com impostos a restituir (IAR), apurados na Declaração de Ajuste Anual, e que 
porventura possuam qualquer débito em aberto (devedor), no âmbito da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil ou da Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional.

A análise e conferência das declarações em malha fiscal podem ser feitas 
automaticamente pelo sistema informatizado ou  por  Auditor-Fiscal da Receita 
Federal do Brasil. A diferença quanto ao tratamento dependerá dos motivos 
(parâmetros) pelos quais a declaração foi retida.

MALHA FISCAL

O QUE É E PARA QUE SERVE?
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Em muitos casos as declarações ficam retidas em malha fiscal 
devido a erros de preenchimento. Por isso, muita atenção ao 
preencher a declaração! Ter em mãos todos os comprovantes dos 
rendimentos e das deduções no momento do preenchimento da 
declaração é fundamental.

PREENCHENDO A 
DECLARAÇÃO...

MUITA ATENÇÃO NESTA HORA!

Confira se o número do seu CPF está correto 

em todos os comprovantes de rendimentos.  

Caso esse número esteja errado, peça ao 

e m i t e n t e  a  c o r r e ç ã o  

do comprovante e a retificação da 

DIRF - Declaração de Imposto de Renda 

Retido na Fonte. Confira ainda se o 

comprovante de rendimentos se refere ao 

mesmo Ano-Calendário da declaração que 

está sendo preenchida. Valem as mesmas 

observações para os comprovantes de 

rendimentos dos seus dependentes.

RECIBO E COMPROVANTE
  DE RENDIMENTOS
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NOVIDADES DO

PAGAMENTOS E DOAÇÕES

DO IRPF 2009

No Prog rama  Gerado r  da  

Declaração (PGD IRPF 2009), é 

necessário informar se a despesa 

se refere ao titular, dependente ou 

alimentando.



RENDIMENTOS

PREVIDÊNCIA PRIVADA

ABONO PECUNIÁRIO

Os resgates feitos em fundos de 
prev idênc ia  pr ivada são 
tributáveis na declaração 
independentemente do valor 
resgatado (exceto quando o 
aplicador fez a opção pela 
tributação exclusiva na fonte 
mediante Termo de Opção 
dev idamente ass inado e 
arquivado na instituição de 
previdência privada).
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Em caso de férias vendidas, 
deve-se informar o valor 
recebido pelo declarante e/ou 
d e p e n d e n t e s  n a  f i c h a  
"Rendimentos Isentos e Não 
Tr ibutáveis" ,  no campo 
"Outros" com a expressão 
"Abono pecuniário".

IMPOSTO RETIDO NA FONTE

Declare o valor total de rendimen-

tos recebidos no ano. Quando 

receber rendimentos de duas ou 

mais fontes-pagadoras, não 

esqueça de declarar todos eles, 

mesmo que sejam de pequenos 

valores. Lembre-se, também, de 

declarar os  rendimentos  tributá-

veis recebidos pelos seus depen-

dentes, bem como os rendimentos 

recebidos provenientes de pensão 

alimentícia, em cumprimento de 

acordo homologado judicialmente 

ou decisão judicial, qualquer que 

seja o valor do rendimento. Ao 

infomar um rendimento, verifique 

se o CPF/CNPJ da fonte pagadora 

está informado corretamente. 

Compare com os informes de 

rendimentos.

Cuidado ao informar o valor do 
imposto de renda retido na fonte; 
declare sempre o valor exato. O 
imposto retido do 13º salário não 
deve ser somado ao imposto retido 
dos salários de janeiro a dezembro. 
No comprovante de rendimentos, o 
1 3 º  s a l á r i o  v e m  i n f o r m a d o  
separadamente (valor líquido).



DEDUÇÕES

Não declare dedução em valor maior do 

que consta no comprovante de pagamento 

(despesas médicas, odontológicas, 

hospitalares, planos de saúde, pensão 

alimentícia judicial, contribuição à 

previdência privada, etc).DEPENDENTES

TERCEIROS
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Não informe como dependente 
pessoa que não se enquadra nessa 
condição (irmão, neto, sobrinho e 
outros, quando o declarante não 
detiver a guarda judicial dos 
mesmos; ou sogro e sogra, quando 
não se tratar de declaração em 
conjunto com o cônjuge).

A dedução do Livro Caixa somente pode 
ser utilizada por contribuintes com 
rend imentos  do  t raba lho  não-
assalariado, titulares dos serviços 
notariais (exceto quando remunerados 
exclusivamente pelos cofres públicos) e 
de registro e os leiloeiros. Assim, não 
pode ser utilizada pelos transportadores 
de passageiros e de carga, e pelo 
contribuinte que receba rendimentos de 
aluguéis. 
A dedução do Livro-Caixa deve estar 
relacionada às despesas de custeio 
necessárias ao recebimento da receita e 
à manutenção da fonte pagadora, 
inclusive a remuneração de terceiros 
com vínculo empregatício e os 

respectivos encargos trabalhistas e 
previdenciários.

LIVRO  CAIXA

Não deduza despesas 
relativas a terceiros 
que não podem ser 
seus dependentes na 
declaração, ainda que 
tenha a comprovação 
do pagamento  das 
mesmas.



A Receita Federal do Brasil está fiscalizando com rigor 
a utilização de recibos falsificados e recibos 
comprados. O declarante que for autuado por 
utilização desse tipo de recibo (falso ou comprado) 
poderá, também, ser processado criminalmente e ser 
condenado à pena de prisão.

OUTRAS DESPESAS

Não são dedutíveis gastos com a compra de remédios e 

despesas com enfermeiros (exceto quando estes 

constarem na conta hospitalar), gastos com a compra de 

óculos, lentes de contato, aparelhos de surdez e 

similares, reembolsos ou coberturas por apólices de 

seguros, despesas com não-dependentes, pensão para 

ex-cônjuge não homologada judicialmente, entre outras. 

Para saber quais despesas são dedutíveis consulte a 

seção “Perguntas e Respostas” no site oficial da Receita 

Federal do Brasil (www.receita.fazenda.gov.br) ou 

procure os plantões de esclarecimento de dúvidas nos 

locais de atendimento ao público.

DOAÇÕES

As doações feitas diretamente para entidades 

filantrópicas não são dedutíveis do Imposto 

de Renda. Somente podem ser deduzidos os 

valores doados aos Fundos controlados pelos 

Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

mediante depósito bancário.
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Para saber se você “caiu na malha”, a primeira coisa a fazer é pesquisar 
no sítio da Receita Federal do Brasil a situação de sua declaração 
(clique no tópico “Cidadão” / “Declaração de Imposto de Renda Pessoa 
Física” / “Consulta Extrato Simplificado do Processamento da Declaração”). 
Se a declaração estiver retida em malha fiscal, confira todos os valores e os 
demais dados informados  junto com os comprovantes.

- Se constatar algum erro ou divergência de 
sua parte, preencha a declaração retificadora 
corrigindo as informações necessárias. 
Sobre as deduções, verifique se todas elas 
podem ser aproveitadas ou não, e se seus 
comprovantes são válidos.

-   Se constatar que há débitos em seu 
CPF verifique se os DARF (Documento de 
Ar recadação Federa l )  pagos foram 
preenchidos corretamente. Se houver erro de 
preenchimento, solicite a retificação na unidade 
da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição. 

- Se constatar erro em informações de 
rendimentos ou de imposto retido na fonte por 
parte das fontes-pagadoras, sol ic i te 
diretamente a estas a correção dos valores no 
comprovante e na Declaração de Imposto de 
Renda Retido na Fonte (DIRF) entregue por 
elas. 

- Se não descobrir nenhum erro ou 
d ivergênc ia  sobre  as  in formações 
declaradas, aguarde intimação ou notificação 
da Receita Federal do Brasil.

CAÍ NA MALHA!
E AGORA?

ATENÇÃO: Aluguéis recebidos de 
pessoas físicas com intermediação de 
corretoras ou imobiliárias devem ser 
informados como rendimentos de pessoa 
física e não de pessoa jurídica.
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O fato de uma declaração ficar 
retida em malha fiscal não significa 
que a Receita Federal do Brasil 
considera o declarante um 
sonegador. Significa apenas que foi 
observada alguma divergência 
entre as informações dadas pelo 
declarante e as repassadas pelas 
demais fontes disponíveis; ou que 
suas deduções são relativamente 
elevadas e que, por isso a Receita 
Federal do Brasil vai conferir mais 
detalhadamente a declaração.
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As declarações retidas em malha fiscal começam a ser liberadas, 
após análise, a partir de janeiro do ano seguinte, nos chamados lotes 
residuais.

Ainda que sua declaração tenha sido liberada, depois de pago o 
imposto ou recebida a restituição, não se descuide. Todos os 
comprovantes que você usou devem ser guardados e mantidos em boa 
ordem por, no mínimo, cinco anos, contados do final do ano da entrega da 
declaração. Isso porque, após a liberação da declaração com imposto a 
restituir ou a pagar ou mesmo sem saldo de imposto, a Receita Federal do 
Brasil poderá reexaminar os dados informados e chamar o contribuinte 
para dar esclarecimentos.

ENFIM,
A  LIBERAÇÃO!
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Se você prestou atenção e seguiu 
todas as orientações, parabéns! 
Estará tranqüilo, com o seu dever 
de cidadão cumprido e agora é só 
aproveitar o que a vida tem de 
bom...

Até a próxima!
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Expediente

Secretária da Receita Federal do Brasil: 
Lina Maria Vieira

Criação: 
Delegacia de Fiscalização de São Paulo

Revisão:
Coordenação Geral de Fiscalização-Cofis
Assessoria de Comunicação Social-Ascom

Mais informações em 
www.receita.fazenda.gov.br 

Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
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Ministério
da Fazenda


