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Sobre a Declaração
Todo ano, as pessoas naturais devem fazer o acerto de seus rendimentos com a Receita
Federal do Brasil (RFB), o chamado Imposto de Renda. O prazo para entrega este ano
é até 30 de abril. O Programa Gerador de IR deverá ser baixado pelo site oficial da
Receita Federal (http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2020/2020).
Quanto antes ocorrer a entrega da Declaração, maior a chance de receber a restituição
nos primeiros lotes, se devida. Entretanto, a maior parte das pessoas deixam para
entregar a Declaração na reta final.
Todos os empresários do Fomento devem fazer sua Declaração com cuidado, para
evitar a malha fina. As maiores causas da mesma são as informações divergentes entre
a entrega da pessoa física e outras instituições e/ou a falta de informações sobre bens
ou rendimentos e um percentual elevado das despesas médicas abatidas no cálculo
do imposto.
Aqueles que não conseguirem entregar o IR dentro do prazo estará automaticamente
sujeito a uma multa que varia R$ 165,74 a 20% do imposto devido, mais juros de mora.
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Novidades da DIRPF 2020
A Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física 2020 apresenta algumas
novidades, dentre as quais destacam-se:
Possibilidade de pesquisar por nome nas abas em preenchimento e transmitidas.

BENS E DIREITOS
Para determinados bens e direitos é obrigatório:
• Marcar se eles pertencem ao titular ou a dependente;
• Preencher o campo específico com o CNPJ ou CPF relacionado ao bem ou direito
informado.
Ao selecionar os códigos “41 - Caderneta de poupança” e “61 - Depósito bancário em
conta corrente no País” é possível selecionar ou informar o código no campo banco.

CONTAS PRÉ-CADASTRADAS
Pode ser selecionado na tela “Cálculo do Imposto” do “Resumo da Declaração” por
meio do campo “Contas pré cadastradas” algum dos bancos informados na Ficha “Bens
e Direitos” nos Códigos “41 - Caderneta de poupança” ou “61 - Depósito bancário em
conta corrente no País” para Débito automático ou Crédito da Restituição.
Condições:
• Somente bancos autorizados pela Secretaria especial da Receita Federal do Brasil;
• Que conste na Ficha “Bens e Direitos” como conta do titular da declaração.
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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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Dicas Importantes da DIRPF 2020
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
Devem ser declarados os valores fidedignos ao Informe de Rendimento recebido. Para
cada empresa registrada em seu nome, o empresário receberá um informe. Ele contém
todas informações que foram entregues ao governo pelo contador da empresa no ato
da entrega da DIRF, e através da qual serão cruzadas as informações no processamento
do IR.
No informe, deverão constar dados de valores recebidos a título de pró-labore,
contribuições para a previdência oficial (INSS), o imposto de renda retido na fonte e
distribuição de lucros.
É importante que se faça uma conferência de todos os dados que constam nos
informes, inclusive o CNPJ da fonte pagadora.

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS
Devem ser declarados os rendimentos recebidos pelo empresário que são isentos de
tributação.
Para as empresas do Fomento, um dos tipos de Rendimento utilizado é o 09 – “lucros
e dividendos recebidos”. Sobre este rendimento não há recolhimento de INSS e IRRF.
Este item é aplicável somente se a empresa obteve resultado positivo e disponível
para distribuição.
Importante salientar que no caso das empresas que sejam do regime tributário Lucro
Real – que é o caso das factorings - a contabilidade já terá enviado ao Governo, ao
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longo do ano, informações sobre a performance contábil da empresa. Este é mais um
dos vários mecanismos de controle governamental sobre sua empresa, e motivo do
qual o planejamento e controle deve ser feito mês a mês, e não apenas no ato da
entrega do IR.
Caso empresário possua ganhos auferidos oriundo dos rendimentos da poupança, LCI,
LCA, CRI ou CRA os mesmos também devem ser declarados como isentos.

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA
Neste campo estão contidas as informações sobre os rendimentos de aplicações
financeiras, juros sobre capital próprio (JCP) e participação nos lucros e resultados
(PLR).
Aqueles que possuem aplicações financeiras, a informação correta tem origem no
Informe de Rendimentos da Instituição Financeira, disponível através do internet
banking/acesso eletrônico ou enviado pelo gerente do seu banco.
Desde 2017, o Governo tem conciliado as informações com a obrigatoriedade do CNPJ
do Banco, a agência e a conta corrente de origem da aplicação. Este detalhamento tem
como objetivo evitar a evasão fiscal.
Outro ponto importante é que se informe corretamente os saldos em contas (corrente,
poupança ou de investimentos) do último dia do ano, em 31/12/2017 e 31/12/2018.
Esta é uma das informações através da qual o governo pode fazer a checagem e análise
da evolução patrimonial.
Um erro comum é a inserção de PGBL ou VGBL neste item. O VGBL deverá ser
incluído no item “Bens e Direitos, código 97”, listado abaixo. De acordo com a
Instrução Normativa RFB nº 1871; as contribuições ao FAPI, PGBL ou entidades
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públicas fechadas de previdência complementar devem ser informadas na ficha
“Pagamentos e Doações Efetuadas”, de acordo com o código referente a cada uma
dessas contribuições. A dedução somente poderá ser feita no modelo completo de
declaração, e o próprio programa da Receita calcula o limite de 12% permitido.
De toda sorte, tanto PGBL quanto VGBL constarão no Informe de Rendimentos
enviado pela Seguradora/IF ao empresário.

BENS E DIREITOS
Todo empresário do Fomento deverá declarar o capital social da empresa através do
código 32 – quotas ou quinhões de capital. Indicar a razão social completa, nº do CNPJ
da empresa, a quantidade de cotas/ações atuais. Se houve movimentação de compra
ou venda, isso precisa também ser informado, inclusive indicando os dados da parte
que vendeu ou comprou. Quotas que não estejam 100% integralizadas deverá constar
de forma detalhada.
Os dados devem estar alinhados com àqueles informados na Junta Comercial do Estado
e Receita Federal. Em caso de participação de empresas de composição societária
“S/A”, deve-se informar apenas o custo de aquisição das ações, e não seu valor.
Valor concedido a título de mútuo (empréstimo concedido para a empresa)
Torna-se muito usual entre os empresários do setor este tipo de operação. O mesmo
deverá ser classificado como um bem a receber.
Ficha: Bens e Direitos.
Código do bem: 51 - Crédito decorrente de empréstimo.
Discriminação: Montante concedido a título de mútuo para a empresa
(indicar razão social completa e o nº do CNPJ). Valor total: R$ xxxx, devolução
em XX parcelas pelo período de XXX meses.
Valor atual e ano anterior: informar o valor em aberto no ano anterior e atual.
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É recomendável que o contrato de mútuo seja registrado no cartório de títulos de
documentos. No entanto, a falta desse registro pode ser suprida pela prova do contrato
escrito, comprovado com efetivo trânsito do numerário e pela correta contabilização
da operação, conforme o entendimento da jurisprudência administrativa federal.

OUTROS MOVIMENTOS, DE USO PONTUAL NAS DECLARAÇÕES
Valor recebido a título de reembolso de despesas
Esta movimentação não tem natureza de “renda – direta ou indireta”, por isso os
valores recebidos não devem ser declarados.
Valor concedido a título de AFAC
O valor concedido a título de Adiantamento de Futuro Aumento de Capital deve ser
informado na declaração de bens em separado da participação societária.
Ficha: Bens e Direitos
Código do bem: “99 – Outros bens e direitos”
Discriminação: Montante concedido a título de Adiantamento de Futuro
Aumento de Capital (AFAC), da empresa (indicar razão social completa e o
nº do CNPJ).
Valor atual e ano anterior: informar o valor em aberto no ano anterior e atual.
No ano de 2018, a Receita informou aos contribuintes que neste ano seria obrigatório
o detalhamento de informações sobre seus imóveis (matrícula e IPTU) e carros
(Renavam). Entretanto, o Fisco adiou a medida e a inclusão destas informações ainda
é opcional. Sugerimos que a informação seja preenchida, caso o empresário a tenha.
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Informações sobre malha fina 24 horas após a declaração
O contribuinte que apresentar inconsistências na declaração do IR será informado se
caiu na malha fina em 24 horas após a remessa dos dados.
Outras informações relevantes para a Declaração de seu Imposto de Renda
É obrigatório informar o nº do CPF de dependentes, seja qual for a idade inclusive de
recém-nascidos.
• Todas as despesas devem apresentar documentação suporte adequados.
• O saldo negativo em conta corrente - o famoso cheque especial - também deve ser
declarado como dívida, caso o valor ultrapasse 5 mil reais. Esse valor também deve
ser informado na ficha “Dívidas e Ônus Reais”, mas na linha “11 – Estabelecimento
bancário comercial”.
Lucro na venda do bem
O Imposto pode estar atrasado. Se houve lucro na venda do bem, você precisa
preencher o programa de Ganhos de Capital referente a 2019 (GCAP 2019), disponível
no site da Receita Federal, e depois transportar as informações para o programa do IR
2020. Porém, você já pode estar devendo à Receita, porque o imposto sobre ganho de
capital deve ser recolhido no mês seguinte à venda do bem. Mas há algumas exceções,
como usar todo o dinheiro da venda de um imóvel residencial para compra de outro
no prazo de seis meses.

Aluguéis
Deve recolher o carnê-leão Trabalhadores autônomos e as pessoas que recebem
outras fontes de renda, como aluguel e pensão alimentícia, são obrigados a recolher
mensalmente o Carnê-Leão, uma espécie de antecipação do Imposto de Renda do ano
seguinte. Se você recebeu alguma dessas fontes de renda ao longo do ano passado,
mas não pagou o Carnê-Leão 2019, baixe o programa específico no site da Receita e
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faça os pagamentos atrasados o quanto antes para evitar multas maiores e retenção da
sua declaração na malha fina. O programa do IR 2020 permite importar as informações
lançadas no programa do Carnê-Leão 2019, o que agiliza o preenchimento da
declaração.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Outra orientação importante é que se faça o imposto de renda importando as
informações do ano anterior. O risco de divergência de informações é muito menor.
Caso o empresário não o tenha, é possível conseguir através do site da Receita Federal
com o cerificado digital, ou criando login de acesso com o número do recibo dos
últimos 2 anos.
Em caso de dúvidas, é importante que o empresário procurar um Contador, para inferir
maior segurança à Declaração.
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