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As pessoas físicas brasileiras deverão prestar contas à Receita Federal,
apurando o imposto de renda devido segundo as normas do

Regulamento do Imposto de Renda.

Anualmente, deverão entregar a declaração de seus
rendimentos e bens, pagando o imposto devido ou

apurando a restituição, se houver.

O QUE É



Nem todo mundo precisa entregar a declaração
de imposto de renda. São obrigados apenas

aqueles que se encaixam nos critérios
estabelecidos pela Receita Federal.

O primeiro deles é a renda. São obrigados a
entregar o IRPF 2020 quem recebeu ao
longo de 2019 rendimentos tributáveis

(salário, pensões, veículos, etc.)
que totalizaram R$ 28.559,70.

Mas essa não é a única condição.

Con�ra as outras:

Quem deve
declarar



•Trabalhadores que pediram isenção do imposto de renda 2019 sobre a venda
de imóvel, desde que o valor tenha sido utilizado para a compra de outra
propriedade no país em até 180 dias.

•Contribuintes que receberam rendimentos não tributáveis (como
seguro-desemprego, indenizações ou vale-transporte) superior a R$ 40.000.

•Assalariados, aposentados ou pensionistas que recebem renda mensal
superior a R$ 1.903,98.

•Brasileiros que investiram na bolsa, criptomoedas ou outros tipos investimentos.

•Trabalhadores rurais com rendimento anual
superior a R$ 128.308,50.

•Contribuintes com propriedades de valor
superior a R$ 300 mil.



Quem é
isento

E quando é
ultrapassado
o teto de isenção?

De forma geral, todo contribuinte que recebeu até
31 de dezembro de 2019 renda inferior a R$ 28.559,70
está isento de fazer a declaração.
No entanto, portadores de doenças consideradas
graves também são isentos.

Em alguns casos, quando um trabalhador, em um
determinado mês de 2019, recebeu um salário maior
devido ao pagamento de horas extras ou de banco
de horas, por exemplo, ele pode ultrapassar o teto de
isenção e ter descontado o IRPF em seu holerite.
Nesses casos, mesmo que a pessoa não se enquadre
nos critérios para o envio da IRPF 2020, poderá fazer a
declaração normalmente para receber de volta o
valor descontado.



DECLARAÇÃO
DEDUZIDA OU SIMPLIFICADA



Modelo
simpli�cado

•O modelo simpli�cado é a melhor opção para quem não tem
muitas despesas para deduzir.

•Utiliza um abatimento padrão de 20% sobre a soma de todos
os rendimentos tributáveis recebidos ao longo de 2018.

•Esse abatimento é limitado a R$ 16.754,34. Pode ser usado por
qualquer contribuinte, independentemente do tamanho da renda
total ou do número de fontes pagadoras.

•O imposto recolhido no ano passado, seja pela retenção em fonte,
seja por meio do recolhimento obrigatório mensal (carnê-leão),
deverá ser informado, pois será descontado do cálculo �nal
do IR a pagar



Modelo
completo

•O modelo completo é indicado para quem tem muitas despesas
para deduzir, como gastos com plano de saúde, educação,
dependentes etc.

•É necessário informar todos os gastos e rendimentos ocorridos
em 2018 e guardar os comprovantes por, no mínimo, cinco anos.

•Se a soma total das suas deduções exceder o limite de R$ 16.754,34
do modelo simpli�cado, então a melhor opção é fazer a
declaração completa.



•As despesas médicas podem ser deduzidas integralmente As despesas
com educação têm o limite anual de R$ 3.561,50 por pessoa
(contribuinte ou dependente)

•A dedução com dependentes é de R$ 2.275,08 por dependente.
Não há limite para inclusão de dependentes na declaração, desde
que devidamente comprovados

•Contribuição para plano de previdência privada do tipo PGBL pode ser
abatida até o limite de 12% da renda Recolhimento de INSS
(Instituto Nacional do Seguro Social) de empregado doméstico
pode ser abatido até o limite de R$ 1.200,32

•Livro-caixa de pro�ssional autônomo pode ser incluído como
dedução integral

Principais dedução do IRPF



•CPF
•RG
•Comprovante de Residência
•Titulo de Eleitor
•Dados do cônjuge (Nome completo, CPF) – se tiver
•CPF e Nome Completo – Dependente – se tiver
•Informe de Rendimentos recebidos de PJ
•Informe de Rendimentos Bancos
•Comprovante de Rendimentos de aluguéis – se tiver
•Gastos Saúde e Educação –
(Nome do prestador, o valor e o CPF ou CNPJ)

•Compra e venda de bens

CHECK LIST
DOCUMENTOS
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