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O IMPOSTO DE RENDA
O Imposto de Renda é um tributo federal sobre a renda dos 
trabalhadores (IRPF) e o lucro das empresas (IRPJ). 
O imposto é controlado pela Receita Federal.
 
Coletado todos os anos pelo governo, o Imposto de Renda é 
cobrado sobre os valores declarados e que são obtidos através 
de seu salário, aluguéis, investimentos e outros ganhos. Para 
evitar multas e problemas com a Receita Federal, saber declarar 
o IR da maneira certa é fundamental!

DESCOMPLICANDO...

Ao longo do ano, você ganha e gasta dinheiro, né? Pois então, 
para o governo federal acompanhar a sua evolução patrimonial, 
é necessário que todo contribuinte brasileiro preste contas à 
Receita Federal anualmente, de tudo aquilo que ganhou e gastou 
no último ano.
 
Nós recomendamos que você não deixe a declaração para última 
hora, já que muitos brasileiros cometem o erro de esquecer 
alguns documentos ou preencher incorretamente as informações 
solicitadas.



QUEM DEVE FAZER A 
DECLARAÇÃO DO 
IMPOSTO DE RENDA?

A Receita Federal divulgou uma lista de critérios de quem deve 
realizar a declaração do Imposto de Renda. 
Confira a lista completa abaixo:

Contribuintes que receberam rendimentos tributáveis acima 
de R$ 28.559,70 em 2018.

Contribuintes que tiveram rendimentos não-tributáveis acima 
de R$ 40.000,00, aqueles que não geram lucro e valor líquido, 
sem a necessidade de pagar impostos;

Trabalhadores de campo com rendimento anual bruto de 
renda rural acima de R$ 142.798,50;

Contribuintes que investiram em bolsas de valores, mercado 
de capitais e etc;

Contribuintes com posses de imóveis ou terrenos acima de  
R$ 300.000,00;

Trabalhadores que isentaram o imposto de renda sobre o 
valor da venda de imóveis, desde que seja usado para compra 
de outro imóvel em até 180 dias.

Contribuintes que obtiveram qualquer ganho de capital na 
alienação de bens ou direitos. Por exemplo: venda de imóvel; 

Cidadãos que passaram à condição de residente no Brasil ao 
longo de 2018 e permaneceram nessa condição até 31/12/2018;



QUEM NÃO PRECISA  
DECLARAR O IMPOSTO 
DE RENDA?

Os contribuintes que se enquadram nos critérios listados abaixo 
não precisam realizar a declaração em 2019. Confira:

Trabalhadores com renda inferior a R$ 1.903,98 por mês e 
R$28.559,70 no ano;

Trabalhadores que não se enquadram em nenhuma das 
hipóteses de obrigatoriedade da lista anterior;

Trabalhadores que constam como dependentes em 
declarações apresentadas por outra pessoa física, na qual 
tenham sido informados seus rendimentos, bens e direitos, 
caso os possua;

Trabalhador que teve a posse ou a propriedade de bens e 
direitos, inclusive terra nua, quando os bens comuns forem 
declarados pelo cônjuge, desde que o valor total dos seus 
bens privativos não exceda R$ 300.000,00, em 31 de 
dezembro de 2017.



QUEM NÃO PRECISA 
REALIZAR O PAGAMENTO 
DO IMPOSTO DE RENDA?

Os contribuintes que se enquadram nos critérios listados abaixo 
possuem isenção no pagamento do Imposto de Renda. Confira:

Trabalhadores diagnosticados com alguma doença prescrita 
na lei nº 7.713/88:

- Hepatopatia Grave;
- Espondiloartrose Anquilosante;

- Neoplastia Maligna;

- Alienação mental;

- Doença de Paget em estados avançados;

- Doença de Parkinson;

- Esclerose Múltipla;

- Paralisia Irreversível e Incapacitante;

- AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida);

- Cegueira;

- Cardiopatia Grave;

- Fibrose Cística (Mucoviscidose);

- Nefropatia Grave;

- Tuberculose Ativa;

- Contaminação por Radiação;



O QUE ACONTECE SE NÃO 
DECLARAR O IMPOSTO DE 
RENDA EM 2019?
Todos os brasileiros que se encaixam nas condições impostas 
pela Receita Federal devem realizar a declaração para não pagar 
uma multa e ter seu CPF pendente de regularização.
 
Se não realizar a declaração, você terá diversas complicações ao 
solicitar um empréstimo, tirar passaporte, gerar uma certidão 
para venda de imóvel ou participar de concursos públicos. Além 
disso, ainda é possível ser condenado a cumprir 2 anos de 
detenção.
 
A multa para quem não realizar a declaração do Imposto de 
Renda é calculada da seguinte forma: 

Em caso de imposto devido na declaração: 1% ao mês de 
atraso na entrega, limitado a 20% do valor do imposto e com 
valor mínimo de R$ 165,74;

Em caso de imposto a restituir ou "zerado": R$ 165,74.



DECLARAÇÃO DE 
ENTRADA E SAÍDA DE 
RECURSOS DO BRASIL
Afinal, é realmente necessário declarar toda a entrada e a saída 
de recursos do Brasil para a Receita Federal? A resposta é não. 
Na Cartilha de Câmbio do Banco Central há algumas exceções, 
veja quais são elas: 

Quando o porte em reais é de até R$ 10.000,00;

Quando o porte em moeda estrangeira é equivalente a    
R$ 10.000,00;

Quando é comprovada a sua entrada ou saída do Brasil, na 
forma prevista na regulamentação.



COMO DECLARAR 
TRANSFERÊNCIAS 
INTERNACIONAIS NO 
IMPOSTO DE RENDA
Fez uma transferência de valores para o exterior e não sabe se é 
necessário fazer a declaração no seu Imposto de Renda 2019? 
Nós te ajudamos.
 
Antes de qualquer coisa, é necessário ter em mente qual foi a 
finalidade da sua transferência: envio para a sua conta, parentes, 
pagamento, investimentos ou outro.
 
Outra informação muito importante que a Receita Federal 
solicita, é onde você mora legalmente: no seu país de origem ou 
de destino.

Você precisa realizar a declaração em duas situações:

Se você possuir recursos em espécie;

Se você possuir recursos em uma conta no exterior;

Se você tiver recursos em espécie acima de R$ 10.000, é 
necessário informar na ficha “Bens e Direitos”.

Confira abaixo a necessidade da declaração no Imposto de Renda 
de acordo com a natureza da sua transferência.



COMO DECLARAR 
REMESSAS POR 
NATUREZA NO IR

Não é necessário informar número do contrato de câmbio no IR, 
apenas o número da conta que você mantém no exterior com o 
nome da instituição bancária.

DISPONIBILIDADE 
ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE

Não é necessário informar número do contrato de câmbio no IR, 
apenas o nome do beneficiário e o país. Você precisa somar o valor 
total das remessas de manutenção ou doação por beneficiário, 
dentro do ano fiscal anterior. 

MANUTENÇÃO DE RESIDENTE | DOAÇÃO
PARA CONTA DE FAMILIARES OU TERCEIROS

Nesta natureza é ideal informar o número do contrato de câmbio, 
pois já houve a incidência do Imposto de Renda. Você pode 
encontrar o número do contrato de câmbio no comprovante da 
remessa enviado por e-mail.

SERVIÇOS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXTERIOR

Não é necessário declarar cada contrato de envio ou resgate, 
o importante é informar o valor disponível na sua conta 
investimento no dia 31 de dezembro do ano fiscal anterior.

INVESTIMENTOS
ENVIOS PARA A SUA CONTA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Nós recomendamos que você declare todas as suas 
transferências internacionais acima de USD 3.000.



PASSO A PASSO DE COMO 
DECLARAR RECURSOS EM 
ESPÉCIE NO IR
No campo Código, selecione a opção 64 - Dinheiro em espécie - 
Moeda estrangeira;
 
No campo Discriminação, informe o estoque da moeda 
estrangeira mantida em espécie existente até o dia 31/12;
 
No campo Situação em 31/12 do ano anterior ao ano-base (R$), 
repita o valor em reais do saldo de moeda estrangeira existente 
até 31/12 do ano anterior, informado na Declaração de Ajuste 
Anual, se for o caso;
 
No campo Situação em 31/12 do ano-base (R$), informe o valor 
em reais do saldo de moeda estrangeira existente, apurado com 
base no custo médio ponderado, e correspondente ao valor 
informado no campo “Situação em 31/12/2017 (R$)”, somado ao 
valor em reais de cada aquisição e diminuído do valor em reais de 
cada alienação efetuada no ano-calendário de 2018, observando-
se que o custo da moeda adquirida é:

No caso de aquisição em reais, o valor pago;

No caso de aquisição em moeda estrangeira (ex.: se você 
tinha Euros e comprou Libras), a quantidade de moeda 
estrangeira convertida em dólares dos Estados Unidos da 
América, pelo valor fixado pela autoridade monetária do país 
emissor da moeda, para a data da aquisição e, em seguida, em 
reais pela cotação do dólar fixada, para venda, pelo Banco 
Central do Brasil, para a data da aquisição.



PASSO A PASSO DE COMO 
DECLARAR RECURSOS DE 
UMA CONTA DO EXTERIOR 
NO IR
Se você tem uma conta corrente no exterior e continua residindo 
no Brasil, é preciso fazer a declaração das contas mantidas no 
exterior no seu Imposto de Renda.
 
Mas é muito importante lembrar que a declaração só precisa ser 
feita quando o valor desse investimento estiver acima de 
US$ 100.000,00. 
 
E, se esse for o seu caso, será necessário além de fazer a 
declaração no Imposto de Renda, realizar uma declaração direta 
no Banco Central, através de uma guia chamada Capitais 
Brasileiros do Exterior (CBE). 
 
Essa informação deve constar em "Bens e Direitos - Depósito 
bancário em conta corrente no exterior". Depois, é preciso 
colocar o país em que se encontra essa quantia ou bens.
 
No campo Discriminação, é necessário preencher os dados 
bancários: nome do banco, agência e conta.
 
O valor do saldo em moeda estrangeira existente no último dia 
do ano em que está sendo feita a declaração também deve estar 
especificado no campo correspondente.
 



Este valor deve ser convertido em reais de acordo com a PTAX, 
taxa de câmbio calculada pelo Banco Central, na data corrente.
 
Atenção: se tiver valorização da moeda estrangeira perante o 
real, o contribuinte não vai precisar pagar o imposto sobre a 
diferença de valor. Mas, o ganho deve ser informado em 
"Rendimentos Isentos e não tributáveis - Outros".
 
Caso a sua conta corrente no Brasil ou exterior estiver com 
saldo negativo superior a R$ 5.000, a quantia deve ser 
considerada um empréstimo e constar em "Dívida e Ônus Reais".
 
A carga tributária somente será acionada em caso de contas 
remuneradas (Money Market), se ocorrer o resgate de valores 
para a internalização do capital ou quando os juros e 
rendimentos em aplicações externas (lucros) sejam trazidos para 
o Brasil.
 
Nessas situações, é aplicado uma alíquota de 15% e o 
contribuinte recolhe o IR por uma DARF gerada no programa de 
Ganho de Capital em Moeda Estrangeira (GCME).



O QUE SIGNIFICA  
"CAIR NA MALHA FINA"?
Quando há o preenchimento incorreto na declaração ou quando a 
Receita Federal encontra informações não compatíveis com os 
dados que possui, sua declaração pode cair na famosa malha 
fina, que detecta estas irregularidades.
 
Se as suspeitas de irregularidades forem comprovadas, o 
contribuinte pode ter que pagar uma alta multa.
 
Para evitar esse transtorno, você pode enviar uma retificação do 
Imposto de Renda ao detectar os erros. Essa possibilidade de 
correção é chamada “Declaração Retificadora” e também pode 
ser solicitada online.

QUANDO POSSO RECEBER 
A RESTITUIÇÃO DO IR 2019?
A famosa restituição é o ressarcimento ao cidadão após a 
realização da declaração do imposto, quando o declarante paga 
mais imposto do que deveria à receita federal, considerando os 
ganhos e as movimentações do ano.
 
Após a declaração, é possível conferir as datas de divulgação da 
restituição do imposto de renda no site da Receita Federal. 

*A Instrução Normativa do IRPF 2019 ainda não foi publicada.
O material será atualizado com base na publicação da Receita Federal.
 

https://receita.economia.gov.br/
https://receita.economia.gov.br/
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