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8 Cuidado com erros de digitação! Por 
exemplo, declarar rendimentos de R$25,32, 
quando o correto seria R$ 25.320,00.

Declare os valores como constam no 
Comprovante de Rendimentos.

Os rendimentos de prêmios de loteria 
e de planos de capitalização devem ser 

Sujeitos à Tributação Exclusiva.

DARF

Dependentes

A simples alegação de erro de digitação no preenchimento, 
sem a devida comprovação, não exclui a cobrança de 
eventual multa punitiva aplicada pela Receita Federal

A simples alegação de erro de digitação no 

exclui a cobrança eventual multa punitiva aplicada 
pela Receita Federal A contribuição patronal paga à 
Previdência Social pelo empregador doméstico não 
pode ser mais deduzida do valor do imposto sobre a 
renda apurado, por falta de previsão legal.

Os contribuintes que receberam valores iguais 
ou superiores a 200 mil reais em 2019 deverão 
obrigatoriamente informar número do recibo da 
última declaração apresentada, com exceção dos 

entregaram declaração.

pode ser importada diretamente pelo programa, 
bastando assinalar essa opção.

pago em 29 de maio, e os demais lotes, nos dias 30 

Aqueles contribuintes que tiverem imposto a pagar 
e desejarem agendar o pagamento em débito 

transmissão da declaração. Se a transmissão ocorrer 

até o dia 30 de abril.

referente à doação diretamente na declaração de parte 
do imposto devido para os Fundos Nacional, Distrital, 

ocorria para os Fundos de DIreitos das Crianças e do 
Adolescentes.

O comprovante já informa os rendimentos corretamente 

estão incorretas, exija da fonte pagadora um novo 

(Dirf) transmitida para a Receita Federal

Os rendimentos de prêmios de loteria e de planos de 

O Programa Gerador da Declaração (PGD) permite a 
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 da Delegacia da Receita Federal

Siga as orientações e evite 
os erros mais frequentes 
na Declaração do Imposto 

de Renda

Atenção:
O prazo de entrega da declaração termina 

).

Assessoria de Comunicação Social 
da Delegacia da Receita Federal 

em Salvador - ASCOM
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Fique atento!
Veja as seguintes observações:

1 É obrigatória a guarda judicial para que o 
contribuinte declare como dependentes 

Os rendimentos recebidos acumuladamente, 

ao recebimento, devem ser declarados na 

fundos ou programas relacionados a seguir:

Informe corretamente o CNPJ das fontes 
pagadoras no campo apropriado.

da pensão.

Somente deve ser declaradas as   
despesas médicas do titular  e de seus 
dependentes, mesmo que o contribuinte 

médicas de terceiros.

como dependentes na Declaração do Imposto de Renda se 

Se ainda estiver cursando estabelecimento de ensino 

Todos os rendimentos do contribuinte e de seus dependentes 

pensão alimentícia, estágio, trabalho temporário, recebidos 
em ações trabalhistas, resgates de previdência privada, 

Adolescente;

D) Programa Nacional de Incentivo à Atividade Audiovisual;
E) Programa Nacional de Incentivo ao Desporto;
F) Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da 

G) Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica;

Anual, preencher todos os campos e informar o número de 

letras A e B, as 
doações podem ser feitas diretamente na Declaração de 
Ajuste Anual.

O valor da doação efetuada será abatido do imposto a 

Os valores dedutíveis são apenas os amparados por 

vantagem para o doador, nem importar contraprestação de 

recebidas por médicos residentes e por servidores das redes 

recebidos do exterior é obrigatório o recolhimento do carnê-

As deduções com despesas médicas restingem-se aos 
pagamentos relativos ao tratamento do próprio contribuinte 

(a exemplo de planos de saúde) devem ser individualizados, 

transferência de recursos para a empresa, desconto em 
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Somente devem ser declaradas as 
despesas médicas do titular e de seus 
dependentes, mesmo que o contribuinte 
tenha efetivamente arcado com despesas 
médicas de terceiros.

As deduções com despesas médicas restringem-se aos 
pagamentos relativos ao tratamento do próprio contribuinte 
e de seus dependentes. Os valores dos pagamentos (a 
exemplo de planos de saúde) devem ser individualizados, 
informando, assim, qual o valor pago relativo a cada 
beneficiário, para que o titular possa ter o direito a deduzir 
essas despesas.
No caso de plano de sáude empresarial, os beneficiários 
deverão comprovar que tiveram ônus financeiro mediante 
documentação hábil e idônea, como por exemplo: 
transferência de recursos para a empresa, desconto em 
contracheque ou no Informe de Rendimentos. Demonstrar, 
portanto, que a despesa foi da Pessoa Física e não da 
Pessoa Jurídica. O beneficiário não deve incluir o valor 
pago pela empresa, apenas o que saiu do bolso dele.
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