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IMPOSTO DE RENDA 2022

• Período de entrega: de 7 de março a 31 de maio

• Opção para débito automático da 1ª ou cota única: Até 10 de maio

• 1ª cota ou cota única em DARF: Até 31 de maio

• Destinação para os fundos do idoso e da criança e adolescente: Até
31 de maio



Obrigatoriedade

• Residentes no Brasil
• Rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70.

• Rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$
40.000,00.

• Ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto.

• Isenção de imposto sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais, seguido de
aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias.

• Operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas.

• Posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, acima de R$ 300.000,00.

• Receita bruta na atividade rural acima de tributáveis acima de R$ 142.798,50 ou quer
compensar, em 2021 ou anos seguintes, prejuízos da atividade rural.

• Passou à condição de residente no Brasil em 2021 e permaneceu nessa situação em 31/12
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Nova aba no programa 

• Botão de autenticação com a conta gov.br;

• Mensagens importantes; 

• Links úteis dinâmicos para serviços e orientações.









Declaração Pré-Preenchida 

Quem pode utilizar?

• Qualquer cidadão que possua conta gov.br, nos níveis ouro ou
prata.

• O procurador digital poderá acessar os dados do outorgante.



Declaração Pré-Preenchida 

O que é ?

• O contribuinte inicia com a declaração preenchida com diversas
informações já prestadas à Receita Federal por outras fontes e por
ele mesmo.
• Cabe ao cidadão verificar as informações, corrigindo eventuais distorções

e complementando, se necessário.

• Disponível na Declaração Online, nos dispositivos móveis e no PGD



Declaração Pré-Preenchida 

• São resgatadas informações:
• da base CPF;

• da Declaração IRPF apresentada no ano calendário anterior;

• Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF);

• Declaração de Informações sobre atividades Imobiliárias (DIMOB);

• Declaração de Serviços Médicos (DMED);

• Carnê Leão;

• E-Finaneira.



Declaração Pré-Preenchida –
Carnê Leão

• A declaração pré-preenchida recupera as informações prestadas no
Carnê-Leão Web pelos profissionais obrigados ao recolhimento
mensal.

• Para o próprio profissional que informou no Carnê-Leão Web

Rendimentos recebidos – para a ficha rendimentos

• Para os clientes desse profissional (seja titular ou dependente)

Pagamentos efetuados – para ficha de pagamentos



Serviços exclusivos para conta gov.br

• Contas com nível ouro ou prata

• Fazer a declaração pré-preenchida;

• Importar dados informados no Carnê-leão Web;

• Verificar situação da declaração pelo celular (app);

• Salvar e recuperar a declaração online; e 

• Todos os serviços de imposto de renda no e-CAC. 



Pagamentos e Restituição via PIX

• Os DARFs do imposto de renda agora têm código de barras, QR Code
e podem ser pagos via PIX.

• A restituição somente será feita para chave PIX igual ao CPF do titular 
da declaração.



770.335.770-34



FICHA DE BENS E DIREITOS

• Agrupamento dos códigos de bens e direitos;
• Bens imóveis;

• Bens Móveis;

• Participações Societárias;

• Aplicações e Investimentos;

• Créditos; Depósito à Vista e Numerário;

• Fundos; Criptoativos; e

• Outros Bens e Direitos.

• Atualização da tabela: exclusão de 9 e criação de 13 novos 
códigos;











FICHA DE BENS E DIREITOS
• Informação dos rendimentos diretamente ao incluir um bem ou 

direito.

• Melhor identificação dos bens e direitos declarados;
• RENAVAM obrigatório para automóveis;

• alerta para ausência do número de registro de embarcações e aeronaves;

• número do registro no CEI/CNO das construções.





FICHA DEPENDENTES

• Possibilidade de informar:

• e-mail 

• celular 

• obrigação de informar se o dependente mora com o titular. 
• A confirmação atualiza o endereço no CPF do dependente.





FICHA ALIMENTANDOS

• Solicita a informação de quem é o alimentante.

• Pode ser o titular ou qualquer um dos dependentes.





OUTRAS NOVIDADES
• ATIVIDADE RURAL - Permite a inclusão de vários participantes nos

dados do imóvel explorado.

• DOAÇÕES - Fim das doações para PRONAS e PRONON.

• PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - Fim do código 38 – Fundo de
Aposentadoria Programada Individual. Os valores devem ser
declarados no 36 – Previdência Complementar (inclusive FAPI);

• Os rendimentos do Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas
Agroindustriais FIAGRO devem ser declarados na ficha de Renda
Variável, junto com os Fundos de Investimento Imobiliário. É
permitida a compensação de resultados entre esses fundos (FIAGRO e
FII).



RENDIMENTOS ACUMULADOS - RRA

• RENDIMENTOS ACUMULADOS - Possibilidade de informar o valor de
juros da ação judicial na ficha de Rendimentos Recebidos
Acumuladamente (RRA).
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PRECATÓRIOS
• Precatórios são requisições de pagamento expedidas pelo Judiciário para cobrar

de municípios, estados ou da União, assim como de autarquias e fundações,
valores devidos após condenação judicial definitiva.

• O pagamento de precatórios está previsto na Constituição Federal.

• Os precatórios podem ter natureza alimentar – quando decorrerem de ações
judiciais relacionadas a salários, pensões, aposentadorias ou indenizações – ou
não alimentar, quando tratam de outros temas, como desapropriações e tributos.



Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA

• Se forem correspondentes ao ano-calendário em curso são tributados no mês do
recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuído apenas do
valor das despesas com ação judicial necessárias à sua percepção, inclusive
honorários de advogados, se tiverem sido suportadas pelo contribuinte.



Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA

• Quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês.

• Sujeito a retenção na fonte no percentual de 3%.

• Do montante recebido poderão ser excluídas despesas, relativas aos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessária ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte.



Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA

• Podem ser deduzidas as seguintes despesas:

• a) importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
de acordo homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual
realizado por escritura pública.

• b) contribuições para a Previdência Social da União, dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios.



Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA

• A inclusão dos rendimentos recebidos acumuladamente e respectivos dados, na
DAA, será feita mediante acesso ao menu “fichas da declaração” no Programa
IRPF e seleção da ficha “Rendimentos Recebidos Acumuladamente”, para fins de
preenchimento.

• O contribuinte deve escolher a forma de tributação entre “Ajuste Anual” ou
“Exclusiva na Fonte”; esta opção é irretratável.

• Precisa informar o mês do recebimento e o número de meses a que se refere
esses rendimentos.





RRA – CESSÃO DE PRECATÓRIO

• Havendo cessão do direito de crédito, relativo a rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA), a que se refere o art. 12-A da Lei nº 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, decorrente de ação judicial e materializado por meio de
precatório, tanto o cedente quanto o cessionário deverão apurar o ganho de
capital, e submetê-lo a incidência do imposto.

• O ganho de capital é tributado separadamente, não integra a base de cálculo do
imposto na declaração de rendimentos, e o valor do imposto pago não poderá ser
deduzido do devido no ajuste anual.



RRA – CESSÃO DE PRECATÓRIO

CEDENTE – Tratamento Tributário

• Os ganhos de capital serão apurados, pela pessoa física cedente, no mês em que
forem auferidos, e tributados em separado, mediante aplicação de uma das
alíquotas progressivas estabelecidas no artigo 21, da Lei nº 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, com redação dada pela Lei nº 13.259, de 16 de março de 2016.



RRA – CESSÃO DE PRECATÓRIO

CEDENTE – Tratamento Tributário

LEI Nº 8.981, DE 20 DE JANEIRO DE 1995.

Art. 21.  O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da alienação de bens e direitos de qualquer 
natureza sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda, com as seguintes alíquotas: (Redação dada pela Lei nº 
13.259, de 2016)         

I - 15% (quinze por cento) sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); 
(Redação dada pela Lei nº 13.259, de 2016)      

II - 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 5.000.000,00 
(cinco milhões de reais) e não ultrapassar R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); (Redação dada pela Lei nº 13.259, 
de 2016)  

III - 20% (vinte por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e não 
ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais); e (Redação dada pela Lei nº 13.259, de 2016)     

V - 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos que ultrapassar R$ 
30.000.000,00 (trinta milhões de reais). (Redação dada pela Lei nº 13.259, de 2016)



RRA – CESSÃO DE PRECATÓRIO

CEDENTE – Tratamento Tributário

• O custo de aquisição na cessão original, ou seja, naquela em que ocorre a
primeira cessão de direitos, é igual a zero, porquanto não existe valor pago pelo
direito ao crédito. Nas subsequentes, o custo de aquisição será o valor pago pela
aquisição do direito na cessão anterior.

• Considera-se como valor de alienação o valor recebido do cessionário pela cessão
de direitos do precatório.



RRA – CESSÃO DE PRECATÓRIO

CESSIONÁRIO – Tratamento Tributário

• O cessionário sub-roga-se no crédito do cedente, que para aquele transfere todos
os direitos, inclusive os acessórios do crédito.

• Por ocasião do recebimento do precatório, o cessionário apurará o ganho de
capital considerando como valor de alienação o valor líquido passível de
compensação, isto é, após excluídas as deduções legais.



RRA – CESSÃO DE PRECATÓRIO

CESSIONÁRIO – Tratamento Tributário

• Considera-se como custo de aquisição o valor pago ao cedente, quando da
aquisição da cessão de direito do precatório.

• Os ganhos de capital serão apurados, pela pessoa física cessionária, no mês em
que forem auferidos, e tributados em separado, mediante aplicação de uma das
alíquotas progressivas estabelecidas pela Lei nº 13.259, de 16 de março de 2016.



FIM 
PARCIAL



ESPÓLIO – BREVES NOÇÕES
• Com o falecimento de uma pessoa física, abre-se a sucessão.

• Espólio é o conjunto de bens, direitos e obrigações da pessoa falecida, sendo
contribuinte distinto do meeiro, herdeiros e legatários.

• Havendo bens a partilhar é indispensável que se faça o inventário dos bens, que
pode ser feito por:

• processo judicial, ou

• lavratura de escritura pública de inventário.



ESPÓLIO – BREVES NOÇÕES
• Durante o curso do inventário temos as seguintes Declarações de Espólio:

• Declaração inicial – corresponde ao ano calendário do falecimento.

• Declarações Intermediárias – referem-se aos anos calendários seguintes ao do
falecimento até o ano anterior ao término do inventário.

• Declaração Final – corresponde ao ano do término do inventário

• As duas primeiras submetem-se as mesmas regras de obrigatoriedade de entrega
aplicada a todas as pessoa físicas; já a final de espólio é sempre obrigatória. O
responsável pela apresentação dessas declarações é o inventariante.



ESPÓLIO – BREVES NOÇÕES
• A transferência de propriedade de bens e direitos, a herdeiros e legatários, será

formalizada à Receita Federal pela Declaração Final de Espólio, onde deve ser
escolhida a forma de valoração de cada bem:

• a) pelo valor constante na última declaração de bens do falecido – nesse caso
não há ganho de capital a ser apurado.

• b) pelo valor de mercado – haverá ganho de capital (alíquota 15%), se o valor
for superior ao valor constante da última declaração do falecido.

• O contribuinte do imposto é o espólio!

• O imposto deverá ser pago pelo inventariante até a data prevista para a
apresentação da Declaração Final de Espólio.



ESPÓLIO – BREVES NOÇÕES
• Os valores recebidos de Herança são Rendimentos Isentos e Não Tributáveis.

• O herdeiro ou legatário deve incluir os bens ou direitos, em sua Declaração de
Bens e Direitos, pelo valor de transmissão da parte de que lhe coube.

• Esse valor passará a ser o seu custo de aquisição para efeito de apuração de
ganho de capital numa eventual alienação futura.

• A parte recebida por herança tem como data de aquisição aquela da abertura da
sucessão (falecimento).



FIM


