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Esta Cartilha contém informações meramente sugestivas e visa 
fornecer aos Clientes Private orientações gerais para auxiliar 
no preenchimento da Declaração de Ajuste Anual da Pessoa 
Física do exercício de 2018, ano-calendário de 2017. Não deixe 
de consultar a legislação tributária, o manual do declarante, 
as Instruções de Preenchimento no Menu Ajuda do Programa 
Gerador da Declaração e o Perguntas & Respostas, editado 
pela Receita Federal do Brasil, bem como os seus consultores 
contábeis, jurídicos e fi scais. 

Importante: A responsabilidade pelas informações constantes 
das Declarações de Ajuste Anual é exclusiva dos contribuintes. 
Em caso de divergência de informações contidas nesta Cartilha 
prevalecem as regras estabelecidas pela Receita Federal do 
Brasil. 

CARTILHA DE IMPOSTO DE RENDA 2018
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I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS – Regime Especial 
de Regularização Cambial e Tributária – RERCT

Inicialmente, destacamos aos nossos clientes que em 2017 o Brasil passou por 
novo processo de regularização de ativos estrangeiros mantidos no exterior ou 
repatriados, porém, não declarados às autoridades competentes.

Tal regularização foi sancionada pela Lei n° 13.254/2016, alterada pela Lei 
n° 13.428/2017, que instituiu o Regime Especial de Regularização Cambial e 
Tributária - RERCT, regulamentado, na sequência pela Instrução Normativa da 
Receita Federal do Brasil n° 1.704, de 31 de março de 2017 (IN RFB 1.704/17).

O referido regime viabilizou aos contribuintes, residentes ou domiciliados no 
Brasil em 30/06/2016, declararem espontaneamente a existência de bens ou 
direitos de origem lícita: (i) remetidos ou mantidos no exterior, ou (ii) repatriados 
por residentes ou domiciliados no País e não declarados anteriormente ao fi sco 
brasileiro.

Em síntese, o RERCT permitiu ao contribuinte regularizar por meio da 
apresentação de declaração única, denominada Declaração de Regularização 
Cambial e Tributária (DERCAT), todos os recursos, bens e direitos mantidos no 
exterior, mediante o pagamento do Imposto sobre a Renda (IR), fi xado à alíquota 
de 15% (quinze por cento) sobre o valor total em Reais dos recursos objeto de 
regularização, acrescido de multa de 135% (cento e trinta e cinco por cento) do IR 
apurado, ambos com vencimento em 31/07/2017.

Após a entrega da DERCAT e do recolhimento do Documento de Arrecadação 
de Receitas Federais (DARF) correspondente, o contribuinte que decidiu 
aderir ao programa deveria, também, retifi car a Declaração de Ajuste Anual 
(“Declaração”), relativa ao ano-calendário de 2016, bem como entregar ou 
retifi car a Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior (DCBE), referentes ao 
mesmo período, a fi m de incluir os recursos, bens e direitos regularizados. 

Além do envio das declarações mencionadas acima, o contribuinte que 
percebeu rendimentos e ganhos de capital, no período de 30 de junho a 31 de 
dezembro de 2016, deveria pagar o imposto correspondente, apurado mediante 
a elaboração, e posterior exportação para a Declaração, dos demonstrativos de 
Ganho de Capital em Moeda Estrangeira (GCME). 

Por fi m, os recursos, bens e direitos objetos de regularização no âmbito do 
RERCT deverão ser declarados normalmente nas próximas Declarações e 
DCBE, seguindo as orientações dispostas na legislação vigente, no Perguntas e 
Respostas disponibilizado no site da Secretaria da Receita Federal do Brasil na 
internet e nos itens III-4, IV-2 e V desta Cartilha.
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II – INFORMAÇÕES GERAIS 

1. Obrigatoriedade de Entrega
Estão obrigadas a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2018, 
ano-calendário de 2017 (“Declaração”), as pessoas físicas residentes no Brasil 
que no ano de 2017 incorreram em qualquer das seguintes hipóteses: 

(a) Receberam rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste anual na declaração, 
cuja soma foi superior a R$ 28.559,70;

(b) Receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente 
na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00; 

(c) Realizaram em qualquer mês do ano-calendário: 

• alienação de bens ou direitos em que tenha sido apurado ganho de capital, 
sujeito à incidência do respectivo imposto;

• operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e 
assemelhadas;

• Detiveram a posse ou a propriedade de bens ou direitos (inclusive terra-nua), 
em 31/12/2017, cujo valor total foi superior a R$ 300.000,00;

 Tornaram-se residentes no Brasil para fi ns fi scais no ano de 2017 e se 
encontravam nessa condição em 31 de dezembro de 2017; 

(e) Relativamente à atividade rural:

• Auferiram receita bruta superior a R$ 142.798,50;

• Pretendam compensar prejuízos do ano calendário de 2017 ou de anos 
anteriores (com apresentação da Declaração no modelo completo nesta 
hipótese), no próprio ano de 2017 ou em posteriores; e

(f) Benefi ciaram-se da isenção do Imposto sobre a Renda incidente sobre o 
ganho de capital auferido na venda de imóveis residências, cujo produto da 
venda foi utilizado para a aquisição de imóveis residenciais localizados no 
País, no prazo de 180 dias contados da celebração do contrato de venda, nos 
termos da Lei n° 11.196/2005. 

As pessoas físicas que se enquadrarem em qualquer das hipóteses citadas 
estarão dispensadas da apresentação da Declaração se constarem como 
dependentes em Declaração apresentada por outro contribuinte, desde que 
sejam atendidas às inerentes condições e informados os seus respectivos 
rendimentos, bens, direitos e dívidas, caso os possua. 

Àqueles que estão desobrigados a apresentar a Declaração poderão fazê-la se 
desejarem.
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2. Formas de Entrega 
A Declaração pode ser elaborada:

I. em computador por meio do Programa Gerador da Declaração relativo ao 
exercício de 2018 (IRPF 2018), disponível no site da Receita Federal do Brasil 
(RFB) (www.receita.fazenda.gov.br);

II. por meio de computador, mediante acesso ao serviço “Meu Imposto de 
Renda”, disponível no Portal e-CAC, no endereço https://cav.receita.fazenda.
gov.br ;

III. por uso de dispositivos móveis, tablets e smartphones, mediante a utilização 
do serviço “Meu Imposto de Renda”, no APP "Meu Imposto de Renda”.

Das Vedações à utilização do serviço “Meu Imposto de Renda” (e-CAC e 
dispositivos móveis):

É vedada a utilização do serviço “Meu Imposto de Renda” à apresentação 
da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda na hipótese de 
os declarantes ou seus dependentes informados nessa declaração, no ano-
calendário de 2017:

I - terem auferido:

a) rendimentos tributáveis:

1. recebidos do exterior; ou

2. sujeitos ao ajuste anual, cuja soma foi superior a R$10.000.000,00 (dez 
milhões de reais). Vedação apenas para utilização do serviço “Meu Imposto 
de Renda”  através de dispositivos móveis.

b) os seguintes rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou defi nitiva:

1. ganhos de capital na alienação de bens ou direitos;

2. ganhos de capital na alienação de bens, direitos e aplicações fi nanceiras 
adquiridos em moeda estrangeira;

3. ganhos de capital na alienação de moeda estrangeira mantida em espécie;

4. ganhos líquidos em operações de renda variável realizadas em bolsa de 
valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, e fundos de investimento 
imobiliário;

5. recebidos acumuladamente (RRA) de que trata o art. 12-A da Lei n° 7.713, de 22 
de dezembro de 1988; 

6. cuja soma foi superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). Vedação 
apenas para utilização do serviço “Meu Imposto de Renda”  através de 
dispositivos móveis.
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c) os seguintes rendimentos isentos e não tributáveis:

1. lucro na venda de imóvel residencial para aquisição de outro imóvel 
residencial, ou lucro na alienação de imóvel residencial com redução do 
ganho de capital;

2. parcela isenta correspondente à atividade rural;

3. recuperação de prejuízos em renda variável (bolsa de valores, de 
mercadorias, de futuros e assemelhados e fundos de investimento imobiliário); 

4. rendimentos cuja soma foi superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) 
Vedação apenas para utilização do serviço “Meu Imposto de Renda” através 
de dispositivos móveis; ou

II - terem se sujeitado:

a) ao imposto pago no exterior ou ao recolhimento do Imposto sobre a Renda na 
fonte de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 2° da Lei n° 11.033, de 21 de dezembro de 
2004 (IRRF- 0,005%);

b) ao preenchimento dos demonstrativos referentes à atividade rural, ao 
ganho de capital na alienação de bens e direitos, ao ganho de capital em 
moeda estrangeira ou à renda variável ou das informações relativas a doações 
efetuadas; ou

III - terem realizado pagamentos de rendimentos a pessoas físicas ou jurídicas, 
cuja soma foi superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), em cada caso 
ou no total. Vedação apenas para a utilização do serviço “Meu Imposto de 
Renda” através de dispositivos móveis.

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL PRÉ-PREENCHIDA

O contribuinte pode utilizar a Declaração de Ajuste Anual Pré-preenchida, desde 
que tenha apresentado a Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício de 
2017, ano-calendário de 2016.

A RFB disponibiliza ao contribuinte um arquivo a ser importado para a 
Declaração de Ajuste Anual, já contendo algumas informações relativas a 
rendimentos, deduções, bens e direitos e dívidas e ônus reais.

O acesso às informações do arquivo a ser importado para a Declaração de 
Ajuste Anual só pode ser feito por contribuinte que possua certifi cação digital ou 
por representante com procuração eletrônica.

O arquivo deve ser obtido no Portal e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao 
Contribuinte) no site da RFB, na Internet.

O contribuinte deverá verifi car a correção de todos os dados pré-preenchidos 
na Declaração de Ajuste Anual, devendo realizar as alterações, inclusões e 
exclusões das informações necessárias, se for o caso.
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Para a entrega de declaração de Ajuste Anual Pré-preenchida será 
imprescindível que as fontes pagadoras tenham enviado previamente à RFB 
as Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF), de Serviços 
Médicos e de Saúde (Dmed) ou de Informações sobre Atividades Imobiliárias 
(Dimob) do ano-calendário de 2017. Ademais, esta declaração pré-preenchida 
não é aplicável aos casos previstos para o serviço “Meu Imposto de Renda” por 
meio de dispositivos móveis.

3. Opções de Declaração 
A Declaração pode ser apresentada no modelo Simplifi cado ou Completo. 

3.1. A Declaração Simplifi cada é aquela em que o contribuinte pode optar pelo 
desconto fi xo de 20% dos rendimentos tributáveis na Declaração, limitado a 
R$ 16.754,34, em substituição às deduções legais da Declaração Completa. 

3.2. A Declaração Completa destina-se aos contribuintes que pretendam utilizar 
todas as deduções legais, baseadas em comprovantes idôneos.

4. Declaração em Conjunto ou em Separado
Os contribuintes casados podem optar por apresentar a Declaração em 
separado ou em conjunto com o cônjuge. 

A Declaração em Conjunto deve ser apresentada em nome de um dos 
cônjuges incluindo bens e direitos, bem como os rendimentos de ambos, 
inclusive os oriundos de bens gravados com cláusula de incomunicabilidade ou 
inalienabilidade e os valores recebidos de bens particulares.  

Há duas possibilidades para o preenchimento da Declaração em Separado 
apresentada pelos cônjuges;

• cada cônjuge poderá incluir na sua Declaração os rendimentos próprios e 
50% dos rendimentos produzidos pelos bens comuns (salvo estipulação de 
percentual diverso em contrato escrito), compensando a metade do imposto 
pago ou retido sobre esses rendimentos não importando qual deles tenha 
sofrido a retenção ou efetuado o recolhimento; ou

• um dos cônjuges declara a totalidade dos rendimentos próprios e dos bens 
comuns e o outro cônjuge inclui na respectiva Declaração somente os 
rendimentos próprios. 

Atenção: os dependentes comuns apenas poderão constar na Declaração de 
um dos cônjuges. 

5. Prazo de Entrega
A Declaração de Ajuste Anual deve ser apresentada no período de 1° de março 
até as 23h59min59s (horário de Brasília) do dia 30 de abril de 2018, pela internet, 
mediante a utilização do Programa Gerador da Declaração (PGD) ou do serviço 
“Meu Imposto de Renda”.
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 Deverá transmitir a Declaração com utilização de certifi cado digital o 
contribuinte que, no ano-calendário de 2017, se enquadrou, em pelo menos uma 
das situações abaixo:

• recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na Declaração, cuja soma 
for superior a R$ 10.000.000,00; 

• recebeu rendimentos isentos e não tributáveis, cuja soma foi superior a R$ 
10.000.000,00;

• recebeu rendimentos tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi 
superior a R$ 10.000.000,00; ou realizou pagamentos de rendimentos a 
pessoas físicas ou jurídicas, cuja soma foi superior a R$ 10.000.000,00, em 
cada caso ou no total.

A Declaração de Ajuste Anual relativa a espólio, independentemente de ser 
inicial ou intermediária, ou a Declaração Final de Espólio, que se enquadre 
nas hipóteses previstas nos itens anteriores, deve ser apresentada, em mídia 
removível, em uma unidade da RFB, durante o seu horário de expediente, sem a 
necessidade de utilização de certifi cado digital.

A transmissão da Declaração elaborada com utilização do Programa Gerador 
da Declaração (PGD), poderá ser feita também com a utilização do programa 
Receitanet, disponível no site da RFB.

5.1. Multa pelo Atraso na Entrega

Se a Declaração for entregue após prazo o contribuinte estará sujeito a multa 
de (i) R$ 165,74, caso não haja imposto devido na Declaração; ou (ii) 1% ao 
mês ou fração de atraso, calculada sobre o imposto devido, observados os 
limites mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido apurado na 
Declaração. 

6. Prazo de guarda dos documentos 
Os documentos que embasam as informações contidas na Declaração devem 
ser arquivados pelos contribuintes pelo prazo mínimo de 6 (seis) anos.  

7. Pagamento e Restituição do Imposto 
O saldo de imposto a pagar superior a R$ 10,00 e inferior a R$ 100,00 deve ser 
pago em quota única, via Documento de Arrecadação de Receitas Federais 
(DARF), sob o código de recolhimento 0211 “IRPF – Declaração de Ajuste Anual”.

O saldo de imposto a pagar poderá ser recolhido em até 8 (oito) quotas, mensais 
e consecutivas, desde que o valor de cada uma das quotas não seja inferior a R$ 
50,00. O vencimento das quotas é no último dia útil de cada mês, sendo que a 1a 
(ou única) quota deve ser recolhida até o dia 30/04/2018. 

As demais quotas devem ser pagas até o último dia útil de cada mês, acrescidas 
de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de 
Custódia (Selic), acumulada mensalmente, calculados a partir de abril de 2018 
até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% no mês do pagamento. 
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O pagamento das quotas poderá ser efetuado:

• mediante transferência eletrônica de fundos por meio de sistemas eletrônicos 
(internet banking); 

• em qualquer agência bancária integrante da rede arrecadadora de receitas 
federais, por meio de DARF;

• débito automático em conta-corrente bancária.

Para este ano, o programa IRPF 2018 permite a impressão do DARF para 
pagamento de todas as quotas do imposto, inclusive as em atraso, com os 
respectivos acréscimos legais.

7.1. Débito Automático 

O contribuinte pode optar pelo agendamento do pagamento das quotas 
mediante débito automático na própria Declaração, desde que esta seja 
entregue dentro do prazo e a conta-corrente indicada seja do próprio 
contribuinte, devendo ser assinalada a opção de débito automático e informado 
o banco (Bradesco: código 237), agência e número da conta a ser debitada. 

Será possível o agendamento para débito automático da quota única ou 
demais para as Declarações transmitidas até 31/03/2018. Para as transmissões 
realizadas após esta data apenas será permitido o agendamento a partir da 2a 
quota. 

7.2. Antecipação da restituição1 

Na entrega da Declaração indicar o Banco 237 (Bradesco) como seu domicílio 
bancário e informe sua agência Bradesco e conta-corrente. 

Com isso o Cliente Private poderá antecipar em até 100% (cem por cento)2 a sua 
restituição, disponibilizando de imediato o valor antecipado, sem burocracia. 

1  Sujeito a aprovação de crédito. 
2  Se a restituição não ocorrer em um dos meses programados, será estabelecida uma data limite. 
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Neste ano foi inserido no Programa IRPF 2018 um painel inicial com informações 
das fi chas que poderão ser mais relevantes ao preenchimento da Declaração, 
identifi cadas a partir do histórico de utilização do contribuinte.

1. Identifi cação do Contribuinte
Nesta fi cha o contribuinte deverá fornecer as informações necessárias à sua 
identifi cação pessoal, como nome completo, data de nascimento, título eleitoral, 
endereço completo, telefones, profi ssão e e-mail.

Além dessas informações, o contribuinte deverá informar se possui cônjuge ou 
companheiro(a), preenchendo, em caso afi rmativo, o número do CPF. 

Atenção: o contribuinte deve preencher o campo em que discrimina se houve 
ou não mudança de endereço, pois será este que a Receita Federal do Brasil 
utilizará para enviar eventuais notifi cações.  

Nesta fi cha deverá ser preenchido também o n° do recibo de entrega da 
Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2017, ano-calendário de 2016, 
caso não tenha sido importada do programa do ano anterior pelo próprio 
contribuinte. 

Por fi m, deve-se indicar se a Declaração em preenchimento é ou não 
retifi cadora. 

2. Dependentes
O contribuinte poderá inserir os seguintes dependentes na sua Declaração:

• companheiro(a) com o qual o contribuinte tenha fi lho (a) ou viva há mais de 
5(cinco) anos, ou cônjuge;

• fi lho(a) ou enteado(a), até 21 anos de idade, ou, em qualquer idade, quando 
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;

• fi lho(a) ou enteado(a), se ainda estiver cursando estabelecimento de ensino 
superior ou escola técnica de segundo grau, até 24 anos de idade;

• irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, de quem o contribuinte 
detenha a guarda judicial, até 21 anos, ou em qualquer idade, quando 
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;

• irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, até 24 anos, se ainda 
estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de 
segundo grau, desde que o contribuinte tenha detido sua guarda judicial até 
os 21 anos;

III – FICHAS DA DECLARAÇÃO 
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• pais, avós e bisavós que, em 2017, tenham recebido rendimentos, tributáveis 
ou não, até R$ 22.847,76 ;

• menor pobre até 21 anos que o contribuinte crie e eduque e de quem detenha 
a guarda judicial;

• pessoa absolutamente incapaz, da qual o contribuinte seja tutor ou curador. 

Após selecionar a devida categoria de dependência, o contribuinte deverá 
preencher o nome completo e o número do CPF do dependente, cujo 
preenchimento é obrigatório para os dependentes com 8 (oito) anos ou mais, 
completados em 31/12/2017. 

Há a dedução de até R$ 2.275,08 (dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e oito 
centavos) por dependente.

Atenção 1: todos os rendimentos, ganhos, bens e direitos, dívidas e pagamentos 
e doações realizados pelos dependentes deverão ser informados. 

Atenção 2: os contribuintes devem informar os dados dos alimentandos com os 
quais tenha realizado despesas com instrução ou médicas em decorrência de 
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou escritura pública, em 
fi cha própria na Declaração. 

2.1. Filhos de pais divorciados ou separados 

O contribuinte poderá considerar como dependente os fi lhos que fi carem sob 
sua guarda, devendo informar todos os rendimentos, inclusive as importâncias 
recebidas do ex-cônjuge a título de pensão alimentícia. Se o fi lho declarar em 
separado, não poderá constar como dependente na Declaração do responsável.

3. Rendimentos Tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica (PJ) pelo 
Titular e pelos Dependentes
Nesta fi cha deverão ser inseridos os rendimentos tributáveis recebidos de 
pessoas jurídicas sujeitas a ajuste anual na Declaração, tais como: 

3.1. Rendimentos do trabalho:

• salários e ordenados (inclusive férias), proventos de aposentadoria, de reserva 
ou de reforma, pensões, gratifi cações e participações no lucro, remuneração 
de estagiários;

• benefícios recebidos de entidades de previdência privada, de PGBL e de Fapi;

• resgate de contribuições recebidas em decorrência de desligamento do 
plano de benefícios de entidade de previdência complementar (exceto as 
contribuições pagas entre 01/01/1989 a 31/12/1995); 

• a parcela dos rendimentos de pensão e dos proventos de aposentadoria, 
transferência para a reserva remunerada ou reforma, excedente ao limite 
mensal de isenção de R$ 1.903,98, paga pela previdência ofi cial ou privada ou 
por qualquer pessoa jurídica de direito público interno, a partir do mês em que 
o contribuinte completar 65 anos de idade;
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• a remuneração decorrente da prestação de serviços ou quaisquer outros 
pagamentos, como pro labore e aluguéis recebidos por titular ou sócios 
de pessoa jurídica, inclusive microempresa, empresa de pequeno porte e 
sociedades civis; 

• os honorários de autônomos, como advogado, médico, dentista, veterinário, 
engenheiro, professor, contador, economista, jornalista, pintor, escritor etc., 
quando recebidos de pessoas jurídicas;

• demais hipóteses previstas na legislação.

3.2. Rendimentos de aluguéis: valores recebidos pela ocupação, sublocação, 
uso ou exploração de bens móveis e imóveis, royalties e os decorrentes de uso, 
fruição e exploração de direitos, inclusive autorais, quando não recebidos pelo 
autor ou criador. 

Poderão ser excluídos os seguintes encargos, quando arcados pelo locador: 
impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem; aluguel pago pela 
locação de imóvel sublocado; despesas de condomínio e despesas pagas para 
cobrança ou recebimento do rendimento. 

Atenção: os rendimentos dos dependentes deverão ser indicados em fi cha 
própria. 

4. Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física e do Exterior 
pelo Titular e pelos Dependentes
Os rendimentos recebidos de pessoas físicas (aluguel, pensão alimentícia etc.) 
ou de fonte situada no exterior são tributados pelo imposto sobre a renda via 
carnê-leão (autorrecolhimento), aplicando-se a tabela progressiva mensal. 

A tabela progressiva mensal vigente no ano-calendário de 2017 é a seguinte:

Base de cálculo – R$ Alíquota (%) Parcela a Deduzir – R$
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36

O imposto sobre a renda devido é calculado pela aplicação da tabela 
progressiva mensal em vigor no mês do recebimento do rendimento, sobre o total 
recebido no mês, devendo ser recolhido até o último dia útil do mês subsequente 
ao do recebimento do rendimento, via DARF sob o código 0190 “IRPF - Carnê-
Leão”, correspondendo a uma antecipação do imposto devido na Declaração. 

O contribuinte poderá compensar o imposto pago nos países com os quais o 
Brasil possui acordos, convenções ou tratados internacionais ou naqueles em 
que haja reciprocidade de tratamento em relação aos rendimentos produzidos 
no Brasil, desde que não sujeitos à restituição ou compensação no país de 
origem (ver item 8.2. desta Cartilha). 
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Os rendimentos auferidos em moeda estrangeira e o imposto pago no exterior 
deverão ser convertidos em dólares dos Estados Unidos da América (EUA), de 
acordo com o valor estabelecido pela autoridade monetária do país de origem 
dos rendimentos na data do recebimento/pagamento e, posteriormente, para 
Reais, utilizando-se o valor do dólar fi xado para compra pelo Banco Central 
do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do 
recebimento do rendimento/pagamento. Já as deduções (ver artigo 4°, incisos 
II, IV e V da Lei n° 9.250/1995, combinado com o artigo 5°, §2° da mesma lei) serão 
convertidas pelo dólar dos EUA pelo valor fi xado pela autoridade monetária 
do país de origem para a data do pagamento, e posteriormente, para Reais 
mediante a utilização do dólar dos EUA fi xado para a venda para o último dia 
útil da 1° quinzena do mês anterior. 

A Receita Federal do Brasil divulga mensalmente o valor do dólar dos EUA para 
apuração mensal da base de cálculo do imposto sobre a renda por meio da 
publicação de Ato Declaratório Executivo (ADE). No ano de 2017 as taxas foram 
as seguintes: 

Mês do Recebimento Para Compra Para Venda Ato Legal
Janeiro 3,3824 3,3830 ADE Cosit n° 37/16
Fevereiro 3,2028 3,2034 ADE Cosit n° 02/17
Março 3,0773 3,0779 ADE Cosit n° 11/17
Abril 3,1623 3,1629 ADE Cosit n° 14/17
Maio 3,1263 3,1269 ADE Cosit n° 17/17
Junho 3,1005 3,1011 ADE Cosit n° 21/17
Julho 3,2830 3,2836 ADE Cosit n° 22/17
Agosto 3,1893 3,1899 ADE Cosit n° 26/17
Setembro 3,1970 3,1976 ADE Cosit n° 29/17
Outubro 3,1249 3,1255 ADE Cosit n° 35/17
Novembro 3,1567 3,1572 ADE Cosit n° 37/17
Dezembro* 3,2828 3,2834 -

* Em razão de não ter sido publicado o respectivo ato legal, foram consideradas as taxas de dólar, compra e venda, do 
último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao mês de referência, neste caso 14/11/2017, conforme divulgado pelo 
Banco Central do Brasil (Ptax), de acordo com as regras vigentes.

Exemplos: 

1) Rendimentos auferidos em Euros:

Data de Recebimento 28/09/2017 (A)

Valor Recebido em EUR EUR 5.000,00 (B)

Paridade Compra EUR/USD do dia 28/09/17 1,1773 (C)

Valor Recebido em USD (B*C=D) USD 5.886,50 (D)

Dólar Compra – Setembro 2017 R$ 3,1970 (E)

Valor Recebido – R$ (D*E=F) R$ 18.819,14 (F)

2) Rendimentos auferidos em Dólares dos EUA:

Data de Recebimento 13/04/2017 (A)

Valor Recebido em USD USD 2.000,00 (B)

Dólar Compra – Abril 2017 R$ 3,1623 (C)

Valor Recebido – R$ (B*C=D) R$ 6.324,60 (D)
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Na composição da base de cálculo poderão ser deduzidas:

• as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face 
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão 
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de 
alimentos provisionais, ou de escritura pública a que se refere o artigo 1.124-A 
do Código de Processo Civil;

• a importância de R$ 189,59, por dependente.

• as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, cujo ônus tenha sido do próprio contribuinte e desde 
que destinado a seu próprio benefi cio;

• as despesas escrituradas em Livro Caixa.

No campo “DARF pago cód. 0190” o contribuinte deverá inserir os valores dos 
DARFs recolhidos mensalmente durante o ano de 2017. 

O contribuinte que tenha preenchido o Programa Carnê-Leão 2017 
disponibilizado no site da Receita Federal do Brasil poderá importar as 
informações deste programa para este campo da Declaração. 

5. Rendimentos Isentos e Não Tributáveis
Estes rendimentos não entram no cômputo dos rendimentos tributáveis, para 
fi ns de apuração do imposto sobre a renda devido na Declaração, e devem ser 
informados em fi cha separada.  

São rendimentos isentos, dentre outros:

• lucros e dividendos recebidos pelo titular e seus dependentes: neste campo 
deverá ser preenchido o nome e o CNPJ da fonte pagadora;

• capital das apólices de seguro ou pecúlio pago por morte do segurado, 
prêmio de seguro restituído em qualquer caso e pecúlio recebido de 
entidades de previdência privada em decorrência de morte ou invalidez 
permanente; 

• indenização por rescisão de contrato de trabalho (inclusive PDV) e por 
acidente de trabalho; e FGTS;

• lucro na alienação de bens ou direitos de pequeno valor; Lucro na alienação 
do único imóvel; Lucro na venda de imóvel residencial para a aquisição de 
outro imóvel residencial; Redução do ganho de capital (valor importado com 
o prévio preenchimento do Programa Ganho de Capital 2017);

• rendimentos de caderneta de poupança e letras hipotecárias; 

• pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou por 
acidente de serviço; 

• parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e 
pensão de contribuinte com 65 anos ou mais, limitada a R$ 1.903,98; 
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• transferências patrimoniais – doações e heranças;

• transferências patrimoniais – meação e dissolução da sociedade conjugal e 
da unidade familiar;

• as Bonifi cações em ações/Incorporações de reservas ao capital; 

• valor da indenização paga por sociedade seguradora em razão de sinistro, 
furto ou roubo, relativo ao objeto segurado, menos o custo de aquisição do 
bem declarado na fi cha de Bens e Direitos (linha “26 - Outros”);

• resgate de contribuições pagas entre 01/01/1989 a 31/12/1995 recebido em 
razão de desligamento do plano de benefícios de entidade de previdência 
privada (linha “26 - Outros”); 

• acréscimo patrimonial decorrente de variação cambial de depósitos não 
remunerados mantidos em instituições fi nanceiras no exterior (linha “26 - 
Outros”); 

• os ganhos líquidos auferidos na venda de ações ou ouro, ativo fi nanceiro em 
Bolsa de Valores, cujo valor de venda global e mensal não seja superior a R$ 
20.000,00 ;

• restituição do Imposto sobre a Renda de anos-calendário anteriores.

6. Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Defi nitiva
Estes rendimentos não representam antecipação do imposto sobre a renda 
devido na Declaração, não sendo passíveis de recuperação.

São rendimentos sujeitos a tributação exclusiva/defi nitiva, dentre outros: 

• 130 salário (valor a ser importado pelo Programa IRPF 2018 da fi cha 
“Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica”);

• ganhos de Capital na Alienação de bens e direitos (valor a ser importado 
pelo Programa IRPF 2018 mediante o preenchimento do Programa Ganho de 
Capital 2017);

• ganhos de capital auferidos na alienação de bens, direitos e aplicações 
fi nanceiras adquiridos em moeda estrangeira (valor a ser importado 
mediante o preenchimento prévio do Programa Ganho de Capital em Moeda 
Estrangeira 2017);

• ganhos líquidos em renda variável (valor a ser importado com o 
preenchimento prévio do Anexo de Renda Variável da Declaração);

• Rendimentos de aplicações fi nanceiras;

• Valores dos Juros sobre o Capital Próprio (JCP) pagos ou creditados no ano-
calendário de 2017;

• Participações nos lucros ou resultados; e
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• Benefícios líquidos resultantes da amortização antecipada, por sorteio, dos 
títulos de capitalização (linha “12 - Outros”).

7. Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas (PJ) com 
Exigibilidade Suspensa
Nesta fi cha será informado o nome, o n0 de inscrição no CPF ou no CNPJ da fonte 
pagadora, o valor dos rendimentos que estão com a sua exigibilidade suspensa 
e o valor do depósito judicial nos termos do informe de rendimentos fornecido 
pela fonte pagadora. 

Na hipótese de a fonte pagadora não ter fornecido o informe de rendimentos 
(por estar desobrigada ou por erro), as informações deverão ser prestadas com 
base em documentos hábeis e idôneos.

Atenção: As informações prestadas são de caráter informativo, não sendo 
consideradas na apuração do imposto devido na Declaração. 

8. Imposto Pago
Nesta fi cha devem ser declarados os seguintes impostos pagos:

8.1. Imposto Complementar: neste campo deverá ser imputado o valor do 
imposto complementar ou “mensalão” recolhido sob o código 0246 “IRPF – 
Complementação Mensal”, pago no ano de 2017.

8.2. Imposto Pago no Exterior – Compensação: O imposto pago no exterior, no 
país de origem dos rendimentos, pode ser compensado na apuração do valor 
mensal do imposto a ser recolhido via carnê-leão no Brasil, observado o limite 
legal de dedução (o limite é calculado automaticamente pelo Programa IRPF 
2018), desde que não seja compensado ou restituído no exterior e tenha sido 
pago em país com o qual o Brasil tenha fi rmado acordo, tratado e convenção 
internacional ou em que haja reciprocidade de tratamento, dentre os quais: 

África do Sul Dinamarca Índia Reino Unido (reciprocidade)
Alemanha (reciprocidade) Equador Israel República Eslovaca
Argentina Espanha Itália República Tcheca
Áustria EUA (reciprocidade) Japão Rússia
Bélgica Filipinas Luxemburgo Suécia
Canadá Finlândia México Trinidad e Tobago
Chile França Noruega Turquia
China Países Baixos (Holanda) Peru Ucrânia
Coréia do Sul Hungria Portugal Venezuela

O imposto pago no exterior deverá ser convertido em dólares dos EUA pelo 
seu valor determinado pela autoridade monetária do país de origem dos 
rendimentos para a data do recebimento ou pagamento e, posteriormente, em 
Reais com a utilização do valor do dólar fi xado para compra pelo Banco Central 
do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do 
recebimento do rendimento (ver item 4 desta seção). 
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8.3. Imposto sobre a Renda na Fonte – Lei n0 11.033/2004: informar o valor do 
imposto sobre a renda na fonte retido na venda em operações realizadas em 
bolsa (exceto day trade) de 0,005%, nos termos dos §§ 10 e 20, II do artigo 20 da 
Lei n0 11.033/2004, durante o ano de 2017, desde que este imposto não tenha 
sido:

• Deduzido do imposto sobre ganhos líquidos apurados no mês da retenção; 

• Compensado com o imposto incidente sobre ganhos líquidos apurados nos 
meses posteriores ao da retenção dentro do ano-calendário de 2017;

• Compensado com o imposto devido sobre o ganho de capital apurado nas 
alienações de ações fora de bolsa, dentro do ano-calendário de 2017. 

9. Pagamentos e Doações 
Nas fi chas de “Pagamentos Efetuados” e “Doações Efetuadas” devem ser 
informados os pagamentos de despesas e doações realizadas pelo titular, seus 
dependentes (indicados na fi cha de Dependentes) ou alimentando, observado o 
código correspondente.

9.1. Pagamentos Efetuados

O contribuinte deve relacionar os pagamentos despendidos com:

• Instrução no Brasil e no exterior (códigos 1 e 2);

• Fonoaudiólogos, médicos, dentistas, psicólogos, fi sioterapeutas, terapeutas 
ocupacionais no Brasil e no exterior (códigos 09 a 20);

• Hospitais, clínicas e laboratórios no Brasil e exterior (códigos 21 e 22);

• Plano de saúde no Brasil (código 26);

• Pensão alimentícia paga a residente no Brasil ou no exterior (códigos 30, 31, 33 
ou 34, a depender do caso concreto);

• Contribuições para previdência complementar em nome do titular ou dos 
dependentes (código 36);

• Contribuições para as entidades de previdência complementar fechadas de 
natureza pública. (código 37);

• Aplicação em Fundo de Aposentadoria Programada Individual (FAPI) (código 
38);

• Contribuição Patronal paga à previdência social pelo empregador doméstico 
(código 50), devendo-se informar o nome completo do empregado 
doméstico, CPF, o Número de Inscrição do Trabalhador (NIT) ou do PIS ou do 
PASEP;

• Honorários de advogados e escritórios de advocacia (códigos 60 a 62, a 
depender do caso concreto);
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• Honorários de engenheiros, arquitetos e demais profi ssionais liberais, exceto 
advogados, administrador ou corretor de imóveis (código 66);

• Aluguel de imóveis (código 70), administração de imóveis (código 71) e 
corretagem de imóveis (código 72);

• Arrendamento rural (código 76);

• Outros (código 99). 

Dos pagamentos relacionados serão dedutíveis da base de cálculo do imposto 
devido na Declaração:

• Contribuições feitas à previdência privada e FAPI, limitado a 12% do total 
dos rendimentos tributáveis na Declaração, dedução esta condicionada ao 
recolhimento, também, de contribuições para o regime geral de previdência 
social, ou regime próprio de servidores federal, estaduais ou municipais;

• Despesas com instrução - O limite anual individual da dedução (por 
dependente, alimentando ou declarante) é de R$ 3.561,50; 

• Despesas médicas;

• Importâncias pagas a título de pensões alimentícias, em cumprimento de 
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. 

As contribuições patronais pagas à Previdência Social pelo empregador 
doméstico serão deduzidas do imposto devido na Declaração, limitado a um 
empregado doméstico por Declaração e ao valor recolhido no ano-calendário 
de 2017. A dedução não poderá exceder ainda ao valor da contribuição 
patronal calculada sobre um salário mínimo mensal, sobre o 130 salário e sobre 
a remuneração adicional de férias (relativos a um salário mínimo) e ao valor do 
imposto apurado (código 50). 

Atenção 1: O cônjuge que incluir o fi lho como dependente na Declaração poderá 
deduzir as despesas com instrução, ainda que o recibo esteja em nome do outro 
cônjuge. 

Atenção 2: Não poderão ser deduzidas as seguintes despesas:

• Reembolsadas ou cobertas por apólice;

• Com enfermeiros e remédios, salvo se constarem da conta hospitalar; 

• Com planos de saúde pagos no exterior;

• Com aparelhos de surdez, óculos, lentes de contato

9.2. Doações Efetuadas

Na fi cha de “Doações Efetuadas” devem ser informadas as doações realizadas e 
que poderão ser deduzidas do imposto apurado na Declaração, tais como:  
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• Doações em 2017 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Doações aos 
Fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (código 40);

• Incentivo à cultura. - Projetos culturais aprovados na forma da 
regulamentação do Programa Nacional de Apoio à Cultura – PRONAC 
(código 41); 

• Incentivo à atividade audiovisual (código 42);

• Incentivo ao desporto - Projetos relacionados ao desporto educacional, ao 
desporto de participação e ao desporto de rendimento no âmbito da Lei n0 
11.438/2006 (código 43); 

• Doações - Estatuto do Idoso (código 44);

• Incentivo ao Programa de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com 
Defi ciência (Pronas/PCD) (código 45); (*)

• Incentivo ao Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon) 
(código 46); (*)

• Doações em espécie (código 80) e doações em bens e direitos (código 81);

• Outras (código 99).

A dedução está limitada a 6% (seis por cento) do imposto devido na Declaração, 
devendo ser observada a soma das deduções das contribuições realizadas, bem 
como as especifi cidades e condições previstas na legislação tributária, desde 
que as doações/destinações tenham sido realizadas até 31/12/2017.

(*) As doações efetuadas aos Pronon e Pronas/PCD estão, cada uma, limitadas a 
1% (um por cento) do imposto devido na Declaração e não se submetem ao limite 
global.

Nesta fi cha também deverão ser lançadas as doações em espécie (código 80) e 
de bens e direitos (código 81) não dedutíveis do imposto devido na Declaração, 
com a indicação do nome e o número do CPF dos benefi ciários.

Em fi cha separada e específi ca poderão ser lançadas as doações, em espécie, 
aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, distrital, 
estaduais e municipais, podendo, ainda, ser efetuadas por meio de DARF emitido 
pelo Programa IRPF 2018 (código 3351) e ser pago até a data de vencimento 
da 10 quota ou quota única (30 de abril de 2018), na modalidade Doações 
diretamente na declaração (DDD-ECA). Tais doações estão limitadas a 3% (três 
por cento) do imposto devido na Declaração, sendo sujeitas, ainda, ao limite 
global de 6% do imposto devido na Declaração.

Atenção: Com relação às doações informadas nos códigos 80 e 81 os 
contribuintes devem verifi car a legislação estadual que regula o Imposto sobre 
Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), a fi m de identifi car a possível 
tributação com relação a este tributo estadual em seu domicílio fi scal.
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10. Bens e Direitos 
O contribuinte deve relacionar na fi cha de “Bens e Direitos” a posição em 
31/12/2016 e em 31/12/2017 de todos os seus bens e direitos, bem como de seus 
dependentes, no Brasil e no exterior, tais como:

• Imóveis urbanos e rurais;

• Automóveis, embarcações e aeronaves;

• Demais bens móveis e direitos cujo custo de aquisição unitário seja igual ou 
superior a R$ 5.000.00;

• Saldos de contas-correntes bancárias, poupanças e aplicações fi nanceiras 
com valor individual igual ou superior a R$ 140,00;

• Conjunto de ações, quotas ou quinhão de capital social de uma mesma 
sociedade empresária, negociadas ou não em bolsa de valores, ouro, e ativo 
fi nanceiro de custo igual ou superior a R$ 1.000,00. 

Os bens e direitos deverão ser declarados discriminadamente pelos valores de 
aquisição constantes nos instrumentos de transferência de propriedade ou da 
respectiva nota fi scal, salvo os bens adquiridos em prestações ou fi nanciados, os 
quais devem ser declarados pelos valores efetivamente pagos.

Neste ano, foram incluídos no Programa IRPF 2018 campos específi cos para 
preenchimento com informações complementares relacionados a alguns tipos 
de bens.

Nesse sentido, poderão ser informados o número do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica (CNPJ) da instituição para as aplicações fi nanceiras, além da 
agência e conta para os casos de conta-corrente e de caderneta de poupança.

No caso de veículos, tais como automóveis e motos, poderá ser informado o 
número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam).

Para os bens imóveis, tais como casa, apartamento e terrenos, poderão ser 
informados o número de Inscrição Municipal (relativo ao Imposto Predial e 
Territorial Urbano - IPTU), a data de aquisição, o endereço (logradouro, número, 
complemento, bairro/distrito, UF, Município e CEP), a área total do imóvel e a 
informação, se houver, do respectivo registro no Cartório de Registro de Imóveis. 

Independentemente dessas informações serem opcionais para esta Declaração 
sugerimos o preenchimento de todos os campos, pois a partir do próximo ano 
essas informações serão obrigatórias.

Imóveis

Os bens imóveis deverão ser declarados pelo seu custo, constante no 
instrumento de aquisição. 

No campo “Discriminação” é importante informar a realização de benfeitorias, 
bem como se o imóvel foi adquirido por doação, herança ou em sub-rogação de 
bens particulares. 
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As benfeitorias realizadas em imóvel adquirido até 1988 devem ser incluídas em 
item próprio (código 17). 

A partir deste ano, há campos específi cos para o preenchimento do número da 
Inscrição Municipal (relativo ao Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), para 
imóveis urbanos, ou do Número do Imóvel na Receita Federal (NIRF), para imóveis 
rurais, data de aquisição, endereço completo, área total do imóvel (em m2 ou ha) e 
as informações relativas ao registro do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis. 

Aplicações Financeiras

As contas-correntes, poupanças e demais aplicações devem ser informadas 
pelos seus respectivos saldos, de acordo com o informe de rendimentos 
fornecido pela instituição fi nanceira. Algumas aplicações, como fundo de ações 
e VGBL, devem ser informadas pelo valor nominal.

Para as contas-correntes e as cadernetas de poupança, há campo específi co 
para informar o número de inscrição no CNPJ da instituição fi nanceira, além dos 
números de agência e conta.

Com relação aos fundos de investimentos, o contribuinte poderá informar o 
número de inscrição no CNPJ da instituição fi nanceira que administra o ativo 
fi nanceiro.

Atenção: Observar as orientações contidas no informe de rendimentos fornecido 
pela instituição fi nanceira. 

Participações Societárias

Os contribuintes que detiveram participação no capital social no ano de 2017, 
com valor de aquisição igual ou superior a R$ 1.000,00, devem descrever no 
campo “Discriminação” a quantidade e o tipo das quotas ou quinhões de 
capital detidos em 31/12/2017, bem como o nome e o número do CNPJ da pessoa 
jurídica, sob o código 32. 

Participações Societárias no Exterior 

 Se a participação societária for detida no exterior o contribuinte deverá 
selecionar o código do país em que está sediada a sociedade empresária e 
no campo “Discriminação” inserir a quantidade das quotas ou quinhões de 
capital detidos em 31/12/2017, o nome da sociedade e o valor de aquisição 
em moeda estrangeira. 

 O custo de aquisição deve ser convertido em dólares dos EUA e, em seguida, 
em Reais pela cotação do dólar fi xada, para a venda, pelo Banco Central do 
Brasil para a data das integralizações realizadas. 

Ações 

As ações deverão ter a sua quantidade e denominação especifi cadas no 
campo “Discriminação”, sob o código 31, e serem declaradas pelo seu custo de 
aquisição, com base nas notas de negociação, acrescidas as bonifi cações, as 
despesas inerentes à transação, ao custo primitivo, além de informar o número 
de inscrição no CNPJ da pessoa jurídica.  
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Juros sobre o Capital Próprio (JCP)

Quando o informe de rendimentos da fonte pagadora indicar valores de JCP 
creditados e não pagos o contribuinte deverá discriminar tais valores na fi cha de 
“Bens e Direitos”, informando o nome e o CNPJ da sociedade devedora e o valor 
do crédito no campo “Situação em 31/12/2017” (código 99). 

Consórcio

Consórcio não Contemplado em 2017

 No campo “Discriminação”, sob o código 95, informar o nome, cota, grupo, o 
tipo de bem objeto do contrato, quantidade de parcelas pagas e a pagar. 
Informar, em campo específi co, o número do CNPJ da administradora do 
consórcio.  

 No campo “Situação em 31/12/2017” informar o valor do campo “Situação em 
31/12/2016” acrescido das parcelas efetivamente pagas em 2017. 

Consórcio Contemplado em 2017

 Deve ser incluído o bem adquirido como um novo item, com o código 
específi co, informando no campo “Discriminação” os dados do bem e do 
consórcio. Não preencher o campo “Situação em 31/12/2016”. No campo 
“Situação em 31/12/2017”, preencher o valor declarado acrescido das 
parcelas pagas em 2017. 

VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre

No código 97 deverão ser informados os dados da sociedade seguradora 
(nome/CNPJ) e os valores nominais (sem atualização) acumulados 
correspondentes a contribuições efetuadas para seguros de vida com cobertura 
por sobrevivência, do tipo VGBL, tal como informado no informe de rendimentos 
a ser fornecido pela sociedade seguradora. 

Atenção: os valores correspondentes às contribuições efetuadas no ano para o VGBL 
não podem ser informados/deduzidos na fi cha “Pagamentos e Doações Efetuados”. 

Empréstimos concedidos

O contribuinte que conceder empréstimos deve lançar na fi cha “Bens e Direitos”, 
sob o código 51 “Crédito decorrente de Empréstimo”, o valor emprestado ao 
mutuário como direito de crédito, preenchendo o campo “Discriminação” com o 
valor do mútuo, data, nome e em campo específi co o número do CPF/CNPJ do 
mutuário, bem como os valores recebidos em 2017, se for o caso. 

Por outro lado, o mutuário deve inserir os dados do mutuante, valor e data do 
empréstimo na fi cha de “Dívidas e Ônus Reais”, observando o código conforme a 
classifi cação do mutuante.

Doações em Bens Móveis e Imóveis em 2017

O donatário deve relacionar os bens e direitos recebidos em 2017 no campo 
“Discriminação” da fi cha “Bens e Direitos”, com a indicação dos dados do 
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doador, do bem doado e a data de doação. O valor do bem ou direito recebido 
pelo donatário deve ser informado no campo “Situação em 31/12/2017” e o 
mesmo valor equivalente à doação deve ser informado na fi cha “Rendimentos 
Isentos e Não tributáveis”, no campo “Transferências patrimoniais – doações e 
heranças”.

O doador deve discriminar o bem doado na coluna “Discriminação” da fi cha de 
“Bens e Direitos”, utilizando o nome (ou razão social) e o número de inscrição no 
CPF ou CNPJ do donatário, mantendo o valor declarado na última Declaração 
no campo “Situação em 31/12/2016” e zerando o campo “Situação em 
31/12/2017”. 

Ver ainda item 9.2. Doações Efetuadas desta Cartilha. 

Bens e Direitos no exterior

No campo “Discriminação” o contribuinte deverá informar os bens e direitos 
existentes no exterior, com o respectivo código do país de localização, e o valor 
de aquisição em moeda estrangeira constante nos instrumentos de transferência 
de propriedade de acordo com a moeda de aquisição, discriminando se os 
rendimentos utilizados na sua aquisição foram auferidos originariamente em 
Reais, em moeda estrangeira ou em ambas as moedas, durante o período de 
residência fi scal ou não. 

Os bens, direitos e aplicações fi nanceiras adquiridos em moeda estrangeira 
deverão ser informados com base no custo de aquisição. O valor de 
aquisição em moeda estrangeira deverá ser convertido em dólares dos EUA, e 
posteriormente em Reais pela cotação do dólar fi xada, para venda, pelo Banco 
Central do Brasil, para a data de aquisição.

Os saldos de depósitos não remunerados mantidos no exterior deverão ser 
descritos no campo “Discriminação” pelo valor em moeda estrangeira, devendo 
ser convertidos em dólares dos EUA e, posteriormente, para Reais pela cotação 
fi xada, para compra, pelo Banco Central do Brasil, para 31/12/2017. 

Atenção: o acréscimo patrimonial decorrente da variação cambial dos depósitos 
não remunerados deve ser informado na Ficha de “Rendimentos Isentos e Não 
Tributáveis”, campo “Outros” (linha 26).

Cotações de Compra e Venda para 31/12/2017:

31/12/2017 – Dólar dos EUA Compra – R$ 3,3074 Venda – 3,3080

31/12/2017 – Euro Paridade Compra – 1,1995 Paridade Venda – 1,1999

31/12/2017 – Libra Esterlina Paridade Compra - 1,3513 Paridade Venda - 1,3517

Bens recebidos por herança ou dissolução de sociedade conjugal em 2017

Na “Discriminação” informar o modo de aquisição do bem ou direito (i.e., por 
herança, doação ou partilha, com os dados identifi cadores do transmissor, 
conforme o caso). Não preencher o campo “Situação em 31/12/2016” e no 
campo “Situação em 31/12/2017” inserir o valor do bem ou direito constante 
da última Declaração apresentada pela pessoa falecida, pelo doador ou pelo 
ex cônjuge/companheiro(a), ou o valor pelo qual tenha sido transferido, se for 
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superior àquele (nesta última hipótese deverá ter sido apurado ganho de capital, 
conforme o caso). 

O valor correspondente aos bens e direitos recebidos deverá ser informado 
na fi cha de “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”, campo “Transferências 
Patrimoniais – doações e heranças”, na hipótese de bens recebidos por herança 
ou no campo “Transferências Patrimoniais – meação e dissolução da sociedade 
conjugal e da unidade familiar”, na hipótese de dissolução da sociedade 
conjugal. 

Bens e Direitos adquiridos e alienados em 2017

No campo “Discriminação” informar o custo de aquisição do bem ou direito, os 
nomes e CNPJ ou CPF dos alienantes e adquirentes, as datas e os valores de 
aquisição e alienação. 

Zerar os campos “Situação em 31/12/2016” e “Situação em 31/12/2017”.

Bens Desincorporados do Patrimônio em 2017

Na fi cha de “Discriminação” informar os dados relativos aos bens e direitos 
desincorporados do patrimônio em 2017, bem como o nome, CPF ou CNPJ do 
adquirente, além da data e valor de alienação. 

No campo “Situação em 31/12/2016” informar o valor constante na Declaração 
anterior. 

Zerar os campos “Situação em 31/12/2017”.  

11. Dívidas e Ônus Reais 
Nesta fi cha deverá ser informado o número do CNPJ ou do CPF do credor, 
a natureza da dívida, o saldo em 31/12/2016 e em 31/12/2017 e o valor pago 
durante o ano de 2017. 

Não é necessário incluir nesta fi cha as dívidas e ônus:

• com valores iguais ou inferiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

• decorrente de fi nanciamento do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) ou 
sujeitos às mesmas condições, ou seja, aqueles nos quais o bem é dado em 
garantia do pagamento (ex. alienação fi duciária, hipoteca, penhor etc.);

• relativos a bens adquiridos em consórcios;

• decorrentes da atividade rural. 

Os saldos das dívidas e ônus reais assumidos no exterior deverão ser convertidos 
para Reais pela cotação fi xada, para compra, pelo Banco Central do Brasil, 
para 31 de dezembro do ano-calendário. Já as amortizações efetuadas serão 
convertidas pela taxa do dólar fi xada para venda pelo Banco Central do Brasil 
para o último dia útil da quinzena anterior ao do pagamento das amortizações 
no exterior. 
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1. Ganho de Capital
O ganho de capital consiste no resultado positivo apurado pela diferença entre 
o valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição. 

Os ganhos de capital estão sujeitos à tributação pelo imposto sobre a renda, de 
forma defi nitiva, à alíquota progressiva, variando entre 15% a 22,5% a depender 
do valor do ganho apurado, conforme demonstrado na tabela abaixo, e devem 
ser apurados em separado dos demais rendimentos, por operação. 

Faixa de valores Alíquota
Ganhos até R$ 5.000.000,00 15% (quinze por cento)
Ganhos de R$ 5.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 17,5% (dezessete e meio por cento)
Ganhos de R$ 10.000.000,01 a R$ 30.000.000,00 20% (vinte por cento)
Ganhos acima de R$ 30.000.000,00 22,5% (vinte e dois e meio por cento)

As perdas nas operações sujeitas à apuração de ganho de capital são 
indedutíveis.

Na alienação de bens imóveis, por pessoa física residente no país, serão 
aplicados fatores de redução específi cos de acordo com a data de aquisição e 
a data de alienação (Leis n0s 7.713/1988 e 11.196/2005).

1.1. Isenções

Algumas operações sujeitas à apuração de ganho de capital estão isentas do 
imposto sobre a renda, tais como: 

• alienação de bens de pequeno valor (ações – valor de venda no mês igual ou 
inferior a R$ 20.000,00; demais casos – R$ 35.000,00).

• alienação, por valor igual ou inferior a R$ 440.000,00, do único bem imóvel 
que o titular possua, individualmente, em condomínio ou em comunhão, 
desde que não tenha efetuado, nos últimos 5 (cinco) anos, outra alienação de 
imóvel a qualquer título (tributada ou não).

• venda de imóveis residenciais, desde que o alienante, dentro do prazo de 
180 (cento e oitenta) dias, contados da celebração do contrato, aplique o 
produto da venda na aquisição de imóveis residenciais localizados no País, 
desde que não tenha efetuado, nos últimos 5 (cinco) anos, contados a partir 
da data da celebração do contrato relativo a operação de venda com o 
benefício fi scal.

• ganho apurado na alienação de imóveis adquiridos até 1969.

Atenção: O contribuinte que apurou ganho de capital no ano de 2017 deverá 
preencher o Programa Ganho de Capital 2017 disponível no site da Receita 
Federal do Brasil (www.receita.fazenda.gov.br), e depois exportar as informações 
para a Declaração de Ajuste Anual.

IV - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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2. Moeda Estrangeira
O ganho de capital auferido no exterior está sujeito à tributação pelo imposto 
sobre a renda à alíquota progressiva, variando entre 15% a 22,5% a depender do 
valor do ganho apurado, conforme demonstrado na tabela abaixo; é calculado 
separadamente em relação a cada operação, não sendo possível qualquer 
dedução de eventuais perdas auferidas, exceto os custos e despesas inerentes à 
transação. 

Faixa de valores Alíquota
Ganhos até R$ 5.000.000,00 15% (quinze por cento)
Ganhos de R$ 5.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 17,5% (dezessete e meio por cento)
Ganhos de R$ 10.000.000,01 a R$ 30.000.000,00 20% (vinte por cento)
Ganhos acima de R$ 30.000.000,00 22,5% (vinte e dois e meio por cento)

O ganho de capital deve ser apurado de acordo com a procedência dos 
rendimentos que originaram a aplicação, isto é: (i) originariamente referenciados 
em Reais; (ii) originariamente referenciados em moeda estrangeira; ou (iii) 
referenciados parte em Reais e parte em moeda estrangeira. 

2.1. Origem em Reais 

Nos investimentos decorrentes de rendimentos originários em moeda nacional, o 
ganho de capital consistirá no resultado positivo, apurado em Reais, entre o valor 
da alienação e o custo de aquisição do investimento, informado na Declaração.

O valor de alienação, liquidação ou resgate em moeda estrangeira deverá 
ser convertido em dólares dos EUA e, posteriormente, em Reais, pela cotação 
do dólar fi xada, para compra, pelo Banco Central do Brasil, para a data do 
recebimento.  

Já o custo de aquisição de bens ou direitos em moeda estrangeira deverá ser 
convertido em dólares dos EUA e, em seguida, em Reais, pela cotação do dólar 
fi xada, para venda, pelo Banco Central do Brasil, para a data da compra.

Exemplo: 

Data de Aquisição 13/03/2008 (A)
Custo de Aquisição – USD USD 2.000,00 (B)
Cotação USD venda para 13/03/2008 R$ 1,6971 (C)
Custo de Aquisição – R$ R$ 3.394,20 (B) * (C ) = (D)
Data de Alienação 03/08/2017 (E)
Valor de Alienação – USD USD 2.700,00 (F)
Cotação USD da compra para 03/08/2017 R$ 3,1188 (G)
Valor de Alienação – R$ R$ 8.420,76 (F)*(G)= (H)
Ganho de Capital – R$ R$ 5.026,56 (H) – (D) = (I)
Imposto sobre a Renda (15%) R$ 753,98 (I)*15% = (J)

2.2. Origem em Moeda Estrangeira

Em relação aos investimentos originalmente efetuados em moeda estrangeira, o 
ganho de capital deverá ser calculado com base no resultado positivo apurado 
em dólares norte-americanos, entre o valor da alienação e o custo de aquisição 
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do investimento, convertido em Reais mediante a utilização da cotação do dólar 
fi xada, para compra, pelo Banco Central do Brasil, para a data do recebimento.

A conversão de moeda estrangeira para dólares norte-americanos será 
efetuada com a utilização do valor fi xado pela autoridade monetária do país 
emissor da moeda, para a data do pagamento, na aquisição; e para a data do 
recebimento, na alienação, liquidação ou resgate do investimento.

Exemplo:

Custo de Aquisição - USD USD 2.000,00 (A)

Data de Alienação 03/08/2017

Valor de Alienação USD 2.700,00 (B)

Ganho de Capital - USD USD 700,00 (B) – (A) = (C)

Cotação USD compra para 03/08/2017 R$ 3,1188 (D)

Ganho de Capital –R$ R$ 2.183,16 (C) *(D) = (E)

Imposto sobre a Renda (15%) R$ 327,47 (E) *15% = (F)

2.3. Origem Parte em Reais e Parte em Moeda Estrangeira 

No investimento realizado com rendimentos auferidos originalmente em ambas 
as moedas (moeda nacional e estrangeira) o ganho de capital deverá ser 
apurado em conformidade com as regras de apuração do ganho de capital 
em moeda nacional e estrangeira, de maneira proporcional a cada parcela do 
investimento.

2.4. Não incidência do Imposto 

O imposto sobre a renda não incidirá sobre:

• a alienação de bens localizados no exterior ou representativos de direitos 
no exterior, bem como a liquidação ou o resgate de aplicações fi nanceiras, 
adquiridos, a qualquer título, pela pessoa física, na condição de não-
residente fi scal no Brasil;

• A variação cambial decorrente da alienação, liquidação ou resgate de 
bens, direitos e aplicações fi nanceiras realizadas com rendimentos auferidos 
originariamente em moeda estrangeira;

• A variação cambial decorrente dos depósitos não remunerados mantidos em 
instituições fi nanceiras no exterior;

• O ganho de capital auferido na alienação de moeda estrangeira mantida 
em espécie, cujo total de alienações, no ano-calendário, seja igual ou inferior 
ao equivalente a USD 5.000,00 (cinco mil dólares norte-americanos). Esta 
conversão deverá ser feita na data de cada alienação.

Atenção: O contribuinte que apurou ganho de capital em moeda estrangeira no 
ano de 2017 deverá preencher o Programa Ganho de Capital Moeda Estrangeira 
2017 disponível no site da Receita Federal do Brasil (www.receita.fazenda.gov.br), 
e depois exportá-lo para a Declaração Anual de Ajuste.
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3. Renda Variável 
Os ganhos líquidos auferidos em operações realizadas em bolsa de valores, de 
mercadorias, e futuros e assemelhadas estão sujeitos à incidência do imposto 
sobre a renda à alíquota fi xa de 15%. Já os ganhos em operações de day trade 
estão sujeitos ao imposto sobre a renda à alíquota de 20%. 

São isentos do imposto os ganhos da pessoa física em operações com ações, no 
mercado à vista de bolsa de valores, se o total das vendas realizadas no mês for 
igual ou inferior a R$ 20.000,00. 

Operações em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e 
assemelhadas fi cam sujeitas à retenção de imposto sobre a renda na fonte 
à alíquota de 0,005%,com exceção das operações de day trade, sujeitas à 
alíquota de 1%. O valor retido poderá ser compensado com o imposto sobre a 
renda a ser recolhido mensalmente sobre os ganhos líquidos.

As perdas apuradas nas operações de renda variável poderão ser 
compensadas, no próprio mês ou nos meses subsequentes, com os ganhos 
líquidos auferidos em qualquer destas operações (exceto day trade, cujas perdas 
apenas podem ser compensadas com ganhos em day trade).

A responsabilidade pela apuração e pelo recolhimento do imposto sobre os 
ganhos líquidos mensais é do contribuinte, que deverá fazê-lo sob o código 6015 
“IRPF – Ganhos Líquidos em Operações em Bolsa” até o último dia útil do mês 
subsequente ao que os ganhos foram percebidos.

4. Previdência Privada / FAPI / VGBL
PGBL – Plano Gerador de Benefício Livre e FAPI – Fundo de Aposentadoria 
Programada Individual. Os aportes ou contribuições realizadas em 2017 para 
estes planos de previdência são dedutíveis da base de cálculo de imposto sobre 
a renda, limitado a 12% (doze por cento) dos rendimentos tributáveis recebidos no 
ano-calendário pela pessoa física, dedução esta condicionada ao recolhimento, 
também, de contribuições para o regime geral de previdência social, ou regime 
próprio de servidores federal, estaduais ou municipais.

O saldo acumulado no PGBL / FAPI não deve ser informado na fi cha “Bens e 
Direitos” da Declaração.

VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre. Ao contrário do PGBL, os valores ou 
prêmios pagos ao VGBL não são dedutíveis da base de cálculo do imposto sobre 
a renda, e não devem ser informados na Ficha de “Pagamentos Efetuados”. 
O saldo nominal acumulado no VGBL deverá ser informado na fi cha “Bens e 
Direitos” da Declaração (código 97). 

Tanto para o PGBL e FAPI como para o VGBL o imposto sobre a renda na 
fonte incidirá somente no resgate ou recebimento de benefícios (no caso do 
PGBL / FAPI, o imposto incidirá sobre o valor total recebido; no VGBL sobre os 
rendimentos), observando o regime tributário escolhido pelo contribuinte. Os 
valores de resgates / benefícios deverão ser informados na fi cha “Rendimentos 
Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas” (no caso da opção pelo regime 
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tributário progressivo) ou na fi cha “Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva” 
(no caso da opção pelo regime tributário regressivo). 

Para ambos os casos, o contribuinte deve atentar para as informações prestadas 
no informe de rendimentos fornecido pela sociedade seguradora. 

5. Atividade Rural 
O contribuinte deve preencher a fi cha de “Atividade Rural”, caso se enquadre em 
qualquer das condições a seguir:

• apurou resultado positivo da atividade rural em 2017, em qualquer soma, e 
desde que esteja obrigado a apresentar a Declaração;

• a soma de sua participação nas receitas brutas das unidades rurais 
exploradas individualmente, em parceria ou condomínio, no ano de 2017, 
tenha sido superior a R$ 142.798,50 , na hipótese de ter exclusivamente 
receitas da atividade rural;

• deseje compensar o prejuízo de anos-calendário anteriores ou do próprio 
ano-calendário de 2017. 

Na fi cha de “Atividade Rural” devem ser preenchidos os dados e identifi cação 
do imóvel rural explorado no Brasil (localização, número do imóvel na Receita 
Federal do Brasil (NIRF), área (ha), participação (%) e a condição da exploração). 

O resultado da atividade rural, quando positivo, integrará a base de cálculo do 
imposto na Declaração. Para a apuração do resultado, as receitas e despesas 
são computadas mensalmente pelo regime de caixa, na fi cha “Receitas e 
Despesas – Brasil” (dados que podem ser importados do Programa Livro Caixa 
da Atividade Rural 2017). 

No cálculo da apuração do resultado (campo: “Apuração do Resultado – Brasil”), 
devem ser informados, se houver, o prejuízo do exercício anterior, o valor dos 
adiantamentos recebidos em 2017 por conta de venda para entrega futura, valor 
dos adiantamentos recebidos em 2016 referentes a produtos entregues em 2017. 

No campo “Movimentação e Rebanho - Brasil” o estoque fi nal no ano-calendário 
de 2017 deve ser informado, por cada espécie: (i) o estoque inicial; (ii) as 
aquisições no ano; (iii) os nascidos no ano; (iv) os consumos e perdas e; (v) as 
vendas no ano, inclusive os entregue por doação e herança.

No campo “Bens da Atividade Rural - Brasil”, deverá ser relacionado, de forma 
discriminada, os bens relativos à atividade rural adquiridos em 2017, exceto terra-
nua (p.ex. prédios, galpões, produtos estocados, tratores, equipamentos, dentre 
outros).  

Já o campo das “Dívidas vinculadas à Atividade Rural” deve ser preenchido pelo 
contribuinte que possuir dívidas em 2016 e/ou em 2017, discriminando a data da 
sua contratação, bem como o nome do credor, com o respectivo n0 de inscrição 
no CPF ou no CNPJ. Informar, ainda, os valores efetivamente pagos em 2017, a 
título de empréstimos rurais, quando for o caso. 
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A atividade rural exercida, no exterior, por residente no Brasil, deve ser declarada 
separadamente da atividade rural exercida no país. Na apuração do resultado, 
que deve ser feita separadamente para cada país onde a atividade rural foi 
exercida (na moeda original e posteriormente convertido para dólares dos EUA) 
e em seguida totalizada pela soma algébrica do resultado em dólares de cada 
país (posteriormente convertida para Reais), sendo aplicadas as mesmas normas 
previstas para o contribuinte que exerce a atividade no Brasil.

6. Dependente – Primeira Declaração
Os bens e direitos de dependentes que passaram a apresentar Declaração 
em separado deverão ter sua posição zerada na fi cha “Bens e Direitos” do 
responsável relativamente à “Situação em 31/12/2017”, o qual informará tal fato 
no campo “Discriminação”. 

Na fi cha “Bens e Direitos” do antigo dependente que faz a primeira Declaração o 
valor dos bens deve ser informado no campo “Situação em 31/12/2016”, tal como 
declarado na Declaração do responsável e no campo “Situação em 31/12/2017” 
de acordo com a efetiva posição nesta data.
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Além da Declaração de Ajuste Anual, o contribuinte residente para fi ns fi scais no 
Brasil que, em 31 de dezembro de 2017, possua ativos e investimentos no exterior 
de valor igual ou superior a USD 100.000,00 (cem mil dólares norte-americanos), 
ou o equivalente a este valor, ainda que em outra moeda, estará obrigado 
a apresentar, anualmente, a Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior 
(DCBE) ao Banco Central do Brasil. Para os contribuintes que detiverem bens 
e valores iguais ou superiores a USD 100.000.000,00 (cem milhões de dólares 
norte-americanos), ou o seu equivalente em outras moedas, a DCBE deverá ser 
entregue trimestralmente. 

Atenção: apesar de não existir mais a DCBE relativa ao 40 trimestre, o declarante 
trimestral deverá avaliar se está sujeito à DCBE anual, cuja data-base é 31 de 
dezembro de cada ano-base, conforme regra já mencionada anteriormente.

Na DCBE devem ser elencados todos os ativos mantidos no exterior, inclusive 
os rendimentos produzidos por estes ativos, de acordo com a sua respectiva 
natureza.

A DCBE deve ser feita diretamente no site do Banco Central do Brasil via internet, 
sendo que, na DCBE anual, valores iguais ou superiores a USD 100.000,00 (cem 
mil dólares norte-americanos) relativa à data-base de 31/12/2017 deverá ser 
declarada a partir do dia 15 de fevereiro de 2018 até as 18h do dia 05 de abril de 
2018.

As DCBEs trimestrais relativas a bens e valores iguais ou superiores a USD 
100.000.000,00 (cem milhões de dólares norte-americanos) deverão ser 
entregues trimestralmente nas seguintes datas: 

I – data-base de 31 de março de 2018, entre o dia 30 de abril e às 18h do dia 05 
de junho de 2018;

II – data-base de 30 de junho de 2018, entre o dia 31 de julho e às 18h do dia 05 
de setembro de 2018;

III – data-base de 30 de setembro de 2018, entre o dia 31 de outubro e às 18h do 
dia 05 de dezembro de 2018.

Atenção: Caso a data inicial ou a data fi nal dos prazos mencionados acima 
coincida com dia em que não haja expediente no Banco Central do Brasil, 
o termo inicial ou fi nal do prazo será prorrogado para o primeiro dia útil 
subsequente.

A falta de entrega da DCBE no prazo fi xado pelo Banco Central do Brasil ou a 
prestação de informações falsas, incorretas ou incompletas sujeita o contribuinte 
às seguintes penalidades:

V - DECLARAÇÃO DE CAPITAIS BRASILEIROS 
NO EXTERIOR 
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(I) Para informações fora do prazo: R$ 25.000,00 ou 1% do valor sujeito a 
declaração, o que for menor. Esta multa será reduzida nas seguintes 
situações: (a) atraso de 1 a 30 dias corresponderá a 10% do valor previsto; e (b) 
atraso de 31 a 60 dias corresponderá a 50% do valor previsto;

(II) Para informações incorretas e incompletas: R$ 50.000,00 ou 2% do valor 
sujeito a declaração, o que for menor;

(III) Para o não fornecimento de informações ou não apresentação de 
documentação comprobatória: R$ 125.000,00 ou 5% do valor sujeito a 
declaração, o que for menor; ou 

(IV) Para informações falsas: R$ 250.000,00, ou 10% do valor sujeito a declaração, 
o que for menor.

Para maiores informações sugerimos o acesso ao site do Banco Central do Brasil 
(www.bcb.gov.br), consulta ao Manual do Declarante, bem como à legislação 
pertinente, além de seus consultores jurídicos/fi scais/contábeis. 




