1- Quem está obrigado a apresentar a
Declaração de Ajuste Anual relativa ao
exercício de 2017, ano-calendário de 2016?
Está obrigada a apresentar a Declaração de
Ajuste Anual referente ao exercício de 2017,
a pessoa física residente no Brasil que, no
ano-calendário de 2016:
1.1 - recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi
superior a R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta
centavos) em 2016;
1.2 - recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na
fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00
(quarenta mil reais);
1.3 - obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito
à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias,
de futuros e assemelhadas;
1.4 - relativamente à atividade rural:
a) obteve receita bruta em valor superior a
R$ 142.798,50 (cento e quarenta e dois mil,

setecentos e noventa e oito e cinquenta
centavos);
b) pretenda compensar, no ano-calendário
de 2016 ou posteriores, prejuízos de anoscalendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2016;
1.5 - teve, em 31 de dezembro, a posse ou
a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$
300.000,00 (trezentos mil reais);
1.6 - passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nesta condição se
encontrava em 31 de dezembro; ou
1.7 - optou pela isenção do imposto sobre a
renda incidente sobre o ganho de capital
auferido na venda de imóveis residenciais,
cujo produto da venda seja destinado à aplicação na aquisição de imóveis residenciais
localizados no País, no prazo de 180 (cento
e oitenta) dias contados da celebração do
contrato de venda, nos termos do art. 39 da
Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.

2- Quem pode ser dependente
de acordo com a legislação tributária?

Podem ser dependentes, para efeito do im- qualquer idade, quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
posto sobre a renda:
2.5 - irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a), sem ar2.1 - companheiro(a) com quem o contri- rimo dos pais, com idade de 21 anos até 24
buinte tenha filho ou viva há mais de 5 anos, anos, se ainda estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica
ou cônjuge;
de segundo grau, desde que o contribuinte
2.2 - filho(a) ou enteado(a), até 21 anos de
tenha detido sua guarda judicial até os 21
idade, ou, em qualquer idade, quando
anos;
incapacitado física ou mentalmente para o
2.6 - pais, avós e bisavós que, em 2016, tetrabalho;
nham recebido rendimentos, tributáveis ou
2.3 - filho(a) ou enteado(a), se ainda estive- não, até R$ 22.847,76;
rem cursando estabelecimento de ensino
2.7 - menor pobre até 21 anos que o contrisuperior ou escola técnica de segundo grau,
buinte crie e eduque e de quem detenha a
até 24 anos de idade;
guarda judicial;
2.4 - irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a), sem arrimo dos pais, de quem o contribuinte de- 2.8 - pessoa absolutamente incapaz, da qual
tenha a guarda judicial, até 21 anos, ou em o contribuinte seja tutor ou curador.

3- Qual é o prazo de apresentação da Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2016?
A Declaração de Ajuste Anual deve ser apresentada no período de 2 de março a 28 de
abril de 2017. O serviço de recepção da declaração, pela Internet, será interrompido às
23h59min59s, horário de Brasília, do último dia do prazo estabelecido.

4- Como declara o contribuinte casado?
E o Contribuinte que tenha companheiro (a)?
O contribuinte casado ou companheiro
apresenta declaração em separado ou, opcionalmente, em conjunto com o cônjuge.
Lembrando que o conceito de companheiro(a) está previsto na Lei nº 8.971, art. 1º.

ção seus rendimentos próprios e o total
dos rendimentos produzidos pelos bens
comuns, compensando o valor do imposto pago ou retido na fonte, independentemente de qual dos cônjuges tenha sofrido
a retenção ou efetuado o recolhimento. Os
dependentes comuns não podem constar
4.1- Declaração em Separado:
simultaneamente nas declarações de ama) cada cônjuge deve incluir na sua declarabos os cônjuges.
ção o total dos rendimentos próprios e 50%
dos rendimentos produzidos pelos bens 4.2- Declaração em conjunto:
comuns, compensando 50% do imposto É apresentada em nome de um dos cônpago ou retido sobre esses rendimentos, juges, abrangendo todos os rendimentos,
independentemente de qual dos cônjuges inclusive os provenientes de bens gravatenha sofrido a retenção ou efetuado o re- dos com cláusula de incomunicabilidade
colhimento; ou
ou inalienabilidade, e das pensões de gozo
b) um dos cônjuges inclui na sua declara- privativo.

Atenção! 1:
A declaração em conjunto supre a obrigatoriedade da apresentação da Declaração de Ajuste Anual a que porventura estiver sujeito o outro cônjuge.
Atenção! 2:
O contribuinte pode incluir o companheiro, abrangendo também as relações homoafetivas, como dependente para efeito de dedução do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física, desde
que tenha vida em comum por mais
de 5 (cinco) anos, ou por período menor se da união resultou filho.

5- Como declarar os bens adquiridos
na constância da união estável?
Na união estável, salvo contrato escrito entre os conviventes, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.
Quando os conviventes optarem por apresentar a Declaração de Ajuste Anual em separado, todos os bens ou direitos comuns devem ser relacionados em apenas uma das declarações, independente do nome de qual convivente consta na documentação dos referidos
bens ou direitos, tais como: imóveis, conta-corrente, veículos, ações.

6- Dependente que possui caderneta de
poupança em valor superior a R$ 300.000,00
está obrigado a declarar?
Está obrigado a apresentar a Declaração de Ajuste Anual (DAA), o contribuinte que, em
31 de dezembro de 2016, teve a posse ou a propriedade de bens e direitos, inclusive terra
nua, de valor total superior a R$ 300.000,00. Portanto, o titular de caderneta de poupança com saldo superior a R$ 300.000,00 está obrigado a apresentar a declaração.
Fica dispensada de apresentar a DAA, a pessoa física que, embora se enquadre em qualquer das hipóteses de obrigatoriedade, conste como dependente em declaração apresentada por outra pessoa física, na qual tenham sido informados seus rendimentos, bens
e direitos, caso os possua.

7- Qual é o procedimento a ser adotado no caso
de falecimento, no ano-calendário de 2016, de
contribuinte que deixou bens a inventariar?
Embora a Lei Civil disponha que “Aberta a
sucessão, a herança transmite-se, desde
logo, aos herdeiros legítimos e testamentários” é indispensável o processamento
do inventário, com a emissão do formal de
partilha ou carta de adjudicação e a transcrição desse instrumento no registro competente, a fim de que o meeiro, herdeiros
e legatários possam usar, gozar e dispor,
de forma plena e legal, dos bens e direitos
transmitidos causa mortis.
Para a legislação tributária, a pessoa física
do contribuinte não se extingue imediatamente após sua morte, prolongando-se por
meio do seu espólio.
O espólio é considerado uma universalidade
de bens e direitos, responsável pelas obrigações tributárias da pessoa falecida, sendo
contribuinte distinto do meeiro, herdeiros e
legatários. Para os efeitos fiscais, somente

com a decisão judicial ou por escritura pública de inventário e partilha, extingue-se a
responsabilidade da pessoa falecida, dissolvendo-se, então, a universalidade de bens e
direitos.
Com relação à obrigatoriedade de apresentação das declarações de espólio, aplicam-se as mesmas normas previstas para os
contribuintes pessoas físicas. Assim, caso
haja obrigatoriedade de apresentação, a declaração de rendimentos, a partir do exercício correspondente ao ano-calendário do
falecimento e até a data da decisão judicial
da partilha ou da adjudicação dos bens, é
apresentada em nome do espólio, classificando-se em inicial, intermediária e final.
Havendo bens a inventariar, a apresentação
da declaração final de espólio é obrigatória,
independentemente de outras condições de
obrigatoriedade de apresentação.

8- Qual é o tratamento tributário aplicável no
caso de pagamento efetuado em bens?
O pagamento efetuado em bens móveis ou imóveis, títulos de crédito ou valores mobiliários etc., é tributável, devendo os bens serem avaliados em dinheiro pelo valor que tiverem na data de sua percepção, sujeitando-se ao recolhimento mensal (carnê-leão), se
recebido de pessoa física sem vínculo empregatício ou, na fonte, se pago por pessoa jurídica, ou pessoa física com vínculo empregatício e na declaração de ajuste.

9- Como declarar bem adquirido por meio de
consórcio? E o não contemplado?
Caso o bem tenha sido recebido em 2016, informar no código 95, no campo ”Situação em
31/12/2015 (R$)”, o valor constante na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2016,
ano-calendário de 2015. Não preencher o
campo “Situação em 31/12/2016 (R$)”.
No código específico do bem, informar no
campo “Discriminação” os dados do bem
e do consórcio. Deixar em branco o campo
”Situação em 31/12/2015 (R$)”. No campo
”Situação em 31/12/2016 (R$)”, informar o
valor declarado no Ano de 2015, no código

95, acrescido dos valores pagos em 2016, inclusive do valor dado em lance, se for o caso.
No caso de consórcio ainda não contemplado, informar o código 95 e os dados do
consórcio no campo “Discriminação” da Declaração de Bens e Direitos. No campo ”Situação em 31/12/2015 (R$)”, repetir o valor
já declarado no exercício de 2016, ano-calendário de 2015. No campo ”Situação em
31/12/2016 (R$)”, informar o valor declarado no Ano de 2015, acrescido dos valores
pagos em 2016.

10- Como declarar imóvel adquirido ou
quitado com a utilização do FGTS?
O contribuinte deve informar o bem na Declaração de Bens e Direitos, e no campo “Discriminação” os valores oriundos do FGTS. Somar o valor do FGTS aos demais valores pagos
pela aquisição e informar o resultado no campo ”Situação em 31/12/2016 (R$)”. Em Rendimentos Isentos e Não Tributáveis informar o valor do FGTS recebido.

11- A isenção do imposto sobre a renda dos proventos de
aposentadoria, reforma e pensão, recebidos por portadores
de doença grave, está condicionada à comprovação?
São rendimentos isentos os relativos a aposentadoria, reforma ou pensão (inclusive
complementações) recebidos por portadores de tuberculose ativa, alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença
de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da
doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids), hepatopatia grave e fibrose cística (mucoviscidose).
Em relação às pessoas com deficiência física conhecida como “Síndrome da Talidomida”:
a) a partir de 24 de junho de 2008, são
isentos do imposto sobre a renda a pensão

especial, mensal, vitalícia e intransferível,
e outros valores recebidos em decorrência
daquela deficiência física (Lei nº 7.070, de
20 de dezembro de 1982, art. 4º-A, com a
redação dada pelo art. 20 da Lei nº 11.727,
de 23 de junho de 2008);
b) a partir de 1º de janeiro de 2010, não incidirá imposto sobre a renda sobre a indenização por dano moral, nos termos previstos na Lei nº 12.190, de 13 de janeiro de
2010, arts. 1º e 2º;
Para efeito de reconhecimento de isenção,
a doença deve ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do DF e dos
Municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial, no caso de doenças passíveis de controle.

12- São tributáveis os rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão recebidos acumuladamente por beneficiário portador de doença grave?
Os rendimentos provenientes de aposentadoria, reforma ou pensão, recebidos por
portador de doença grave, ainda que acumuladamente, não sofrem tributação, por
força do disposto na Lei nº 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, art. 6º, inciso XIV, que
isenta os referidos rendimentos recebidos
por portador de doença grave.

1- do mês da concessão da pensão, aposentadoria ou reforma, se a doença for preexistente ou a aposentadoria ou reforma for por
ela motivada;

A isenção aplica-se também aos rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão
inclusive os recebidos acumuladamente
relativos a período anterior à data em que
foi contraída a moléstia grave, reconhecida
mediante laudo pericial, desde que sejam
provenientes de aposentadoria, reforma ou
pensão e sejam percebidos a partir:

3- da data em que a doença for contraída,
quando identificada no laudo pericial emitido posteriormente à concessão da pensão,
aposentadoria ou reforma.

2- do mês da emissão do laudo pericial que
reconhecer a doença, se contraída após a
aposentadoria, reforma ou concessão da
pensão;

A comprovação deve ser feita mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

13- São isentos do imposto sobre a renda os rendimentos recebidos a título de bolsa de estudos?
Sim, desde que caracterize doação, ou seja, quando recebidos exclusivamente para
proceder a estudo ou pesquisa e o resultado dessas atividades não represente vantagem para o doador e não caracterize contraprestação de serviços.
Os rendimentos isentos recebidos a título de bolsa de estudos não justificam acréscimo patrimonial.

14- O que se compreende no conceito de
“diárias” e de “ajuda de custo”, para fins
de isenção do imposto sobre a renda?
Diárias: conceituam-se diárias, para esse
efeito, os valores pagos em caráter acidental e transitório, embora possam estender-se por um mês ou mais, bem como ocorrer
em vários meses do ano, destinados a cobrir, exclusivamente, despesas de alimentação e pousada, em virtude de deslocamento
de empregado, funcionário ou diretor, para
município diferente de sua sede profissional, no desempenho de seu emprego, cargo ou função, para efetuar serviço eventual
por conta do empregador.
Como as diárias não estão sujeitas a qualquer tipo de acerto quando do retorno do
deslocamento, e para prevenir a hipótese
de se tornarem um instrumento de complementação salarial, desviando-se do seu conceito legal de reembolso de despesas de alimentação e pousada, exclusivamente, além
das regras acima mencionadas, é necessário, para fins de isenção do imposto sobre a
renda, que:
a) os valores pagos a esse título guardem
critérios de razoabilidade, não só em rela-

ção aos preços vigentes na localidade para a
qual se deslocará o servidor, como também
em razão da importância que este ocupar na
hierarquia da empresa ou órgão concedente;

Ajuste Anual.

Ajuda de custo: conceituam-se ajuda de
custo, para fins do disposto no art. 6º, inciso
XX, da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de
1988, os valores pagos em caráter indenizab) as diárias não visem indenizar gastos com tório, destinados a ressarcir os gastos com
pessoas sem vínculo com o empregador, transporte, frete e locomoção do beneficiacomo é o caso de esposa e filhos do empre- do e seus familiares, em caso de remoção de
um município para outro ou para o exterior.
gado, funcionário ou diretor;
c) correspondam a despesas de alimenta- A efetiva remoção está sujeita à comprovação posterior pelo beneficiário, a qualquer
ção, pousada e correlatas no local da presmomento, por meio de documentos emititação do serviço eventual e temporário; e
dos pelo empregador.
d) a qualquer momento, possam ser comprovadas mediante apresentação do bilheAtenção:
te de passagem ou nota fiscal de serviço e
Os adiantamentos de recursos para
o recibo do estabelecimento hoteleiro, no
atender às despesas de viagens e estaqual constem o nome do servidor, o efetivo
das, quando sujeitos a posterior presdeslocamento deste, bem como os valores
tação de contas, não se enquadram
desembolsados pelo empregador.
como diárias; entretanto, não comA indenização para execução de trabalhos
põem o rendimento bruto do servidor,
de campo não guarda relação alguma com
desde que devidamente comprovados,
os institutos da diária ou ajuda de custo,
o deslocamento e as despesas efetuaportanto sujeita-se à tributação pelo imposdas, conforme acima exposto.
to sobre a renda na fonte e na Declaração de

15- A indenização percebida pelo locador,
em decorrência de danos causados no
imóvel locado, é tributável?
Não. Esta indenização, destinada exclusivamente aos reparos necessários e indispensáveis à recuperação do imóvel locado, não constitui rendimento tributável.

16- Qual é o tratamento tributário do
empréstimo compulsório recebido em
2016 sobre aquisição de veículos?
Esse valor não se caracteriza como rendimento tributável, devendo ser informado como
rendimento não tributável na declaração.

17- A multa por rescisão de contrato de
aluguel de imóvel está sujeita ao imposto
sobre a renda incidente na fonte?
A multa por rescisão de contrato de aluguel é considerada rendimento de aluguel, consequentemente é tributada como tal. Assim, temos as seguintes situações:
a) se a multa for paga por pessoa jurídica, esse valor é tributável na fonte e na declaração;
b) se a multa for paga por pessoa física, esse valor sujeita-se ao recolhimento mensal
obrigatório (carnê-leão) e à tributação na declaração.

18- Quais as deduções permitidas na legislação para determinação da base de
cálculo do imposto sobre a renda?
18.1- Na determinação da base de cálcu- pela Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004,
lo sujeita à incidência mensal do imposto art. 13;
podem ser deduzidos do rendimento triAtenção:
butável:
Esta dedução aplica-se exclusivamente à
a) no caso de retenção na fonte:
base de cálculo relativa aos seguintes renl importâncias pagas em dinheiro a título
dimentos, assegurada, nos demais casos,
de pensão alimentícia em face das normas
a dedução dos valores pagos a esse título,
do Direito de Família, quando em cumpripor ocasião da apuração da base de cálmento de decisão judicial, inclusive a presculo do imposto devido no anocalendário
tação de alimentos provisionais, de acordo
(Lei nº 9.250, de 1995, art. 4º e parágrahomologado judicialmente, ou por escritura;
fo único, com a redação dada pela Lei nº
l a quantia mensal, por dependente, de R$
13.202, de 8 de dezembro de 2015):
189,59 para o ano calendário de 2016.
I – do trabalho com vínculo empregatício
l as contribuições para a Previdência Soou de administradores; e
cial da União, dos Estados, do Distrito FedeII – proventos de aposentados e pensionisral e dos Municípios;
tas, quando a fonte pagadora for responl as contribuições para as entidades de
sável pelo desconto e respectivo pagaprevidência complementar domiciliadas no
mento das contribuições previdenciárias.
Brasil, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdên- l as contribuições aos Fundos de Aposencia Social, observadas as condições e limite tadoria Programada Individual (Fapi), cujo
estabelecidos no art. 11 da Lei nº 9.532, de ônus tenha sido do contribuinte, destinadas
10 de dezembro de 1997, com redação dada a custear benefícios complementares asse-

melhados aos da previdência social, cujo titular ou cotista seja trabalhador com vínculo
empregatício ou administrador, observadas
as condições e limite estabelecidos no art.
11 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de
1997, com redação dada pela Lei nº 10.887,
de 18 de junho de 2004, art. 13;
Atenção:
Quando a fonte pagadora não for responsável pelo desconto das contribuições
para as entidades de previdência complementar domiciliadas no Brasil - e as contribuições para o Fapi, os valores pagos a
esse título podem ser considerados para
fins de dedução da base de cálculo sujeita
ao imposto mensal, desde que haja anuência da fonte pagadora e que o beneficiário lhe forneça o original do comprovante de pagamento.
l as contribuições para as entidades de
previdência complementar de natureza pública de que trata o § 15 do art. 40 da Constituição Federal, cujo ônus tenha sido do con-

tribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados ao da Previdência Social, desde que limitadas à alíquota de contribuição do ente público patrocinador, não se sujeitam ao limite conjunto de
dedução de 12% do total dos rendimentos
computados na determinação da base de
cálculo do imposto devido na declaração de
ajuste anual;
l o valor de R$ 1.903,98, por mês, do ano-calendário de 2016, relativo à parcela isenta de aposentadoria, pensão, transferência
para a reserva remunerada ou reforma, paga
pela previdência oficial, ou complementar, a
partir do mês em que o contribuinte completar 65 anos de idade;

Atenção:
Para efeitos da aplicação da referida dedução, observe-se que:
1) as importâncias pagas relativas ao
suprimento de alimentos, em face do
Direito de Família, serão aquelas em dinheiro e somente a título de prestação
de alimentos provisionais ou a título de
pensão alimentícia;
2) tratando-se de sociedade conjugal,
a dedução somente se aplica, quando o
provimento de alimentos for decorrente
da dissolução daquela sociedade;
3) não alcança o provimento de alimentos decorrente de sentença arbitral.

b) no caso de recolhimento mensal (carnê-leão):
l as despesas escrituradas em livro-caixa, l a quantia mensal, por dependente, de
quando permitidas;
R$ 189,59, quando não utilizada essa dedul importâncias pagas em dinheiro a título de ção para fins de retenção na fonte;
pensão alimentícia em face das normas do Di- l as contribuições para a Previdência Soreito de Família, quando em cumprimento de cial da União, dos Estados, do Distrito Fedecisão judicial, inclusive a prestação de ali- deral e dos Municípios, quando não utilizamentos provisionais, de acordo homologado dos como deduções para fins de retenção
judicialmente ou por escritura pública;
na fonte;

19- Qual é o documento hábil para
comprovar a relação de dependência?
Para o cônjuge e filhos, a prova desta relação é feita por meio de certidão de casamento
e de nascimento. No que concerne a menor pobre que o contribuinte crie e eduque, esse
somente é considerado dependente, para os efeitos do imposto sobre a renda, se obedecidos os procedimentos estatuídos na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da
Criança e do Adolescente - quanto à guarda, tutela ou adoção.

20- Para efeito de dedução, os dependentes próprios de
um dos cônjuges ou companheiros podem ser considerados na declaração do outro cônjuge ou companheiro?
Não. O contribuinte pode efetuar apenas as deduções correspondentes a seus dependentes próprios. Assim, somente se um cônjuge ou companheiro apresentar declaração em
conjunto onde estejam sendo tributados rendimentos de ambos os cônjuges ou companheiros, seus dependentes próprios podem ser incluídos na declaração apresentada em
nome do outro cônjuge ou companheiro.
Contudo, se o cônjuge ou companheiro apresentar declaração em separado, os seus dependentes próprios só podem constar em sua declaração de rendimentos.

21- Filho universitário que completou 25 anos durante o ano de 2016 pode ser considerado dependente?
Sim. De acordo com a legislação tributária pode ser considerado dependente a filha, o filho, a
enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho.
Podem ainda ser assim considerados, quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
O fato de ter completado 25 anos durante o ano não ocasiona a perda da condição de dependência.

22- Quais são as despesas médicas
dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual?
As despesas médicas ou de hospitalização
dedutíveis restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes
relacionados na Declaração de Ajuste Anual, incluindo-se os alimentandos, em razão
de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou por escritura pública.

e odontológicas, bem como a entidades que
assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza;

Consideram-se despesas médicas ou de
hospitalização os pagamentos efetuados a
médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, e as despesas provenientes de exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias.

l os pagamentos a operadora de plano de
saúde ou a administradora de benefícios que
cubram as despesas ou assegurem o direito
a atendimento:

l as despesas de instrução de deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja
atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.

1) domiciliar dos serviços de saúde previstos
na Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995;

2) pré-hospitalar de urgência, desde que
prestado por meio de UTI móvel, instalada
em ambulância de suporte avançado (tipo
No caso de despesas com aparelhos orto- “D”) ou em aeronave de suporte médico
pédicos e próteses ortopédicas e dentá- (tipo “E”); ou
rias, exige-se a comprovação com receitu3) pré-hospitalar de emergência, realizado
ário médico ou odontológico e nota fiscal
por meio de UTI móvel, instalada em ambuem nome do beneficiário.
lância tipo “A”, “B”, “C” ou “F”, quando neConsideram-se também despesas médicas cessariamente conte com a presença de um
ou de hospitalização:
profissional médico e possua em seu interior
l os pagamentos efetuados a empresas equipamentos que possibilitem oferecer ao
domiciliadas no Brasil destinados à cobertu- paciente suporte avançado de vida.
ra de despesas com hospitalização, médicas A dedução dessas despesas é condicionada

a que os pagamentos sejam especificados,
informados na ficha Pagamentos Efetuados
da Declaração de Ajuste Anual, e comprovados com documentos originais que indiquem, no mínimo, nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem prestou o serviço, a
identificação do responsável pelo pagamento, bem como do beneficiário caso seja pessoa diversa daquela, data de sua emissão, e
assinatura do prestador de serviço, caso não
seja documento fiscal.
Admite-se que, na falta de documentação, a
comprovação possa ser feita com a indicação
do cheque nominativo com que foi efetuado
o pagamento. Conforme previsto no art. 73
do RIR/1999, a juízo da autoridade fiscal, todas as deduções estarão sujeitas à comprovação ou justificação, e, portanto, poderão
ser exigidos outros elementos necessários à
comprovação da despesa médica.
As despesas médicas ou de hospitalização
realizadas no exterior também são dedutíveis, desde que devidamente comprovadas
com documentação idônea.

Atenção:
Não são dedutíveis as despesas referentes a acompanhante, inclusive de quarto particular utilizado por este.
Despesas de internação em estabelecimento geriátrico são dedutíveis a título
de hospitalização apenas se o referido
estabelecimento se enquadrar nas normas relativas a estabelecimentos hospitalares editadas pelo Ministério da Saúde e tiver a licença de funcionamento
aprovada pelas autoridades competentes (municipais, estaduais ou federais).
Não são admitidas deduções de despesas médicas ou de hospitalização que
estejam cobertas por apólices de seguro ou quando ressarcidas, por qualquer
forma ou meio, por entidades de qualquer espécie, nacionais ou estrangeiras.
São dedutíveis da base de cálculo do
IRPF as despesas médicas comprovadas independentemente da especialidade, inclusive as relativas à realização
de cirurgia plástica, reparadora ou não,
com a finalidade de prevenir, manter ou
recuperar a saúde, física ou mental, do
paciente.
As despesas com prótese de silicone
não são dedutíveis, exceto quando o valor dela integrar a conta emitida pelo estabelecimento hospitalar relativamente
a uma despesa médica dedutível.

23- Como deve ser comprovada
a despesa médica dedutível?
As despesas médicas devem ser especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido emitido
em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser prestada
por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da empresa emissora do referido documento comprobatório.

24- O gasto com colocação e
manutenção de aparelho ortodôntico é
dedutível como despesa médica?
Sim, desde que comprovado. Entretanto, o gasto com a aquisição do aparelho ortodôntico somente é dedutível se integrar a conta emitida pelo profissional.

25- As despesas relativas à elaboração de
dissertação de mestrado ou tese de doutorado
podem ser deduzidas como gastos com instrução?
Não. As despesas relativas à elaboração de dissertação de mestrado ou tese de doutorado, tais como: contratação de estagiários, computação eletrônica de dados, papel, fotocópia, datilografia, tradução de textos, impressão de questionários e de tese elaborada,
gastos postais, não são consideradas despesas de instrução.

26- Os pagamentos de cursos preparatórios para
concursos ou vestibulares, aulas de idioma estrangeiro,
música, dança, natação, ginástica, dicção, corte e
costura, aulas de trânsito, tênis ou pilotagem bem como
as respectivas taxas de inscrição, podem ser deduzidos
como despesas de instrução?
Estes pagamentos não são dedutíveis por falta de previsão legal.

27- Quais são os valores passíveis de exclusão dos
rendimentos de aluguéis?
Podem ser excluídos do valor do aluguel recebido, quando o encargo tenha sido exclusivamente do locador, as quantias relativas a:
l impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o rendimento;
l aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
l despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento; e
l despesas de condomínio.

28- Honorários advocatícios e despesas
judiciais podem ser diminuídos dos
valores recebidos em decorrência de ação judicial?
Os honorários advocatícios e as despesas
judiciais podem ser diminuídos dos rendimentos tributáveis, desde que não sejam
ressarcidas ou indenizadas sob qualquer
forma. Da mesma maneira, os gastos efetuados anteriormente ao recebimento dos
rendimentos podem ser diminuídos quando
do recebimento dos rendimentos.

O contribuinte deve informar como rendimento tributável o valor recebido, já diminuído do valor pago ao advogado, independentemente do modelo de formulário utilizado.

Na Declaração de Ajuste Anual, deve-se
preencher a ficha Pagamentos Efetuados,
informando o nome, o número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e o vaOs honorários advocatícios e as despesas judi- lor pago ao beneficiário do pagamento (ex:
ciais pagos pelo contribuinte devem ser propor- advogado).
cionalizados conforme a natureza dos rendimentos recebidos em ação judicial, isto é, entre Permanecemos à disposição para demais
os rendimentos tributáveis, os sujeitos a tributa- esclarecimentos que se fizerem necessários. Porto Alegre, 29 de março de 2017.
ção exclusiva e os isentos e não tributáveis.

