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O Imposto de Renda (IR) é um tributo cobrado anualmente e que 

tem como base de cálculo a renda de janeiro a dezembro do ano

anterior. 

Basicamente, esse cálculo indicará se você ainda deve recolher 

imposto (pagar mais) ou restituir (receber de volta) parte dele. O 

dinheiro, que é recolhido pela Receita Federal, é usado em melho-

rias na gestão pública e de serviços federais, estaduais e munici-

pais.

Mas afinal, quem precisa declarar o Imposto de Renda e quais 

documentos são necessários?

É isso que você irá descobrir neste guia básico e prático!
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1.1 CRITÉRIO 1: Renda, ganho de capital e operações em bolsa de valores.

Art. 2º Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual referente 
ao exercício de 2021 a pessoa física residente no Brasil que, no 
ano-calendário de 2020: 

I - recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja 
soma foi superior a R$ 28.559,70; 

II - recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusiva-
mente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00; 

III - 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;

1.2 CRITÉRIO 2: Atividade Rural 

Art. 2º Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual referente 
ao exercício de 2021 a pessoa física residente no Brasil que, no 
ano-calendário de 2020: 

IV - relativamente à atividade rural: a) obteve receita bruta em valor superi-
or a R$ 142.798,50; ou b) pretenda compensar, no ano-calendário de 2020 
ou posteriores, prejuízos de anos-calendário anteriores ou do próprio 
ano-calendário de 2020; 

V - 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; 
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1.3 CRITÉRIO 3: Condição de residente no Brasil

Art. 2º Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual referente ao-
exercício de 2021 a pessoa física residente no Brasil que, no ano-calendário de 
2020: 

VI - passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa 
condição encontrava-se em 31 de dezembro; 

VII - 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 aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no País, no 
prazo de 180 dias, contado da celebração do contrato de venda, nos termos 
do art. 39 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005; 

1.4 CRITÉRIO 4: Auxílio Emergencial 

Art. 2º Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual referente ao 
exercício de 2021 a pessoa física residente no Brasil que, no ano calendário de 
2020: 

VIII - recebeu auxílio emergencial para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente da doença causada 
pelo Coronavírus identificado em 2019 (Covid-19), em qualquer valor, e outros 
rendimentos tributáveis em valor anual superior a R$ 22.847,76 (vinte e dois mil, 
oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos).
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2.1 Informes de Rendimentos

 Informes de Rendimentos de instituições financeiras, inclusive corretora 
de valores;

 Informes de Rendimentos de salários, pró-Labore, distribuição de 
lucros, aposentadoria, pensões e etc;

 Informes de Rendimentos de aluguéis, móveis e imóveis recebidos etc.;

 Informações e documentos de outras rendas percebidas no exercício 
de 2020, tais como doações, heranças, dentre outras;

 Livro Caixa e DARFs de Carnê-Leão;

 Informes dos Rendimentos das participações de programas fiscais 
(Nota Fiscal Paulista, Nota Fiscal Paulistana, dentre outros).

2.2 Bens e direitos  

 Documentos comprobatórios da compra e venda de bens e direitos 
ocorridos em 2020.

2.3 Dívidas e ônus (empréstimos, financiamentos etc.)

 Documentos comprobatórios da aquisição de dívidas e ônus no ano 
de 2020.
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2.4 Rendas variáveis

 INVESTIMENTO EM BOLSA DE VALORES – Conforme Instrução Normativa 
RFB n. 1871, no que se refere a investimentos em bolsa de valores, são obriga-
dos a entregar a Declaração de Ajuste do Imposto de Renda Pessoa Física o 
investidor que: obteve, em qualquer mês, ganho de capital, na alienação de 
bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em 
bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; Portanto, todos 
os investidores que realizaram qualquer tipo de operação em bolsa de valores 
estão obrigados a entregar o IRPF;

 CRIPTOMOEDAS - É necessário informar a data de aquisição, a  quanti-
dade de moedas adquiridas e o valor de aquisição, vendas e trocas realiza-
das; 

 Obs.: Guardar os documentos comprobatórios de aquisição das crip-
tomoedas. Controle de compra e venda de ações, inclusive com a apuração 
mensal de imposto (indispensável para o cálculo do Imposto de Renda sobre 
Renda Variável);

 DARFs de Renda Variável.
 
2.5 Pagamentos e deduções efetuadas

 Recibos de Pagamentos de Plano de Saúde (com CNPJ da empresa 
emissora);

 Despesas médicas e odontológicas em geral (com CNPJ da empresa 
emissora);

 Comprovantes de despesas com educação (com CNPJ da empresa 
emissora, com a indicação do aluno);

 Gastos com dependentes (CPF obrigatório para dependentes maiores 
de 8 anos);
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 Despesa com pensão judicial;

 Comprovante de pagamento de previdência social e previdência 
privada (com CNPJ da empresa emissora);

 Recibos de doações efetuadas;

 Recibos de empregada doméstica (apenas uma), contendo número 
NIT;

 Recibos de pagamentos efetuados a prestadores de serviços.

2.6 Cópia de documentos e informações necessárias

 RG, CPF e título de eleitor;

 Endereços atualizados;

 Última Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física entregue; 

 Dados dos bens e deveres dos dependentes;

 Dados da conta para restituição ou débitos das cotas de imposto 
apurado, caso haja.
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A Valor Patrimonial surgiu para transformar sonhos e vidas por 

meio da contabilidade. Nossa equipe, que possui mais de 10 anos 

de experiência no mercado, trabalha sobre os pilares da com-

petência, credibilidade e profissionalismo para entregar as mel-

hores soluções contábeis, buscando sempre o crescimento dos 

nossos clientes.   

Oferecemos serviços de assessoria contábil, assessoria fiscal e 

tributária, abertura de empresas e consultoria empresarial que 

podem ser adquiridos dentro de pacotes feitos sob medida para o 

seu negócio. 

Se você, assim como nós, acredita que abrir uma empresa vai  

muito além de criar um CNPJ, se você se preocupa com a  segu-

rança do seu negócio e quer, além de sobreviver, crescer no merca-

do, fale com a gente, temos a solução contábil ideal que dará re-

sultados reais para o seu empreendimento!
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