


QUAL O VALOR QUE O 
CONTRIBUINTE ESTÁ OBRIGADO 
A REALIZAR O AJUSTE DA 
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO 
DE RENDA 2021?
É obrigado quem recebeu, em 2020, 
rendimentos tributáveis no valor acima de 
R$ 28.559,70.

PARA QUE SERVE O AJUSTE DO 
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA?

A ideia é que  a  parcela  da  população  com  
rendimentos  maiores contribuem  mais 
para o governo, a fim de gerar dinheiro para 
melhorias na qualidade de vida de toda 
população, destinando parte do  imposto 
de renda a fundos de apoio à criança e 
adolescente, idosos, projetos culturais e 
esportivos, entre outros.QUAL O PRAZO PARA ENTREGA 

DO AJUSTE DO IRPF 2021?
O prazo para entrega do ajuste da Declaração 
do Imposto de Renda Pessoa Física 2021 
– ano base 2020 vai de 1º de março até as 
23h59 do dia 30 de abril, pelo horário de 
Brasília, ou seja, 60 dias. Podendo ou não 
a Receita Federal prolongar esse prazo por 
causa da pandemia. Será aplicada multa de 1% ao mês ou fração 

de atraso, que incide sobre o imposto devido, 
levando também ao bloqueio do CPF.QUAIS DOCUMENTOS SÃO 

NESCESSÁRIOS PARA DECLARAR 
O IMPOSTO DE RENDA?
Documentos pessoais, informe de rendi-
mentos, informe de rendimentos de aplica-
ção ou extratos de investimentos, recibos 
de aluguéis pagos e recebidos, em forma 
de rendimentos e extratos de previdência 
privada, CPF dos dependentes, comprovan-
te de despesas médicas, documentação de 
imóveis e veículos, comprovantes de despe-
sa com educação, CPF e CNPJ de pagamen-
tos, extratos de consórcios financiamentos 
e outras de dívida, recibo de doação, infor-
me de rendimento da previdência social, in-
forme de rendimentos financeiros.

O aluguel não contabiliza como despesa 
dedutível, mas pode gerar muitas 
outras dúvidas. Como declarar aluguel 
compartilhado é uma delas, pois tanto o 
locador quanto o locatário precisam informar 
os mesmos dados para a Receita.

O QUE ACONTECE CASO UM 
CONTRIBUINTE OBRIGADO A FAZER 
O AJUSTE DO IRPF 2021 NÃO FIZER A 
DECLARAÇÃO?

QUEM PAGA AUGUÉL PODE ABATER 
NO IRPF 2021?

Se o valor da herança recebida no ano passado 
foi maior que R$ 40 mil, o contribuinte é 
obrigado a fazer a declaração, mesmo que 
seus  rendimentos estejam abaixo da faixa 
de isenção.

DEVO DECLARAR HERANÇA 
QUE RECEBI EM 2020?

Para não cair na malha fina, se deve declarar 
todos os valores corretamente e apresentar 
informações verídicas para a Receita Federal. 
Lembre-se que hoje é possível o  cruzamento 
de dados com muita facilidade, então não 
tente enganar o Fisco.

COMO FAZER PARA NÃO 
CAIR NA MALHA FINA?

A declaração do Imposto de renda pode 
ser feita pelo: Site da Receita Federal, onde 
o programa disponível para download na 
página da Receita Federal e Aplicativo para  
dispositivos   móveis (Android e iOS) e no 
Centro Virtual de Atendimento (e-CAC).

COMO FAZER O AJUSTE DA 
DECLARAÇÃO DE IRPF 2021?

Além de filhos e cônjuge,companheiro, a  
Receita Federal  permite que até bisavós e tios 
entrem como dependentes na declaração 
perante documentos comprobatórios de 
dependencia destas pessoas.

QUEM PODE SER DEPENDENTE 
NA DECLARAÇÃO?
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