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Quem está 
obrigado a 
apresentar 

a DIRPF 
2021? 
(DAA)

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 (Instrução Normativa RFB nº
2.010/2021):

 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);

 recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou
tributados exclusivamente na fonte, cuja soma
foi superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);

 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;
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 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 reais e cinquenta centavos); ou

b) pretenda compensar, no ano-calendário de 2020 ou
posteriores, prejuízos de anos-calendário anteriores ou
do próprio ano-calendário de 2020;

 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);

 passou à condição de residente no Brasil em
qualquer mês e nessa condição encontrava-se em
31 de dezembro;
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 optou pela isenção do Imposto sobre a Renda
incidente sobre o ganho de capital auferido na
venda de imóveis residenciais, caso o produto da
venda seja aplicado na aquisição de imóveis
residenciais localizados no País, no prazo de 180
(cento e oitenta) dias, contado da celebração do
contrato de venda, nos termos do art. 39 da Lei nº
11.196, de 21 de novembro de 2005; ou

 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).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11196.htm#art39


Tratamento
tributário

 PERGUNTAS E RESPOSTAS IRPF – RFB

 AUXÍLIOS EMERGENCIAIS, BENEFÍCIO
EMERGENCIAL DE PRESERVAÇÃO DO EMPREGO
E DA RENDA E AJUDA COMPENSATÓRIA MENSAL
- COVID 266 —

 O auxílio emergencial de que trata a Lei nº 13.982,
de 2 de abril de 2020, o auxílio emergencial residual
de que trata a Medida Provisória nº 1.000, de 2 de
setembro de 2020, o Benefício Emergencial de
Preservação do Emprego e da Renda e a ajuda
compensatória mensal, previstos no art. 9º da Lei nº
14.020, de 6 de julho de 2020, para enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (covid-19),
são isentos?



Tratamento 
tributário

 O auxílio emergencial, assim como, o auxílio
emergencial residual não possuem isenção,
por falta de previsão legal.

 A ajuda compensatória mensal, paga pelo
empregador, possui isenção, tendo em vista o
disposto no inciso III do § 1º do art. 9º da Lei nº
14.020, de 6 de julho de 2020.

 Já o Benefício Emergencial de Preservação
do Emprego e da Renda, não possui isenção
por falta de previsão legal. (Lei nº 13.982, de 2
de abril de 2020, art. 2º, § 2º-B; Medida
Provisória nº 1.000, de 2 de setembro de 2020,
art. 1º; e Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020,
art. 9º, caput, § 1º, inciso III)
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 A DECLARAÇÃO FINAL DE ESPÓLIO deve ser
apresentada até o último dia útil do mês de abril do
ano-calendário subsequente ao: (Instrução
Normativa SRF nº 81/2001)

 da decisão judicial da partilha, sobrepartilha ou adjudicação
dos bens inventariados, que tenha transitado em julgado
até o último dia do mês de fevereiro do ano-calendário
subsequente ao da decisão judicial; (decisão judicial em
2020, trânsito em julgado até 28/02/2021);

 da lavratura da escritura pública de inventário e partilha;
(ocorrida em 2020);

 do trânsito em julgado, quando este ocorrer a partir de 1º
de março do ano-calendário subsequente ao da decisão
judicial da partilha, sobrepartilha ou adjudicação dos bens
inventariados. (decisão judicial em 2019, porém o trânsito
em julgado ocorreu a partir de 01/03/2020)

 As declarações inicial e intermediárias devem obedecer ao
mesmo tratamento previsto para a Declaração de Ajuste

Anual do ano-calendário correspondente. (Ocupação
código 81)
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 A pessoa física residente no Brasil que se retire em caráter
permanente do território nacional no curso do ano-calendário
deve apresentar A DECLARAÇÃO DE SAÍDA DEFINITIVA
DO PAÍS, relativa ao período em que tenha permanecido na
condição de residente no Brasil no ano-calendário da saída, até
o último dia útil do mês de abril do ano-calendário
subsequente ao da saída definitiva, bem como as
declarações correspondentes a anos-calendário anteriores, se
obrigatórias e ainda não entregues. (IN SRF nº 208/2002)

 A pessoa física que se ausente do território nacional em caráter
temporário e permaneça no exterior por mais de 12 (doze)
meses consecutivos deve apresentar a DECLARAÇÃO DE
SAÍDA DEFINITIVA DO PAÍS, relativa ao período em que
tenha permanecido na condição de residente no Brasil no ano-
calendário da caracterização da condição de não-residente, até
o último dia útil do mês de abril do ano-calendário
subsequente ao da caracterização.

A pessoa física residente no Brasil que se retire do território nacional deve
apresentar a Comunicação de Saída Definitiva do País:

 a partir da data da saída e até o último dia do mês de fevereiro do
ano-calendário subsequente, se esta ocorreu em caráter permanente; ou

 a partir da data da caracterização da condição de não-residente e até
o último dia do mês de fevereiro do ano-calendário subsequente, se a
saída ocorreu em caráter temporário.
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Número de Celular e e-mail:
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Espólio – Sobrepartilha

A partir da Declaração do exercício 2021, é possível
enviar a informação de Sobrepartilha sem a
necessidade de retificar a Final de Espólio da Partilha
enviada anteriormente.

Para isso, na Ficha Espólio, deve-se marar que se trata
de uma Sobrepartilha.

(DIRPF 2020)
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Espólio – Sobrepartilha

(DIRPF 2021)
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Parcela Isenta dos Proventos de 
Aposentadoria para maiores de 65 anos

Ao informar proventos de aposentadoria, reserva, reforma ou pensão de
declarantes maiores de 65 anos na ficha Rendimentos Isentos e Não
Tributáveis, a parcela isenta será calculada e o excedente será
automaticamente transferido para a ficha de Rendimentos Tributáveis de
Pessoa Jurídica.

Parcela isenta = R$1.903,98 por mês (número de meses no ano + 13º salário)

Considerando 12 meses + 13º salário = R$22.847,76 + R$1.903,98

Total de rendimentos isentos = R$24.751,74



NOVIDADES
DIRPF 2021

Parcela Isenta dos Proventos de Aposentadoria 
para maiores de 65 anos

(DIRPF 2020)
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Parcela Isenta dos Proventos de Aposentadoria 
para maiores de 65 anos

(DIRPF 2021)

 O saldo dos rendimentos que serão considerados tributados serão 
automaticamente levados para a ficha de rendimentos tributáveis
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Declaração Pré-Preenchida

 Pré-preenchida de dependentes

 Ao iniciar uma declaração com dados pré-preenchidos, é possível
obter as informações de rendimentos recebidos pelos dependentes,
desde que o titular possua procuração eletrônica outorgada pelo
dependente.

 Ampliação do acesso

 Em 2021 será ampliado para os contribuintes que possuem conta
gov.br com níveis verificado e comprovado. Ampliação permitida
pela novas condições trazidas pela Lei nº 14.063/2020 e Decreto
nº 10.543/2020

 Acesso no gov.br: CPF/senha + duplo fator de autenticação ou
certificado digital.

 Disponível exclusivamente através do serviço Meu Imposto de
Renda, quando acessado pelo e-CAC. Porém é possível recuperar
as informações no e-CAC, salvar na nuvem e continuar nos outros
meio de preenchimento.

https://www.gov.br/pt-br/servicos/cadastrar-ou-cancelar-procuracao-para-acesso-ao-e-cac


NOVIDADES
DIRPF 2021

Declaração Pré-Preenchida



NOVIDADES
DIRPF 2021

Declaração Pré-Preenchida 

(gov.br)
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Devolução do Auxílio Emergencial

 O contribuinte que tenha recebido outros
rendimentos tributáveis em valor superior a R$
22.847,76 no ano-calendário 2020, deve
devolver os valores recebidos do Auxílio
Emergencial, por ele e seus dependentes, conforme
estabelece o § 2º-B do art. 2º da Lei nº 13.982, de
2020.

 Se for verificada a situação durante o envio da
declaração, será informado no Recibo de Entrega e a
devolução dos valores poderá ser feita por meio de
DARF, emitido pelo próprio programa.



DEVOLUÇÃO
AUXÍLIO

EMERGENCIAL

 A obrigação de devolução do Auxílio
Emergencial, prevista no § 2º - B do art. 2º da Lei
nº 13.982, de 2020, se aplica também a dependentes
incluídos na declaração do Imposto de Renda que
tenham recebido o benefício.

 O valor que deverá ser devolvido para o Governo
Federal engloba apenas as parcelas do Auxílio
Emergencial (parcelas de R$ 600 ou R$ 1.200 - cota
dupla, previstas na Lei 13.982/2020). Não é preciso
devolver o valor da Extensão (Auxílio Emergencial
Residual – parcelas de R$ 300 ou R$ 600 - cota
dupla, previstas na MP 1.000/2020).

 https://www.gov.br/cidadania/pt-br/servicos/auxilio-emergencial

https://www.gov.br/cidadania/pt-br/servicos/auxilio-emergencial
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Restituição por meio de Contas de Pagamento

 Para as declarações com Imposto a Restituir, a partir desse ano,
será possível selecionar "Contas Pagamento" (de Fintechs, por
exemplo) para Crédito de Restituição do Imposto sobre a Renda.

 Selecione o Tipo de Conta: Pagamento e informe os dados do
Banco, Agência (se existir) e número da conta.
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Caixa Econômica Federal
Nova Numeração das Contas

 A Caixa Econômica Federal possui atualmente dois formatos de
números de conta corrente válidos. No cadastro das informações
bancárias para débito automático do pagamento das quotas do
imposto de renda ou para crédito da restituição será possível
informar tanto o antigo número de conta da Caixa Econômica
Federal como a nova numeração.
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Códigos para declarar criptoativos

Na ficha de Bens e Direitos foram criados três tipos para
informação de criptoativos:

 81 - Criptoativo Bitcoin – BTC;

 82 - Outros criptoativos, do tipo moeda digital
(altcoins como Ether, XRP, Bitcoin Cash, Tether, Chainlink,
Litecoin... );

 89 – Demais criptoativos : Criptoativos não considerados
criptomoedas (payment tokens), mas classificados como
security tokens ou utility tokens.



LOTES DE
RESTITUIÇÃO

As restituições serão priorizadas pela ordem de entrega
das DIRPF 2021.
No entanto, terão prioridade no recebimento das
restituições os contribuintes a que se referem o § 2º
do art. 3º da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003,
o art. 69-A da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
e o inciso II do parágrafo único do art. 16 da Lei nº
9.250, de 26 de dezembro de 1995.

 1º (primeiro) lote, em 31 de maio de 2021;
 2º (segundo) lote, em 30 de junho de 2021;
 3º (terceiro) lote, em 30 de julho de 2021;
 4º (quarto) lote, em 31 de agosto de 2021; e
 5º (quinto) lote, em 30 de setembro de 2021;

(ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO RFB Nº 2/2021)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm#art3%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm#art69a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9250.htm#art16p
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