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 1. Isenção IRPF por motivo de Doenças Graves. 

 a) Informação no site: clique aqui 

 b) Modelo Formulário (com lista de doenças / condições) 

 

 2. Laudo Médico Pericial. 

 a) SCI COSIT 11/2012 (Laudo Médico Pericial) 

 b) SC COSIT 220/2017 (Prazo Laudo - novo entendimento) 

 c) IN 1500/14 - art. 6º, § 5º IRPF: 
Art. 6º São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes 

rendimentos originários pagos por previdências: 

[...] 

§ 5º O laudo pericial a que se refere o § 4º deve conter, no mínimo, as seguintes 
informações: 

I - o órgão emissor; 

II - a qualificação da pessoa física com moléstia grave; 

III - o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; 
a data em que a pessoa física é considerada com moléstia grave, nos casos de 

constatação da existência da doença em período anterior à emissão do laudo); 

IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial 

ao fim do qual a pessoa física com moléstia grave provavelmente esteja 
assintomática; e 

V - o nome completo, a assinatura, o nº de inscrição no Conselho Regional de 

Medicina (CRM), o nº de registro no órgão público e a qualificação do(s) 

profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo 
pericial. 

 

 3. Acompanhamento: e-CAC 

 a) Gerar Código de Acesso 

 b) Extrato do Processamento da Declaração (visão: DIRPF ano específico) 

 c) Situação Fiscal (visão: geral pendências por CPF) 

 d) Lista de Serviços do e-CAC (o que precisa de certificado digital?) 

 

 4. Fontes de Informação (geral): 

 a) www.normas.receita.fazenda.br 

 Textos Normativos 

 IN 1500/14 - IRPF  

 Sedimentação da Legislação: IN 1756/17  

 Soluções de Consulta COSIT (vinculantes) 
 b) Ajuda do PGD DIRPF 2018 (clique F1) 

 c) Perguntas e Respostas IRPF 2018 (a publicar) 

 d) MAFON (Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte) 

 e) Fale Conosco (Site >> Contato >> Fale Conosco) 

 f) Orientação presencial durante a entrega da Declaração 

 

 

http://bit.ly/PIR2018
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/isencoes/isencao-do-irpf-para-portadores-de-molestia-grave
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/isencoes/documentos/modelo-de-laudo-pericial.pdf
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=50638
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=82706
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=57670
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/atendimento-virtual/geracao-do-codigo-de-acesso-para-o-portal-e-cac
http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/cidadao/irpf/2018/processamento/extrato-da-dirpf
http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/ATBHE/servicos-ecac/default.aspx
http://www.normas.receita.fazenda.br/
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=57670
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=87661
http://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/perguntas-frequentes/declaracoes-e-demonstrativos/irpf
http://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/tributos/IRRF
http://idg.receita.fazenda.gov.br/contato/fale-conosco

