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 1. Declaração IRPF 2019 - Novidades 
 a) Obrigatoriedade. IN 1871/19 
 b) Meu IRPF e e-CAC: novo Layout (mais intuitivo) 
 c) Declaração online / Meu Imposto de Renda. Vedações. 
 d) Novidade ficha Bens e Direitos. Matrícula e Registro. 
 e) Release da Receita sobre IRPF2019 

 Texto com Novidades do Release 
 f) CPF obrigatório para dependentes e alimentandos residentes BR, com qualquer idade. 

IN 1458/15 
 g) Como inscrever no CPF? Veja aqui. 
 h) Decreto 9.094/17: institui o Cadastro de Pessoas Físicas - CPF como instrumento suficiente e 

substitutivo para a apresentação de dados do cidadão no exercício de obrigações e direitos e na 
obtenção de benefícios. Alteração de 11/mar/19. NIT, PIS/PASEP, CTPS, matrícula em IES 
federais, conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, entre outros. 3 meses - 
Atendimento. 12 meses - Bases de dados. 
 

 2. 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?) 

 
 3. Fontes de Informação: 

 a) “Portal” do IRPF 2019 (site) 
 b) www.normas.receita.fazenda.br 

 Textos Normativos 

 IN 1500/14 - IRPF  

 Soluções de Consulta COSIT (vinculantes) 
 c) Ajuda do PGD DIRPF 2019 (clique F1) 
 d) Perguntas e Respostas IRPF 2019 
 e) MAFON 
 f) Fale Conosco (Site >> Contato >> Fale Conosco) 
 g) Orientação presencial para a entrega da Declaração 

 
 4. Formas de Atendimento (sistematização no site) 

PÁGINA INICIAL > INTERFACE DE ATENDIMENTO > MENU ATENDIMENTO >FORMAS DE ATENDIMENTO 

 
 5. RRA (Rendimentos Recebidos Acumuladamente) 

 a) Fundamento normativo: IN 1500/14. Histórico. 
 b) Objeto: Antes de Março/2015 e Depois de Março/2015. 
 c) Número de meses. 
 d) Normalmente cai em Malha Fiscal; preparar os documentos. 

http://bit.ly/PIR2019
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=98886
http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2019/declaracao/termos-e-condicoes-do-meu-imposto-de-renda
https://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2019/fevereiro/publicadas-as-regras-sobre-a-entrega-da-dirpf-2019
https://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2019/fevereiro/publicadas-as-regras-sobre-a-entrega-da-dirpf-2019/regras-ipf-2019.pdf
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=61197#1498087
http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9094.htm
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
http://receita.economia.gov.br/interface/atendimento-virtual/geracao-do-codigo-de-acesso-para-o-portal-e-cac
http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2019/processamento/extrato-da-dirpf
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/servicos-ecac/default.aspx
http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2019/declaracao/termos-e-condicoes-do-meu-imposto-de-renda
http://www.normas.receita.fazenda.br/
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=57670
http://receita.economia.gov.br/sobre/perguntas-frequentes/declaracoes-e-demonstrativos/irpf
http://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/tributos/IRRF
http://receita.economia.gov.br/contato/fale-conosco
http://receita.economia.gov.br/interface/menu_atendimento/formas-de-atendimento
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=57670


 
 e) Juros em Ação Trabalhista. SCI COSIT 13/16 . "ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE 

PESSOA FÍSICA - IRPF - JUROS DE MORA. VERBAS TRABALHISTAS. RESCISÃO. A dispensa 
de retenção na fonte e da tributação na Declaração de Ajuste Anual relativa aos juros moratórios 
decorrentes do recebimento em atraso de verbas trabalhistas pagas no contexto de rescisão do 
contrato de trabalho, em reclamatória trabalhista ou não, nos termos da IN RFB nº 1.500, de 
2014, está direcionada apenas ao contexto da perda do emprego, não se destinando à extinção 
do contrato de trabalho decorrente de pedidos de demissão por iniciativa unilateral do empregado 
e abrange os juros referentes às verbas rescisórias em sentido amplo, desde que devidas por 
imposição prevista em lei, convenção ou acordo coletivo, abarcando, assim, além dos juros 
referentes às verbas rescisórias em sentido estrito, também os juros relativos às demais verbas 
trabalhistas devidas ao trabalhador e não adimplidas no curso do contrato do trabalho, e que 
deveriam ser quitadas no momento da homologação da rescisão do contrato de trabalho. 
Dispositivos Legais: Lei nº 7.713, de 1988, art. 6º, V; IN RFB nº 1.500, de 2014, art. 62, § 3º, II, 
“a” e § 5º; item 72 do anexo II da Nota PGFN/CRJ nº 1.114/2012; Nota PGFN/CRJ nº 1.582/2012; 
REsp nº 1.089 720/RS e REsp nº 1.227.133/RS." 

 
 6. Isenção de IR por motivo de Doenças Graves - Site 

 a) O direito à Isenção e seus requisitos 
 b) Viabilidade financeira 
 c) Laudo Médico Pericial: modelo disponível na página da Receita. 
 d) SC 220/2017: “a isenção do IRPF sobre os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão 

percebidos por portadores de moléstias graves [...] não exige a demonstração da 
contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial ou a 
comprovação da recidiva da enfermidade.” 

 e) Procedimentos.  

 Entrega laudo na Fonte Pagadora. 

 Retificadora. 

 Antecipação de Malha feita no e-CAC, a partir da pendência de Malha (a partir daqui não 
poderá mais retificar!) 

 PERDCOMP quando houve pagamento de DARF indevido ou a maior. 
 

 7. Ganho de Capital 

 Imobiliário. IN 84/01 

 Custo de Aquisição: art. 17 da IN 84/01 (o que pode ser agregado) e art. 74 §3º da IN 
1.500/14 (como delcarar). 

 Doação / Herança – art. 20 da IN 84/01. 

 Renda Variável. IN 1585/15 
 

 8. Saída Definitiva do País 

 Bom conteúdo no Perguntas e Respostas IRPF 

 IN 208/02 

 Link para Comunicação de Saída Definitiva aqui 

 MAFON tem um capítulo sobre rendimentos de Não Residente 
 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=75467
http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/isencoes/isencao-do-irpf-para-portadores-de-molestia-grave
http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/isencoes/documentos/modelo-de-laudo-pericial.pdf
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=82706
http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dirpf/pedido-de-antecipacao-de-analise-da-dirpf
http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/restituicao-ressarcimento-reembolso-e-compensacao/perdcomp
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=14400&visao=anotado
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=67494
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=15079
http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dirpf/comunicacao-de-saida-definitiva-do-pais/comunicacao-de-saida-definitiva-do-pais
http://receita.economia.gov.br/acesso-rapido/tributos/IRRF

