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Ano-calendário de 2015 
Mensal

• até o mês de março R$ 179,71 

• a partir do mês de abril R$ 189, 59

Dependente

Anual R$ 2.275,08

Obs.: Os valores aplicam-se a cada dependente individualmente;
não há o aproveitamento de sobra de algum(ns) com o excesso
de outro(s).
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Tabela - Maior de 65 anos

Ano-calendário Valores isentos 
mensais (em R$)

Até o mês de março do ano-calendário de 2015 até 1.787,77

A partir do mês de abril do ano-calendário de 2015 até 1.903,98
A�	�
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Tabela Mensal

Base de Cálculo (R$) Alíquota 
(%)

Parcela a deduzir do IR 
(em R$)

Até 1.787,77 - -

De 1.787,78 até 2.679,29 7,5 134,08De 1.787,78 até 2.679,29 7,5 134,08

De 2.679,30 até 3.572,43 15 335,03

De 3.572,44 até 4.463,81 22,5 602,96

Acima de 4.463,81 27,5 826,15
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Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do IR (em 
R$)

Até 1.903,98 - -

De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80

Tabela Mensal

De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80

De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80

De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13

Acima de 4.664,68 27,5 869,36
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Base de Cálculo (R$) Alíquota 
(%)

Parcela a deduzir do IR 
(R$)

Até 22.499,13 - -

De 22.499,14 até 33.477,72 7,5 1.687,43

Tabela Anual

De 22.499,14 até 33.477,72 7,5 1.687,43

De 33.477,73 até 44.476,74 15 4.198,26

De 44.476,75 até 55.373,55 22,5 7.534,02

Acima de 55.373,55 27,5 10.302,70



Tabela PLR
ano-calendário de 2015, até o mês de março

Valor do PLR anual (em R$) Alíquota Parcela a deduzir do imposto 
(em R$)

De 0,00 a 6.270,00 0,0% -

De 6.270,01 a 9.405,00 7,5% 470,25

De 9.405,01 a 12.540,00 15% 1.175,63

De 12.540,01 a 15.675,00 22,5% 2.116,13

Acima de 15.675,00 27,5% 2.899,88



Valor do PLR anual (em R$) Alíquota Parcela a deduzir do imposto 
(em R$)

De 0,00 a 6.677,55 0,0% -

De 6.677,56 a 9.922,28 7,5% 500,82

De 9.922,29 a 13.167,00 15% 1.244,99

Tabela PLR
ano-calendário de 2015, a partir do mês de abril

De 9.922,29 a 13.167,00 15% 1.244,99

De 13.167,01 a 16.380,38 22,5% 2.232,51

Acima de 16.380,38 27,5% 3.051,53



Ano-calendário de 2015, até o mês de março

Tabela RRA

Base de Cálculo em R$ Alíquota 
(%)

Parcela a deduzir 
do imposto (R$)

Até (1.787,77 x NM) - -

Acima de (1.787,77 x NM) até (2.679,29 
x NM)

7,5 134,08275 x NM
x NM)

Acima de (2.679,29 x NM) até (3.572,43 
x NM)

15 335,02950 x NM

Acima de (3.572,43 x NM) até (4.463,81 
x NM)

22,5 602,96175 x NM

Acima de (4.463,81 x NM) 27,5 826,15225 x NM



Ano-calendário de 2015, a partir do mês de abril

Base de Cálculo em R$ Alíquota 
(%)

Parcela a deduzir 
do imposto (R$)

Até (1.903,98 x NM) - -

Acima de (1.903,98 x NM) até (2.826,65 
x NM)

7,5 142,79850 x NM

Tabela RRA

x NM)

Acima de (2.826,65 x NM) até (3.751,05 
x NM)

15 354,79725 x NM

Acima de (3.751,05 x NM) até (4.664,68 
x NM)

22,5 636,12600 x NM

Acima de (4.664,68 x NM) 27,5 869,36000 x NM







Contribuição Patronal do 
Empregador Doméstico 

• Prorrogada a possibilidade de dedução da
contribuição patronal (do imposto devido) até o
exercício de 2019, ano-calendário de 2018 - art. 2º da
Lei nº 13.097, de 19/1/2015 - alterou a redação do
inciso VII do art. 12 da Lei nº 9.250, de 26/12/1995;

• Alíquota alterada de 12% para 8% para• Alíquota alterada de 12% para 8% para
recolhimentos a partir do mês de outubro de 2015 -
LC nº 150, art. 34, inciso II, e art. 12 da Lei nº
13.202, de 8/12/2015 - alterou o art. 24 da Lei nº
8.212, de 24/7/1991;

• Obs.: Mantidas as demais regras.





Incentivos Fiscais - Prorrogações

• Audiovisual - até o ano-calendário de 2017;

Lei nº 13.196, de 1º/12/2015, art. 1º;

•Pronon e Pronas - até o ano-calendário de 2020;

Lei nº 13.169, de 6/10/2015, art. 10;

Desporto 2022• Desporto - até o ano-calendário de 2022;

Lei nº 13.155, de 4/8/2015, art. 43;

A IN RFB nº 1131, de 20/2/2011, será atualizada.





Aperfeiçoamento na Declaração 

• A exigência de indicação do CPF de dependente foi 
reduzida de 16 para 14 anos;

Obs.: A IN RFB nº 1610, de 21/1/2016, alterou o inciso III 
do art. 3º da IN RFB nº 1548, de 13/2/2015;

• Alteração da denominação do código de ocupação 255 de • Alteração da denominação do código de ocupação 255 de 
“psicólogo e psicanalista” para apenas “psicólogo” e criação 
do código 254 para “psicanalista”:

254 - Psicanalista  

255 - Psicólogo

Obs.: A IN RFB nº 1620, de 19/2/2016, alterou o Anexo 
Único da IN RFB nº 1531, de 19/12/2014.





Ganho de Capital Progressivo

Tributação com uso de alíquotas crescentes em razão 
do valor do ganho de capital.

MP nº 692, de 2015, art. 1º - encontra-se no Senado 
Federal, após a aprovação na Câmara dos Deputados 
do Projeto de  Lei de Conversão (PLV) nº 25, de 
2015, com significativas alterações na tabela prevista 2015, com significativas alterações na tabela prevista 
no art. 1º da MP.

Obs.: A vigência deve observar o disposto no § 2º do 
art. 62 da CF/1988.



Ganho de Capital Progressivo

“Art. 62 .................................................

...............................................................

§ 2º Medida provisória que implique instituição ou 
majoração de impostos, exceto os previstos nos arts. 153, I, 
II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício 
financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o 
último dia daquele em que foi editada.

..............................................................” 

Assim, se a MP for convertida em lei em 2016, os efeitos 
quanto à nova tributação do IR sobre ganho de capital 
(GCAP progressivo) serão produzidos a partir de 1º/1/2017.



Ganho de Capital Alíquota

•até R$ 1 milhão 15 %

•> R$ 1 milhão até R$ 5 milhões 20 %

•> R$ 5 milhões até R$ 20 milhões 25 %

•> R$ 20 milhões 30 %

Ganho de Capital Progressivo

MP
692,
de 

2015
•

•até R$ 5 milhões 15 %

•> R$  5 milhões até R$ 10 milhões 17,5 %

•> R$ 10 milhões até R$ 30 milhões 20 %

•> R$ 30 milhões 22,5 %

PLV
25,
de 

2015



Ganho de Capital - Espólio

O IR sobre GCAP na transferência por valor superior ao 
constante na última declaração do de cujus ou do custo de 
aquisição deve ser pago pelo inventariante até a data prevista 
para a entrega da DFE (conforme art. 23, § 2º, da Lei nº 
9.532, de 10/10/1997).

A IN RFB nº 1620, de 19/2/2016, alterou o disposto no § 5º 

transferência for efetuada por valor superior ao constante na última declaração do de cujus ou do custo de aquisição, referido no § 1º, a diferença constitui ganho de capit

A IN RFB nº 1620, de 19/2/2016, alterou o disposto no § 5º 
do art. 10 da IN SRF nº 81, de 11/10/2001.

Assim, o disposto no § 5º do art. 10 da IN SRF nº 81, de 
2001, ficou igual ao que já estava previsto no inciso III do §
3º do art. 30 da IN SRF nº 84, de 11/10/2001.

O programa GCAP2016 já está definido assim.



TítuloPrograma Gerador 
de Declarações -

28

de Declarações -
IRPF 2016
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TítuloFicha Identificação

30



Ficha Identificação

Retirada do Aviso de Nº do recibo da 
declaração do exercício anterior não 

31

declaração do exercício anterior não 
preenchido.



Ficha Identificação
Retirada da Ficha 

Informações do Cônjuge ou 
Companheiro(a)

32



Ficha Identificação
Retirada da Ficha 

Informações do Cônjuge ou 
Companheiro(a)

33



Ficha Identificação
Retirada da Ficha 

Informações do Cônjuge ou 
Companheiro(a)

34



Verificação de pendências dos campos: Possui cônjuge 
ou companheiro(a) e CPF do cônjuge ou companheiro(a)

Ficha Identificação

35



Separação da ocupação 

255 – Psicólogo e psicanalista

Em duas ocupações:

254 – Psicanalista

Ficha Identificação

36

254 – Psicanalista

255 – Psicólogo

Apenas os Psicólogos possuem a obrigatoriedade
de registrar o CPF dos seus clientes ao informar
rendimentos recebidos de pessoa física
referentes a trabalho não assalariado.



Ficha Identificação

37



Ficha Identificação

38



O Registro Profissional não é obrigatório exceto 
se for informado valores de rendimentos de 
trabalho não assalariado recebidos de pessoa 
física pelo titular.

Registro Profissional

39



TítuloFicha Dependentes

40

Ficha Alimentandos



Obrigatoriedade de CPF para Dependentes e 
Alimentandos com 14 anos ou mais completos até 
31/12/2015

Dependentes / Alimentandos

41



TítuloFicha Rendimentos 
Recebidos de Pessoa 

42

Recebidos de Pessoa 
Física e do Exterior
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PF - Trabalho Não Assalariado
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PF - Trabalho Não Assalariado
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PF - Trabalho Não Assalariado

46



PF - Trabalho Não Assalariado

47
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49
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NIT – Verificação de Pendências

51
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Rend. Tributáveis Recebidos de PF 
e do Exterior pelos Dependentes

53
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Rendimentos Recebidos de Pessoa 
Física - Dependente

55



56

Para os dependentes o NIT somente será 
obrigatório se informado valor de 

Previdência oficial



Apenas quando importar o arquivo do Carnê Leão de 
2015 do titular da declaração, se a ocupação principal 
informada no Carnê Leão 2015 for umas das cinco (225, 
226, 229, 255 ou 241) – Importa para o PGD IRPF 2016 
dados de ocupação principal e registro profissional 
informado no Carnê Leão 2015.

Importação do Carnê Leão 2015

57

informado no Carnê Leão 2015.

Caso essas informações já tenham sido preenchidas no 
PGD IRPF 2016, no momento da importação o PGD 
pergunta "Deseja substituir a ocupação principal 
informada na ficha identificação pela ocupação principal 
importada do carnê leão?"



O PGD Carnê Leão 2015 informa no arquivo exportado
para o PGD IRPF 2016 o número de versão do programa
utilizado.

Assim, o PGD IRPF 2016 somente aceita importar arquivos 
gerados por determinadas versões. 

Importação do Carnê Leão 2015

58

Hoje é permitida a importação dos arquivos gerados nas 
versões 1.3 e 1.4 do PGD Carnê Leão 2015 e do App Carnê 
Leão.



O PGD Livro Caixa da Atividade Rural 2015
informa no arquivo exportado para o PGD IRPF
2016 o número de versão do programa utilizado.

Assim, o PGD IRPF 2016 somente aceita 

Importação do Livro Caixa da 
Atividade Rural 2015

59

Assim, o PGD IRPF 2016 somente aceita 
importar arquivos gerados por determinadas 
versões. 

Hoje é permitida apenas a versão 1.3



• Adaptação das telas e relatórios para as 
alterações feitas nos auxiliares do ano passado.

Auxiliares

60



TítuloFicha Rendimentos 
Isentos e Não 

61

Isentos e Não 
Tributáveis
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Moléstia Grave – Contribuição 
Previdenciária Oficial

63
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Importação de Dados da Declaração 
do Ano Anterior

65



TítuloFicha Rendimentos 
Sujeitos à Tributação 

66

Sujeitos à Tributação 
Exclusiva/Definitiva



Importação de Dados da Declaração 
do Ano Anterior

67



TítuloFicha Pagamentos 
Efetuados

68

Efetuados



37 - Funpresp

69



Resumo da Declaração

Ficha Rendimentos Tributáveis e Deduções

37 - Funpresp

70



O validador irá verificar os CNPJ informados
como Funpresp na declaração e não permite
entrega se não forem CNPJ válidos para

37 - Funpresp

71

entrega se não forem CNPJ válidos para
Funpresp.



Pagamentos Efetuados
2015

2016

72

2016



TítuloFicha Dívidas e 
Ônus Reais

73

Ônus Reais



Ficha Dívidas e Ônus Reais

74



TítuloEntregar Declaração

75



2016

Entregar Declaração

2015

76

2016

� Verifica Pendências
� Grava Declaração
� Transmite a Declaração
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Gravar Cópia de Segurança

78



Gravar Cópia de Segurança

79



TítuloLimite de Dedução da 
Contribuição Patronal -

80

Contribuição Patronal -
Empregador Doméstico



Limite Contribuição Patronal

81



Limite Contribuição Patronal

82



Saída Definitiva e Final de Espólio

Através das datas informadas na declaração é possível
identificar quais os meses que o contribuinte tem direito
de dedução da contribuição patronal paga na condição de
empregador doméstico.

Limite Contribuição Patronal

83



TítuloDemais Novidades

84



Demais Novidades
Foram incluídos no cálculo do limite de
permissão para que um CPF possa ser dependente
no código 31 (Pais, avós e bisavós que, em 2015,
receberam rendimentos, tributáveis ou não, até R$
22.499,13) os valores de rendimentos isentos e
sujeitos à tributação exclusiva importados dos

85

sujeitos à tributação exclusiva importados dos
programas GCAP e GCME e os valores
informados como Renda Variável no PGD IRPF
2016.



Receitas e Despesas da Atividade Rural

Saída Definitiva

86
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DOAÇÕES  E CONTRIBUIÇÕES

- F I A - Fundos Municipais e Estaduais da Criança e do Adolescente

- F I - Fundos Municipais e Estaduais do Idoso.

- PRONON – Programa de Apoio à atenção Oncológica 

- PRONAS – Programa de apoio à PCD (deficiente)   

- Incentivos à Cultura- Incentivos à Cultura

- Incentivos à Atividade audiovisual.

- Incentivo ao Desporto.

LIMITADOS A 6% DO IRPF APURADO NA DECLARAÇÃO



DOAÇÕES - FIA

� Podem ser deduzidas as doações efetuadas diretamente
aos fundos controlados pelos Conselhos dos Direitos
da Criança e do Adolescente Nacional, Distrital,
Estadual ou Municipal, comprovados por documentos
emitidos pelos Conselhos, e pagos durante o ano baseemitidos pelos Conselhos, e pagos durante o ano base
de 2015, até o limite de 6% calculado sobre o valor do
Imposto de Renda Devido pelas Pessoas Físicas.

� Não é admitida a contribuição efetuada diretamente a
entidades assistenciais.



DOAÇÕES - FIA

� Nova modalidade para doações ao FIA.

No período de 01/01/2016 a 29/04/2016 poderão ser
destinados diretamente para os Fundos Nacional,
Distrital, Estaduais e Municipais, valor equivalente a 3%
do Imposto de Renda – Pessoa Física devido, mediante
destaque da parcela da doação, diretamente nadestaque da parcela da doação, diretamente na
Declaração de Ajuste Anual, onde será também emitido o
DARF correspondente à doação efetuada.

� Esta doação será creditada diretamente ao Fundo FIA
escolhido pelo contribuinte.



DOAÇÕES - FIA

� Vários municípios do Estado de Mato Grosso estão
habilitados a receberem as doações para o FIA no
exercício de 2016.

� A relação dos municípios de Mato Grosso
habilitados a recepcionarem as doações estáhabilitados a recepcionarem as doações está
disponível no quadro 'RESUMO DA
DECLARAÇÃO', no item Doações Diretamente na
Declaração – ECA.



DOAÇÕES - FIA

� As doações efetuadas para os Fundos Municipais, quando
excederem ao percentual estabelecido como limite (3%) e
recolhidas através do DARF, serão considerados pela
RFB como mera liberalidade e não poderão ser aceitas
como parte de pagamento do Imposto de Renda – Pessoa
Física devido.Física devido.

� A liquidação da doação deverá ser efetuada mediante o
pagamento da parcela única até o último dia fixado para a
entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda – Pessoa Física/2016., que ocorre na data de 29 de
abril de 2016.



DOAÇÕES - FIA

� No caso de ocorrência de ausência de
recolhimento da doação para o FIA, através do
DARF único, até a data de 29 de abril de 2016,
o contribuinte deverá proceder a retificação deo contribuinte deverá proceder a retificação de
sua Declaração de Rendimentos do Imposto de
Renda – pessoa Física, para converter o valor
da doação não paga até o recolhimento em
Imposto de Renda, com o recálculo de todas as
parcelas (se for o caso).



DOAÇÕES - FIA

O recolhimento da doação, em parcela única
para o FIA deverá ser efetuado mesmo que o
contribuinte tenha saldo de Imposto de Renda acontribuinte tenha saldo de Imposto de Renda a
Restituir, utilizando o código DARF 3351.



ESTATUTO DO IDOSO

� Podem ser deduzidas as doações efetuadas diretamente
aos fundos controlados pelos Conselhos dos Direitos do
Idoso Nacional, Distrital, Estadual ou Municipal,
comprovados por documentos emitidos pelos Conselhos,
e pagos durante o ano base de 2015, até o limite de 6%
calculado sobre o valor do Imposto de Renda Devidocalculado sobre o valor do Imposto de Renda Devido
pelas Pessoas Físicas.

� Não é admitida a contribuição efetuada diretamente a
entidades assistenciais.



P R O N A S

� Podem ser deduzidas as doações e patrocínios
efetuadas diretamente em prol de ações e serviços
aprovados pelo Ministério da Saúde e desenvolvidos
por pessoas jurídicas de direito privado sem fins
lucrativos que se destinem ao tratamento delucrativos que se destinem ao tratamento de
deficiências físicas, motoras, auditivas, visuais,
mentais, intelectuais, múltiplas e de autismo no âmbito
do Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da
Pessoa com Deficiência (PCD/Pronas).



PRONAS

� A doação de 1% para o PRONAS não está sujeito ao limite
global de 6% fixado para as demais doações, todos
calculados sobre o valor do Imposto de Renda devidos
pelas pessoas físicas.

� A doação dedutível deverá ser pago durante o período base
de apuração, no caso, entre 01 de janeiro a 31 de dezembrode apuração, no caso, entre 01 de janeiro a 31 de dezembro
do ano-base de 2015.

� O recibo das doações poderá emitido anualmente, desde
que as parcelas doadas mensalmente estejam nele
discriminados.



PRONON

� Podem ser deduzidas as doações e patrocínios
dispendidos em prol de ações e serviços aprovados pelo
Ministério da Saúde e desenvolvidos por instituições de
prevenção e combate ao câncer que englobam a
promoção da informação, a pesquisa, o rastreamento, aopromoção da informação, a pesquisa, o rastreamento, ao
diagnóstico, o tratamento, os cuidados paliativos e a
reabilitação das pessoas acometidas com a neoplasias
malignas e afecções correlatas, no âmbito do Programa
Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON).



PRONON

� A doação de 1% para o PRONON não está sujeito ao
limite global de 6% fixado para as demais doações,
todos calculados sobre o valor do Imposto de Renda
devidos pelas pessoas físicas.

� A doação dedutível deverá ser pago durante o período� A doação dedutível deverá ser pago durante o período
base de apuração, no caso, entre 01 de janeiro a 31 de
dezembro do ano-base de 2015.

� O recibo das doações poderá emitido anualmente, desde
que as parcelas doadas mensalmente estejam nele
discriminados.



PRONAS/PRONON

� As doações podem efetuadas:

– Em dinheiro.

– Em bens móveis ou imóveis.

– Por comodato e cessão de uso de bens móveis e
equipamentos.equipamentos.

– Através da conservação, manutenção, reparos nos bens
imóveis e equipamentos.

– Por transferência de material de consumo, hospitalar, de
uso clínico, medicamentos e produtos de alimentação.



INCENTIVOS À CULTURA

� Podem ser deduzidos os valores dispendidos no ano base de
2015, a título de doação ou patrocínio tanto mediante
contribuição para o Fundo Nacional de Cultura(FNC) como
em apoio direto a programas, projetos e ações culturais
aprovados pelo Programa Nacional de apoio à Cultura.

� O limite de dedução é de 6% calculado sobre o valor do
Imposto de Renda devido pela pessoa física em cada período
de apuração, considerando as demais doações previstas em
Lei.



INCENTIVOS À CULTURA

� Os valores devem ser destinados:

– Em geral, a eventos de natureza cultural, visando o
desenvolvimento das formas de expressão, os modos de criar e
fazer, a preservação e a proteção do patrimônio cultural brasileiro, o
estudo e métodos de interpretação da realidade cultural, bem como
propiciar à população o conhecimento de todos os meios de
comunicação cultural (dança, teatro, circo, literatura, música, artescomunicação cultural (dança, teatro, circo, literatura, música, artes
plásticas, folclore e artesanato, etc.)

– Exclusivamente, para os segmentos de artes cênicas, música erudita
e instrumental, produção de obras cinematográficas, preservação do
patrimônio cultural e imaterial, construção e manutenção de salas
de cinema e teatro em municípios até 100 mil habitantes, dentre
outros.



ATIVIDADES AUDIOVISUAIS

� Podem ser deduzidos do Imposto de Renda apurado para as Pessoas
Físicas, os valores aplicados no ano calendário de 2015 em:

– Obras audiovisuais cinematográficas brasileiras de produção
independente, mediante aquisição de direitos de comercialização
sobre as referidas obras,

– Patrocínio feito na produção de obras cinematográficas brasileiras
de produção independente,de produção independente,

– Aquisição de quotas do Fundo de Financiamento da Industria
Cinematográfica Nacional (Funcines)

– Investimento em projetos específicos credenciados pela Agência
Nacional de Cinema (Ancine)

– Patrocínios em projetos específicos ou em programas especiais de
fomento, instituídos pela Ancine.



ATIVIDADES AUDIOVISUAIS

� O limite para as doações é de 6% calculado sobre o
valor do Imposto de Renda devido pela Pessoa física.

� Os valores deverão ser pagos no curso do período-base
de apuração, no caso, durante o ano de 2015.

� Os projetos deverão possuir aprovação prévia da Ancine
e no caso de investimentos, a captação de recursos e
oferta pública de valores mobiliários deverão possuir
prévia aprovação da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM).



INCENTIVO AO DESPORTO

� Podem ser deduzidos os valores dispendidos no ano
anterior, a título de doação ou patrocínio, no apoio direto a
projetos desportivos ou paradesportivos, aprovados pelo
Ministério dos Esportes.

� Os projetos desportivos deverão atender a pelo menos uma
das manifestações:das manifestações:

a)- desporto educacional;

b)- desporto de participação;

c)- desporto de rendimento.



INCENTIVO AO DESPORTO

� Podem receber recursos do incentivo ao desporto os
projetos destinados a promover a inclusão social, por meio
do esporte.

� É vedada a utilização dos recursos deste incentivo para o
pagamento de remuneração dos atletas profissionais de
qualquer modalidade desportiva.qualquer modalidade desportiva.

� O limite de dedução do incentivo, somado aos outros
previstos em Lei é de 6% calculado sobre o valor do
Imposto de Renda devido pela pessoa física no período-
base de apuração do imposto.
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