
 

 

 

 

MEMORANDO AOS CLIENTES 
 
 
 

Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil n.º 1.033, de 14 de maio de 2010.  Data 20/05/2010 
 
 

Em 17 de maio de 2010 foi publicada a Instrução Normativa n.º 1.033, da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (“RFB”), que dispõe sobre a Declaração do Imposto sobre a Renda 
Retido na Fonte (“DIRF”). 

 

Como sabido, referida declaração deve ser feita pela fonte pagadora, com a finalidade de 
informar à RFB o valor do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (“IRRF”), dos rendimentos 
pagos ou creditados para seus beneficiários e deverá ser entregue por meio do programa 
Receitanet, até o dia 28 de fevereiro de 2011. 

 

Dentre as alterações introduzidas pela instrução normativa em questão destaca-se o 
monitoramento de remessas de recursos ao exterior, que passa a ser realizado também pela 
RFB, além do já atuante Banco Central do Brasil (“BCB”). 

 

O monitoramento será realizado a partir de 2011, relativo a fatos acorridos no ano calendário 
de 2010, por meio da DIRF, a qual deverá ser entregue por pessoas físicas e jurídicas 
domiciliadas no País que efetuarem remessa, pagamento, crédito, entrega ou emprego a 
residentes ou domiciliados no exterior, mesmo que não exista imposto retido e inclusive nos 
casos de alíquota zero ou isenção, de valores referentes à: 

 

I. aplicações em fundos de investimento de conversão de débitos externos; 

II. royalties e assistência técnica; 

III. juros e comissões em geral; 

IV. juros sobre o capital próprio; 

V. aluguel e arrendamento; 
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VI. aplicações financeiras em fundos ou em entidades de investimento coletivo; 

VII. em carteiras de valores mobiliários e nos mercados de renda fixa ou renda variável; 

VIII. fretes internacionais; 

IX. previdência privada; 

X. remuneração de direitos; 

XI. obras audiovisuais, cinematográficas e videofônicas; 

XII. lucros e dividendos distribuídos; 

XIII. rendimentos, que tiveram a alíquota do imposto sobre a renda reduzida a zero, 
relativos à: i) despesas com pesquisas de mercado, bem como com aluguéis e 
arrendamentos de estandes e locais para exposições, feiras e conclaves 
semelhantes, no exterior, inclusive promoção e propaganda no âmbito desses 
eventos, para produtos e serviços brasileiros e para promoção de destinos turísticos 
brasileiros; ii) contratação de serviços destinados à promoção do Brasil no exterior, 
por órgãos do Poder Executivo Federal; iii) comissões pagas por exportadores a seus 
agentes no exterior; iv) despesas de armazenagem, movimentação e transporte de 
carga e de emissão de documentos realizadas no exterior; v) operações de cobertura 
de riscos de variações, no mercado internacional, de taxas de juros, de paridade 
entre moedas e de preços de mercadorias (hedge); vi) juros de desconto, no exterior, 
de cambiais de exportação e as comissões de banqueiros inerentes a essas 
cambiais; vii) juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior e destinados 
ao financiamento de exportações; viii) outros rendimentos pagos, creditados, 
entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, com 

alíquota do imposto sobre a renda reduzida a zero; e 

XIV. demais rendimentos considerados como rendas e proventos de qualquer natureza, na 
forma das instruções vigentes, exceto nos casos de dispensa de retenção previstos 
no art. 690 do Regulamento do Imposto de Renda (“RIR”) (Decreto nº 3.000, de 26 de 
março de 1999). 

 

Ademais, as pessoas obrigadas a entregar a declaração deverão informar todos os 
beneficiários de rendimentos: 

 

I. que tenham sofrido retenção do imposto sobre a renda ou de contribuições, mesmo 
que em um único mês do ano calendário; 
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II. do trabalho assalariado, quando o valor pago durante o ano-calendário for igual ou 
superior a o valor anual mínimo de rendimentos para apresentação de Declaração do 
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (“DIPF”), incluindo o décimo terceiro salário, 
ainda que não tenha sofrido retenção do Imposto sobre a Renda (“IR”); 

III. do trabalho sem vínculo empregatício, de aluguéis e de royalties, acima de R$ 
6.000,00 (seis mil Reais), pagos durante o ano calendário, mesmo que não tenha 
sofrido retenção do IR; 

IV. de previdência privada e de planos de seguros de vida com cláusula de cobertura por 
sobrevivência - Vida Gerador de Benefício Livre (“VGBL”), pagos durante o ano 
calendário, mesmo que não tenha sofrido retenção do IR; 

V. auferidos por residentes ou domiciliados no exterior, inclusive nos casos de isenção e 
de alíquota zero, dispensada a inclusão dos rendimentos cujo valor total anual tenha 
sido inferior ao valor anual mínimo de rendimentos para apresentação de DIPF; 

VI. de pensão, pagos com isenção do IRRF quando o beneficiário for portador de 
doenças graves (inciso XXXIII do art. 39 do RIR), exceto a decorrente de moléstia 
profissional, regularmente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico 
oficial da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios;  

VII. de aposentadoria ou reforma, pagos com isenção do IRRF, desde que motivada por 
acidente em serviço, ou que o beneficiário seja portador de doenças relacionadas no 
inciso XXXIII, do art. 39, do RIR), regularmente comprovada por laudo pericial emitido 
por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios; 

VIII. de dividendos e lucros pagos a partir de 1996, e valores pagos a titular ou sócio de 
micro empresa ou empresa de pequeno porte, exceto pró-labore e aluguéis, quando o 
valor total anual pago for igual ou superior a 3 (três) vezes o valor anual mínimo de 
rendimentos para apresentação de DIPF. 

 

Por fim, de acordo com a referida instrução normativa, só devem ser informados os 
beneficiários de valores recebidos a título de lucros e dividendos, se esses forem superiores 
a R$ 53.969,40, correspondente a três vezes o valor anual mínimo para apresentação da 
DIPF (R$ 17.898,80). 
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Neste contexto, as pessoas físicas e jurídicas deverão, além do registro no Banco Central, 
declarar à Receita Federal as operações de remessa ao exterior. Essa, por sua vez, poderá 
controlar de perto as operações realizadas e verificar se os valores remetidos estão de 
acordo com a legislação tributária em vigor e, portanto, submetidos corretamente à 
tributação. 

 

Responsáveis: 

 

H. Philip Schneider (philip@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7551 

 

Diogo de Andrade Figueiredo (diogo@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7572 

 

Luísa Machado Leite Soares (luisa@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7559 

 


