
 

 

 

 

M E M O R A N D O  A O S  C L I E N T E S 

 

DIRPF/2009: Novidades e Informações Gerais Data 03/03/2009 

 

 

A Receita Federal do Brasil (“RFB”) publicou no dia 11.02.2009, no Diário Oficial da União, a 

Instrução Normativa (“IN”) n° 918/2009, que dispõe sobre a apresentação da Declaração de 

Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda pela Pessoa Física (“DIRPF”) residente no Brasil 

referente ao exercício de 2009, ano-calendário 2008. 

 

Referida IN estabelece as formas de elaboração e retificação da declaração, bem como trata do 

pagamento e da sua obrigatoriedade de apresentação, que deverá ser feita entre 2 de março e 

30 de abril. 

 

O presente informativo pretende compartilhar as principais novidades implementadas pela 

recém-publicada IN e também provê-los de breve descritivo das linhas mestras que norteiam o 

cumprimento desta obrigação. 

 

 

I. Novidades – DIRPF/2009 

 

A Receita Federal retirou a exigência de que o contribuinte informasse o número do recibo 

anterior para o preenchimento da nova declaração. Além disso, o contribuinte que tiver algum 

débito com a Receita receberá essa informação no recibo de entrega da Declaração. 

 

O prazo final para entrega da declaração pela internet foi estendido até às 24 horas, horário de 

Brasília, do dia 30.04.09. Após esse horário, haverá incidência de multa por atraso na entrega. 

 

Ademais, o pagamento do imposto devido poderá ser efetuado em quota única ou em até 8 

quotas de valores iguais, desde que o valor de cada parcela não seja inferior a R$ 50,00. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais mudanças e 
notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para esclarecimentos 
adicionais. 

 

II. Informações Gerais – DIRPF/2009 

    

 II.1 Quem deve declarar 

 

Está sujeito à apresentação da DIRPF/2009, o contribuinte brasileiro, pessoa física, que no ano-

calendário de 2008: 

  

(i) recebeu rendimentos brutos tributáveis acima de R$ 16.473,72 ou rendimentos isentos, não 

tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 40.000,00; 

 

(ii) participou do quadro societário de sociedade empresária ou simples, inclusive inativa, como 

sócio, acionista ou de cooperativa, ou como titular de empresa individual, exceto os 

contribuintes que tiveram participação em sociedades por ações de capital aberto ou 

cooperativa, cujo valor de constituição ou aquisição tenha sido inferior a R$ 5.000,00;  

 

(iii) obteve em qualquer mês ganho de capital com a venda de bens ou direitos, sujeitos à 

incidência do imposto, ou realizou operações em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e 

assemelhadas;  

 

(iv) em relação à atividade rural: 

 

     (iv.1) obteve receita bruta superior a R$ 82.368,60 através da atividade rural; 

 

     (iv.2) pretenda compensar prejuízos de anos anteriores ou do ano que se refere a 

declaração, neste caso, esta vedada a declaração através do modelo simplificado;  

 

(v) teve a posse ou a propriedade em 31.12.08, de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor 

total superior a R$ 80.000,00; 

 

(vi) passou à condição de residente no Brasil em 2008 e assim permaneceu até 31.12.08; ou,  

 

(vii) optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital auferido na 

venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja destinado à aquisição de imóveis 

residenciais no Brasil, no prazo de 6 meses.  

 

 



 

 
 

 

Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais mudanças e 
notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para esclarecimentos 
adicionais. 

 

 

 II.2. Como Declarar 

 

A Declaração poderá ser elaborada pelo computador, por meio do Programa Gerador de 

Declaração (“PGD”), que está disponível no sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br), ou por 

formulário. Observe-se que alguns contribuintes estão obrigados à entrega da DIRPF via PGD, 

sendo exemplo o espólio, os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis em monta 

superior a R$ 100.000,00, aqueles que receberam rendimentos tributáveis do exterior ou que 

obtiveram resultado positivo da atividade rural, entre outros, descritos no artigo 4º, da IN. 

  

As declarações feitas pelo computador podem ser entregues pela Internet, por meio de 

programa de transmissão da RFB, ou em disquete nas agências do Banco do Brasil ou Caixa 

Econômica Federal em todo o País. Já as declarações via formulário devem ser entregues nas 

agências dos correios e franqueadas e têm um custo de R$ 4,00, pago pelo contribuinte. 

 

 II.3. Da Retificação 

 

O contribuinte que precisar retificar a sua Declaração, somente poderá entregá-la pela Internet, 

através do programa de transmissão Receitanet, ou em disquete nas agências do Banco do 

Brasil ou da Caixa Econômica Federal durante o seu horário de expediente e nas unidades da 

RFB, a qualquer momento, em um prazo de cinco anos. 

  

A Declaração Retificadora substitui integralmente a Declaração apresentada originariamente e, 

por isso, deverá conter todas as informações anteriormente declaradas com as alterações e 

exclusões necessárias, bem como as informações adicionais, se houver. Para a sua 

transmissão deverá ser informado o número constante no recibo de entrega referente à 

declaração anteriormente apresentada. 

 

Não será permitida, após o dia 30.04.09, a declaração retificadora que tenha por objetivo a 

troca de opção pela forma de tributação, ou seja, a substituição da declaração completa pela 

declaração simplificada e vice-versa. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais mudanças e 
notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para esclarecimentos 
adicionais. 

 

II.4. Multa por atraso na entrega 

 

A entrega da Declaração após o dia 30.04.09 sujeita o contribuinte à multa de 1% ao mês-

calendário ou fração de atraso, calculada sobre o total do imposto devido, ainda que 

integralmente pago. A multa varia de um mínimo de R$ 165,74, inclusive, no caso de 

declaração que não resulte no imposto devido, a um máximo de 20% do imposto devido. 

 

 

 II.5. Do pagamento do imposto 

 

O pagamento do imposto devido poderá ser efetuado em quota única ou em até 8 quotas de 

valores iguais, desde que o valor de cada parcela não seja inferior a R$ 50,00. O imposto de 

valor inferior a R$ 100,00 deverá ser pago, necessariamente, em quota única. Caso o imposto 

devido seja inferior a R$ 10,00, este montante será adicionado ao IR devido em períodos 

subseqüentes. 

 

A primeira quota ou quota única deverá ser paga até 30.04.09. As demais quotas deverão ser 

pagas até o último dia útil de cada mês, acrescidos de juros SELIC acumulados e 1% no mês 

do pagamento. 

 

O pagamento integral do imposto ou de suas quotas e de seus respectivos acréscimos legais 

poderá ser efetuado através de:  

 

(i) transferência eletrônica de fundos por meio de sistemas eletrônicos das instituições 

financeiras, autorizadas pela RFB;  

 

(ii) em qualquer agência bancária integrante da rede arrecadadora de receitas federais, 

mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais (“DARF”), ou;  

 

(iii) com débito automático em conta corrente, desde que a declaração seja entregue até o dia 

31.03.09 (para pagamento da 1° quota ou quota única). 

 

Nosso escritório dispõe de equipe especializada e voltada para o preenchimento e revisão de 

procedimentos relativos à DIRPF/2009, pelo que nos colocamos, desde já, à disposição dos 

nossos clientes para atendê-los no que for necessário. 
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Responsáveis: 

 

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

Tel.: 55 11 3201-7551 

 

Pedro Miguel Ferreira Custódio (pedro@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7574 

 

Monique Haddad Knöchelmann (monique@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7559 

 

Laura Benini Candido (laura@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7562 

 

 

 

 


