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

 
DECLARAÇÃO DE AJUSTE  ANUAL DO IMPOSTO SOBRE A 
RENDA - ANO CALENDÁRIO 2012, EXERCÍCIO 2013  

  
Data 20/02/2013 

 

Foi publicada, em 19 de fevereiro de 2013, a Instrução Normativa da Receita Federal 
do Brasil (“IN/RFB”) nº 1.333, que dispõe sobre a apresentação da Declaração de 
Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda (“DIRPF”) referente ao exercício de 2013, ano-
calendário de 2012, pela pessoa física residente no Brasil. 

 

De acordo com IN/RFB n° 1.333/2013, a DIRPF deverá ser apresentada entre 1° de 
março e 30 de abril de 2013, por meio eletrônico (Receitanet), até às 23h59min59s, ou 
em mídia removível nas unidades da Receita Federal do Brasil, durante o horário de 
expediente. 

 

Está sujeito à apresentação da DIRPF/2013, o contribuinte, pessoa física, residente no 
País, que, no ano-calendário de 2012: 

  

i. recebeu rendimentos brutos tributáveis acima de R$ 24.556,65 (vinte e quatro 
mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e cinto centavos); 

 

ii. recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na 
fonte acima de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); 

 

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: 

 



 

 

 

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. 
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a) obteve receita bruta superior a R$ 122.783,25 (cento e vinte e dois mil, 
setecentos e oitenta e três reais e vinte e cinto centavos) através da 
atividade rural; 

 

b) pretenda compensar prejuízos de anos anteriores ou do ano que se refere 
a declaração; 

 

v. teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, 
inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);  

 

vi. passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nesta condição se 
encontrava em 31 de dezembro; 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 180 (cento e oitenta) 
dias contados da celebração do contrato de venda.  

 

Ainda, é importante observar que, está obrigado a transmitir a DIRPF com a utilização 
de certificado digital, o contribuinte que, no ano-calendário 2012: 

 

i. recebeu rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual, cuja soma foi superior 
a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); 

 

ii. recebeu rendimentos isentos e não tributáveis, cuja soma foi superior a R$ 
10.000.000,00 (dez milhões de reais); 

 

iii. recebeu rendimentos tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior 
a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); e 

 



 

 

 

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. 
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iv. realizou pagamentos de rendimentos a pessoas jurídicas, quando constituam 
dedução na declaração, ou a pessoas físicas, quando constituam, ou não, 
dedução na declaração, cuja soma for superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões 
de reais), em cada caso ou no total. 

 

Sendo o que nos cumpre para o momento, permanecemos à disposição para auxiliá-
los no que for necessário. 

 

Responsáveis : 

 

Igor Nascimento de Souza (igor@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7553  

 

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

Tel.: 55 11 3201-7551 

 

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

Tel.: 55 11 3201-7562 


