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Compliance fiscal: é hora 
de incentivar boas práticas

Janine Goulart, sócia de Impostos da KPMG no Brasil e colíder do KNOW (KPMG´s Network of Women)

Garantir que os executivos preencham corretamente suas 
Declarações de Imposto de Renda é uma preocupação cada vez 
mais presente no dia a dia das empresas
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diferentes planos de remuneração, 
com distribuição de cotas acionárias 
ou recebimento de dividendos, por 
exemplo.

Mas, vale salientar: ESG e boas 
práticas têm a ver com cultura. 
Quanto mais o compliance fiscal 
for discutido e incentivado, mais 
essa cultura será absorvida pelo 
time e percebida como um valor 
importante pelos stakeholders.

A finalidade deste artigo é fomentar 
esse compromisso com as boas 
práticas - e decidimos fazer isso 
da forma mais prática possível. 
Por isso, elencamos orientações 
e dicas sobre o preenchimento da 
Declaração de Imposto de Renda 
(IR), que podem ser compartilhadas 
com executivos, colaboradores, 
empreendedores e o público em 
geral.

Primeiro ponto: quem deve 
declarar? 

A Declaração de IR é obrigatória 
para quem teve rendimentos 
tributáveis acima de R$ 28.559,70 
no ano-base - que, no presente 
momento, refere-se ao período 
de 1° de janeiro de 2020 a 31 
de dezembro de 2020; quem 
teve rendimento isento, não 
tributável ou tributado 
exclusivamente na fonte, 
com valor total acima 
de R$ 40 mil; quem 
possuía, em 31 de 
dezembro de 2020, 
bens e direitos 
cuja totalidade 
ultrapassasse o 
valor de R$ 300 
mil; quem recebeu 
auxílio emergencial 
e teve rendimentos 
tributáveis acima de  
R$ 22.847,76 - neste 
caso, o contribuinte 
deve fazer a devolução dos 
benefícios recebidos.
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De acordo com o Ministério da 
Cidadania, será gerado um recibo 
pelo programa da Receita Federal 
para que o contribuinte efetue a 
devolução. O Darf, documento de 
arrecadação da Receita Federal, já 
será entregue com o valor calculado. 
Caso haja dependentes, será gerado 
um Darf para o titular e um para cada 
dependente.

Também está obrigado a declarar 
o IR quem obteve, em qualquer 
mês, ganho de capital na alienação 
de bens ou direitos, sujeito à 
incidência do imposto, ou realizou 
operações em bolsas de valores, 
de mercadorias, de futuros e 
similares; quem passou à condição 
de residente no Brasil em qualquer 
mês, e que já se encontrasse nesta 
condição em 31 de dezembro de 
2020; e quem optou pela isenção 
do IR incidente sobre o ganho de 
capital auferido na venda de imóveis 
residenciais, cujo produto da venda 
seja destinado à aplicação na 
aquisição de imóveis residenciais 
localizados no País, no prazo de 180 
dias contados a partir da celebração 
do contrato de venda.

A 
agenda ESG (environmental, 
social and corporate 
governance) vem 
ganhando relevância 

cada vez maior nas empresas de 
diferentes segmentos. E, se antes 
havia uma separação bem nítida, 
perante a sociedade, entre as ações 
dos indivíduos e a imagem e os 
compromissos das organizações, 
hoje essa diferenciação está mais 
tênue - um cenário que impõe a 
necessidade de que não apenas 
a organização, mas também seus 
executivos e C-levels, estarem em 
conformidade com boas práticas, o 
que inclui o compliance fiscal.

Imaginem que, por meio de um 
vazamento qualquer, a sonegação 
de impostos por parte de um alto 
executivo de determinada empresa 
se torne notícia na imprensa. Além 
de inevitáveis danos à imagem da 
organização, o impacto pode se 
refletir na desvalorização das ações 
da companhia e até dificultar sua 
capacidade de firmar contratos. 

É por isso que atender os executivos 
com relação às obrigações 
fiscais tem entrado para o rol de 
preocupações das organizações. 
Assim, a assessoria fiscal passou a 
ser um dos benefícios concedidos 
pelas empresas aos executivos. Além 
disso, algumas organizações têm 
expandido o auxílio aos profissionais, 
nos casos em que a empresa adota 
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Relativamente à atividade rural, a 
Declaração é obrigatória para quem 
obteve receita bruta em valor superior 
a R$ 142.798,50 e para quem 
pretende compensar prejuízos no ano 
de 2020 ou posteriores, ocorridos no 
ano-calendário de 2020 ou em anos 
anteriores. 

Remuneração vinda 
do exterior

Estão sujeitas ao recolhimento 
mensal obrigatório (carnê-leão) as 
pessoas físicas que residam no Brasil 
e tenham recebido rendimentos ou 
outros valores de fontes do exterior, 
como rendimento oriundo de trabalho 
assalariado ou não assalariado, juros, 
dividendos, dentre outros. Vale 
ressaltar que o Brasil é signatário 
de acordos para evitar a Dupla 
Tributação com alguns países. Por 
esaa razão, vale sempre realizar uma 
análise profunda para se verificar se é 
possível compensar eventual imposto 
federal pago no exterior ou até 
mesmo considerar algum rendimento 
isento de tributação no Brasil.

Pessoas físicas que recebam 
rendimentos de outras pessoas 
físicas (por exemplo, rendimentos de 
aluguel) também estão sujeitas ao 
Imposto de Renda Mensal, o  
carnê-leão.

É relevante lembrar que o Imposto 
de Renda Mensal deve ser calculado 
mensalmente com base na tabela 
progressiva. O vencimento de 
eventual imposto a pagar deve ser 
feito até o último dia útil do mês 
seguinte ao do recebimento. Ex.: 
Imposto sobre Rendimento de 
aluguel recebido no mês de Março 
deverá ser pago até o ultimo dia útil 
do mês de Abril. Pagamentos em 
atraso sujeitam o contribuinte ao 
pagamento de multa e juros.

Na declaração de Imposto de Renda 
(IR), o contribuinte deverá informar 
tanto o rendimento recebido no 
exterior em 2020 (em base mensal) 
quanto o imposto de carnê-leão 
pago (somente o valor principal, 
não sendo permitida a inclusão das 
penalidades). Imposto de Renda 
Federal pago no exterior, utilizado 
para reduzir o imposto, também 
deve ser reportado na Declaração de 
Imposto de Renda.

Para cálculo do IR mensal (carnê-leão) 
e para reporte na declaração anual, é 
essencial que o contribuinte se atente 
a todos os detalhes estabelecidos 
pela legislação, como regras de 
conversão dos rendimentos auferidos 
na moeda original para Reais.

Remuneração em ações

Quando tratamos de remuneração por 
ações, é sempre importante realizar 
uma análise profunda dos planos de 
ações utilizados pelas empresas. 

As ações recebidas pelos executivos, 
a depender das características 
do plano adotado pela empresa, 
podem estar sujeitas à tributação 
aplicável às remunerações ou 
aos investimentos. Além da 
tributação aplicável, o 
contribuinte deve se 
atentar para o reporte, 
quando necessário, 
na ficha de Bens 
e Direitos, bem 
como aos 
procedimentos 
aplicáveis na 
venda das ações.

Não há dúvidas 
de que este 
tema é realmente 
complexo e 
deve sempre 
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ser analisado com cuidado pelos 
contribuintes e pelas empresas. 
Conforme mencionado anteriormente, 
muitas companhias têm procurado 
oferecer uma assessoria fiscal aos 
contribuintes, tendo em vista que 
o tema é complexo e qualquer erro 
pode fazer com que o empregado e a 
empresa sofram questionamentos por 
parte da Receita Federal.

Declaração simplificada e 
Declaração completa

A Declaração Simplificada é utilizada 
pelos contribuintes que não possuem 
muitas despesas dedutíveis na 
Declaração de Imposto de Renda. 
Nesta situação, ele utiliza um desconto 
padrão, que equivale a 20% do total 
de rendimentos tributáveis, limitado 
a R$ 16.754,34. Já a Declaração no 
Modelo Completo é utilizada pelos 
contribuintes que possuem muitas 
despesas dedutíveis. 

O melhor é elaborar a Declaração 
com todos os pagamentos realizados 
e utilizar o programa para comparar 



com o Modelo Simplificado, para 
então verificar qual é o modelo mais 
vantajoso para o contribuinte. Vale 
salientar que qualquer um pode 
optar pelo modelo simplificado ou 
completo, mas após o prazo para 
apresentação da Declaração de 
Imposto de Renda, não será mais 
permitido alterar o modelo que foi 
utilizado na Declaração original.

O que pode ser deduzido?

a. Despesas Médicas não 
reembolsadas ou reembolsadas 
parcialmente. Neste caso é 
possível utilizar como dedução o 
valor que não foi reembolsado;

b. Despesas com Previdência Social 
(o INSS) do contribuinte; 

c. Despesas com a Previdência 
Social do dependente, caso ele 
também possua rendimentos 
tributáveis que estão sendo 
reportados na Declaração; 

d. Despesas com Previdência 
Privada - Modalidade PGBL, 
limitadas a 12% do total de 
rendimentos tributáveis;

e. Despesas com educação, 
de acordo com as regras 
estabelecidas pela legislação. 
Lembrando que existe um limite 
individual de R$ 3.561,50;
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Quais são os motivos que mais 
fazem as Declarações serem retidas 
em “malha fina”:
De acordo com a Receita Federal, sobre o Declaração de 
Imposto de Renda, do exercício financeiro de 2020 (referente 
ao ano-calendário 2019), os principais motivos que levaram as 
declarações a serem retidas em malha fina foram: 

46%   
Omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual 

 (de titulares e dependentes declarados); 

26%  
Deduções da base de cálculo (principal motivo 

 de dedução - despesas médicas); 

21%  
Divergências no valor de imposto retido em fonte,   

 com o que consta na Declaração da Fonte 
 Pagadora (DIRF) e o que foi declarado pela pessoa 
 física (DIRPF); 

7%  
Deduções do imposto devido, recebimento de   

 rendimentos acumulados e divergência de 
 informações sobre pagamento de 
 carnê-leão e/ou imposto complementar. 



f. Despesas com dependente. Você 
também deve seguir as regras 
estabelecidas pela legislação. 
Neste caso, existe o valor limite 
de R$ 2.275,08 por dependente. 
Cabe ressaltar também que 
deverá ser mencionado na 
Declaração de Imposto de Renda 
o CPF de todos os dependentes; 

g. Pensão Alimentícia pagas por 
cumprimento de decisão judicial, 
homologadas judicialmente ou 
por escritura pública;

h. Doações realizadas para 
entidades autorizadas pelas 
Autoridades Legais e de 
acordo com as regras e limites 
estabelecidos pela legislação.

Saldo de imposto a pagar

O saldo da Declaração poderá ser 
pago à vista ou em até 08 parcelas. 
Para parcelar, cada cota não poderá 
ser inferior a R$ 50,00. Caso o valor 
total a pagar seja de até R$ 100,00, 
este valor deverá ser pago em quota 
única. A primeira cota deverá ser paga 
até o dia 30/04/2021 e as demais 
deverão ser acrescidas de juros com 
base na Taxa Selic.

O pagamento poderá ser feito:

•	 por meio de DARF (Documento 
de Arrecadação de Receitas 
Federais) ou;

•	 mediante transferência 
eletrônica de fundos por meio 
de instituições financeiras que 
são autorizadas pela Receita 
Federal. 

•	 por débito automático. 

Vale lembrar que quando optar 
pelo débito automático, para que 
possa indicar esta modalidade de 
pagamento para cota única ou da 
primeira parcela, o protocolo da 
Declaração deverá ser feito até 
o dia 10/04/2021. Se o protocolo 
for feito entre 11/04 a 30/04, ele 
poderá fazer o pagamento por 
débito automático apenas com 
relação a demais cotas, ou seja, a 
contar da 2ª parcela.

Novidades

Além da Receita Federal de ter 
efetuado mudanças no layout, a 
Declaração de Imposto de Renda 
tem mais algumas novidades: 

a. Obrigatoriedade de entrega da 
Declaração para aqueles que 
receberam auxílio emergencial e 
também tiveram rendimentos, no 
ano base de 2020, que superaram 
o valor de R$ 22.847,76.

b. Criação de código específico na 
sessão de bens e direitos para 
reporte de criptomoedas;

c. Parcela isenta recebida por 
aposentados com idade acima 
de 65 anos será calculada 
automaticamente pelo 
programa da Receita Federal, 
o que facilitará o preparado 
da Declaração por parte dos 
contribuintes;

d. Restituição poderá ser feita por 
meio de contas de pagamento;

e. Campo de email e telefone 
estarão mais destacados no 
programa da Receita Federal. 
Vale ressaltar que a Receita 
Federal ela não encaminha 
e-mails aos contribuintes com 
link para acesso ou solicitações 
de informações. Ela apenas 
comunica que ele deve acessar 
o portal do e-CAC (no site 
da Receita Federal), pois há 
mensagens em sua caixa postal.n


