
 

A expectativa para 2021 é de que 32 milhões de contribuintes enviem suas 
Declarações de Imposto de Renda à Receita Federal. O prazo de entrega se encerra 
em 30 de abril. 

Os contribuintes que enviarem a declaração o quanto antes, sem omissões, erros ou 
inconsistências, receberão mais cedo as restituições, sendo que idosos portadores de 
doenças graves e deficientes físicos ou mentais possuem prioridade. As restituições 
serão pagas de maio a setembro de 2021 aos contribuintes que não caírem na malha 
fina. 

A multa aos que não fizerem a declaração ou entregarem fora do prazo, corresponde a 
no mínimo R$ 165,74 e no máximo 20% do imposto devido. 

Novidades 2021 

1. Auxílio Emergencial: Contribuintes que em 2020 foram beneficiários do auxílio 
emergencial e que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 22.847,76 
ao longo do ano são obrigados a enviar a declaração. Adicionalmente, serão 
obrigados a devolver os valores recebidos tanto como Auxílio Emergencial, 
quanto como Auxílio Emergencial Residual. 

2. Os valores recebidos de Auxílio Emergencial não contam para o teto de R$ 
22,8 mil, mas são considerados rendimentos tributáveis e devem ser 
declarados na ficha "Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica". 

3. O prazo para envio da declaração voltou ao seu período normal, sendo de 1º 
de março a 30º de abril. Em 2020 o prazo foi adiado para até 30 de junho 
devido à pandemia do Coronavírus. 

4. Criptoativos: A Receita Federal incluiu na declaração deste ano três novos 
campos na ficha de Bens e Direitos destinados ao lançamento de Criptoativos, 
sendo eles: 

 Criptoativo Bitcoin - BTC; 

 Outros criptoativos, do tipo moeda digital, conhecidos como altcoins; e  

 Demais criptoativos não considerados criptomoedas (payment tokens).  

Até 2020, existiam dúvidas por parte do contribuinte em como declarar esse 
tipo de ativo, devido à falta de campos específicos.  

5. Tipo de conta para restituição do imposto: A partir desse ano, os contribuintes 
que tiverem imposto a restituir poderão informar a Conta de Pagamento para 



recebimento do imposto. Até 2020, era possível utilizar apenas Conta Corrente 
e Conta Poupança. 

6. Declaração pré-preenchida: Visando automatizar o processo de elaboração da 
declaração, tornando-o mais ágil e seguro, a Receita Federal disponibilizou a 
Declaração pré-preenchida para todos os contribuintes via portal e-CAC. Até o 
último ano, essa ferramenta estava disponível apenas para contribuintes que 
possuíam Certificado Digital. 

Quem deve declarar? 

Deve declarar o IR aqueles que receberam em 2020 rendimentos tributáveis acima de 
R$ 28.559,70, além de: 

• Contribuintes que receberam rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados 
exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil no ano 
passado; 

• Quem obteve, em qualquer mês de 2020, 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 assemelhadas; 

• Quem teve, em 2020, receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50 em 
atividade rural; 

• Quem tinha, até 31 de dezembro de 2020, a posse ou a propriedade de bens 
ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil; 

• Quem passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês do ano 
passado e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro de 2020; 

• Quem optou pela isenção do imposto incidente em valor obtido na venda de 
imóveis residenciais, cujo produto da venda seja aplicado na aquisição de 
imóveis residenciais localizados no país, no prazo de 180 dias, contado da 
celebração do contrato de venda. 

Como podemos ajudar? 

 A Crowe possui uma equipe especializada em Imposto de Renda de Pessoa Física e 
pode ajudar em diversos aspectos, tais como: 

• Elaboração da declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física; 

• Revisão da declaração de Imposto de Pessoa Física elaborada por terceiros; 

• Elaboração ou revisão da CBE – Declaração de Capitais Brasileiros no 
Exterior; 

• Trabalhos de mobilidade global, atuando na preparação de informações a 
Receita Federal do Brasil, solicitação e acompanhamento de vistos, solicitação 
e acompanhamento da emissão de documentos como CPF, carteira de 
trabalho, entre outros. 

 

 



Nossos profissionais 

Nossos profissionais possuem profundo conhecimento e experiência no assunto e se 
destacam na mídia falando sobre o tema. Confira algumas matérias: 

 

Daniel Nogueira - Especialista em Imposto de Renda e Sócio da divisão de 
Consulting do Grupo Crowe Macro.  

 

    Leia mais 

 

 Leia mais 
 

 

 Leia mais 

TIRE SUAS DÚVIDAS COM NOSSO 
ESPECIALISTA SOBRE A DECLARAÇÃO 
DE IMPOSTO DE RENDA   

Daniel Nogueira que falou ao Programa Mais 
Vida, da TV Rede Vida, sobre as novidades e 
obrigatoriedades do IRPF 2020. Confira!  

IR 2021: GASTOS COM EDUCAÇÃO 

É possível deduzir gastos com instrução do 
ensino infantil a pós-graduação no valor 
máximo de R$ 3.561,50 por ano. 
  

A DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE 
RENDA COMEÇOU. TIRE SUAS 
DÚVIDAS! 

Se você é um contribuinte, assista a matéria 
completa e veja o que mudou. Confira a matéria 
do Fala Brasil, Jornal da Rede Record! 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=a4yILT4cJT4
https://noticias.r7.com/economia/ir-2020-gastos-com-cursinho-e-aulas-de-idioma-nao-podem-ser-deduzidos-29022020?utm_campaign=E-mail+Produto_01042020&utm_content=IR+2020%3A+gastos+com+cursinho+e+aulas+de+idioma+n%C3%A3o+podem+ser+deduzidos+-+Not%C3%ADcias+-+R7+Economia+%282%29&utm_medium=email&utm_source=EmailMarketing&utm_term=Crowe+%7C+E-mail+artigo+IRPF
https://noticias.r7.com/economia/ir-2020-gastos-com-cursinho-e-aulas-de-idioma-nao-podem-ser-deduzidos-29022020?utm_campaign=E-mail+Produto_01042020&utm_content=IR+2020%3A+gastos+com+cursinho+e+aulas+de+idioma+n%C3%A3o+podem+ser+deduzidos+-+Not%C3%ADcias+-+R7+Economia+%282%29&utm_medium=email&utm_source=EmailMarketing&utm_term=Crowe+%7C+E-mail+artigo+IRPF
https://noticias.r7.com/economia/ir-2020-gastos-com-cursinho-e-aulas-de-idioma-nao-podem-ser-deduzidos-29022020?utm_campaign=E-mail+Produto_01042020&utm_content=IR+2020%3A+gastos+com+cursinho+e+aulas+de+idioma+n%C3%A3o+podem+ser+deduzidos+-+Not%C3%ADcias+-+R7+Economia+%282%29&utm_medium=email&utm_source=EmailMarketing&utm_term=Crowe+%7C+E-mail+artigo+IRPF
https://recordtv.r7.com/fala-brasil/videos/entrega-da-declaracao-do-imposto-de-renda-comeca-hoje-06102018?utm_campaign=E-mail+Produto_01042020&utm_content=Entrega+da+declara%C3%A7%C3%A3o+do+Imposto+de+Renda+come%C3%A7a+hoje+-+RecordTV+-+R7+Fala+Brasil+%282%29&utm_medium=email&utm_source=EmailMarketing&utm_term=Crowe+%7C+E-mail+artigo+IRPF


 

 

Felipe Gomes - Especialista em Imposto de Renda e Sócio da divisão de BPM 
Consulting do Grupo Crowe Macro. 

JORNAL DA RECORD 
PODCAST – COMO RECEBER MAIS NA 
RESTITUIÇÃO  

Conheça a melhor maneira de receber mais na 
restituição do imposto de renda de 2021.  

Leia mais 

CNN BRASIL – PRAZO DE ENTREGA DE 
IMPOSTO DE RENDA 2021 

Confira todos os prazos para a entrega da 
declaração de imposto de renda em 2021. 

Leia mais 

 

 

TIRE SUAS DÚVIDAS SOBRE A 
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE 
RENDA 

Felipe Gomes concedeu uma entrevista sobre 
IRPF 2020 para o programa Cenário 
Econômico da TV Brasil, apresentado por 
Adalberto Piotto. Confira! 

Leia mais 

 

IMPOSTO DE RENDA: SAIBA COMO 
NÃO CAIR NA "MALHA FINA" 

Conheça e evite os erros mais comuns que 
levam o contribuinte a ter sua declaração 
retida na ‘fila de espera’ da Receita Federal e 
garanta a sua restituição. Confira! 

Leia mais 

 

 

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvNDUyMzM3Ny9lcGlzb2Rlcy9mZWVk/episode/aHR0cHM6Ly9hcGkuc3ByZWFrZXIuY29tL2VwaXNvZGUvNDM3MDkzMTI?fbclid=IwAR2v4mWHW4oyIcPH3b4gL9GWS4G1oVQdMzaSu_Rzy5fJpA5xErglyRlIvog
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/02/24/imposto-de-renda-2021-entrega-da-declaracao-vai-de-1-de-marco-a-30-de-abril?fbclid=IwAR2wyuTbUdPN2SiGeIYCqnE9XzXGOlhMqcP7UfYjSYECIc57JQzinl1ixZA
https://tvbrasil.ebc.com.br/cenario-economico/2020/03/tire-suas-duvidas-sobre-declaracao-de-imposto-de-renda?utm_campaign=E-mail+Produto_01042020&utm_content=Tire+suas+d%C3%BAvidas+sobre+a+declara%C3%A7%C3%A3o+de+imposto+de+renda+%7C+Cen%C3%A1rio+Econ%C3%B4mico+%7C+TV+Brasil+%7C+Not%C3%ADcias+%282%29&utm_medium=email&utm_source=EmailMarketing&utm_term=Crowe+%7C+E-mail+artigo+IRPF
https://investnews.com.br/economia/imposto-de-renda-veja-as-dicas-para-nunca-mais-cair-na-malha-fina/?utm_campaign=E-mail+Produto_01042020&utm_content=Imposto+de+Renda%3A+veja+como+n%C3%A3o+cair+na+%27malha+fina%27+do+Le%C3%A3o+%7C+InvestNews+%282%29&utm_medium=email&utm_source=EmailMarketing&utm_term=Crowe+%7C+E-mail+artigo+IRPF


  

  

 

 

JORNAL CULTURA 
JC DEBATE - IMPOSTO DE RENDA 

Nesta edição, o JC DEBATE explica as regras 
e novidades da declaração deste ano, 
esclarece dúvidas e dá dicas para facilitar a 
vida dos contribuintes. Confira! 

Leia mais 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n1yDqztkYYU

