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ESTÁ SEM TEMPO? BAIXE AQUI O ARTIGO PARA LER DEPOIS

Anualmente, as empresas têm essa obrigação de informar
a Dirf (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte). O
prazo para cumprir essa obrigação é sempre o último dia
útil de fevereiro. Neste ano de 2020 será o dia 28 de
fevereiro.  

É fundamental não deixar para elaborar as informações da
Dirf na última hora e correr o risco de perder o prazo de
envio. Já imaginou receber uma autuação da Receita
Federal por conta disto?

São muitas as penalizações, como multas que variam de R$
200 a R$ 500 e a única forma de evitá-las e começando a
elaborar as informações da Dirf com antecedência e muita
atenção evitando erros básicos que possam comprometê-
las.

Atualmente, o pro�ssional do Departamento Pessoal tem
uma responsabilidade enorme em relação às obrigações
acessórias que existem. Uma informação errada referente
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à Dirf pode ocasionar sérios problemas tanto paras a
empresa quanto para o funcionário que pode cair na
malha �na.

(https://nith.com.br/nith�ix?utm_source=blog-
nith&utm_medium=banner_post_desktop&utm_campaign=

nith�ix_blog_nith)

Então, elaboramos 7 dicas básicas para ajudar você a não
errar no momento de elaborar a Dirf e informá-la com
sucesso à Receita Federal. Vamos ver quais são?

1. Saiba qual é a modalidade de plano privado de
assistência à saúde deve ser informado na Dirf.

É preciso informar os planos privados de assistência à
saúde na modalidade Coletivo Empresarial, contratado
com Operadora de Plano de Saúde com funcionamento
autorizado pela ANS (Agência Nacional de Saúde).

Geralmente, os trabalhadores vão ter uma co-participação
nesse plano em relação ao pagamento de parte deste
plano feito pelos empregados, que já autorizaram o
desconto anteriormente,

2. Saiba se a fonte pagadora vai custear o valor total do
plano sem a participação do empregado para que
possa saber qual valor será informado na Dirf.

Se a empresa paga 100% do plano de saúde para o
empregado, ela não irá precisar declarar essa informação
dentro da Dirf, porque o plano de saúde está sendo
custeado pela empresa.

Dentro da Dirf há campos especí�cos para serem
preenchidos. Quando a empresa fornece o plano de saúde
com co-participação do funcionário e há dependentes do
trabalhador, essa informação será lançada na Dirf em
campo especí�co para o dependente.  

3. Qual será o valor do reembolso das despesas médicas
e se essa informação é obrigatória na Dirf?
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Na verdade, não. Não é uma informação obrigatória.
Porque trata apenas do reembolso em decorrência de
consultas ou procedimentos executados sem a utilização
do plano privado de assistência à saúde, por bene�ciário
associado do plano.

4. Entenda como informar o plano de saúde do
dependente.

Este valor vai ter campo próprio na Dirf e não pode ser
lançado no mesmo campo referente à coparticipação dos
demais empregados.

5. Veja quais rendimentos precisam ser declarados na
�cha: “Rendimentos Recebidos Acumuladamente”.

Devem constar os rendimentos pagos de forma
acumulada, inclusive aqueles oriundos de decisões das
Justiças do Trabalho, Federal e Estaduais e do Distrito
Federal relativas aos anos-calendários anteriores ao do
pagamento.

6. Entenda quais as regras de isenção aplicam-se no caso
de “Rendimentos Recebidos Acumuladamente”.

Aplicam-se as mesmas regras de isenção, como moléstia
grave e maiores de 65 anos. Existe a legislação especí�ca
que traz quais são as situações consideradas como
moléstia grave. Não é qualquer doença e a moléstia precisa
ser atestada por um médico.

suas consequências na

DCTFWeb e EFD REINF
(https://blog.nith.com.br/c
omo-recuperar-creditos-
via-per-dcomp-web-e-
suas-consequencias-na-
dctfweb-e-efd-reinf/)
19 DE FEVEREIRO DE 2020 /
0 COMMENTS
(HTTPS://BLOG.NITH.COM.BR/COMO
RECUPERAR-CREDITOS-VIA-PER-
DCOMP-WEB-E-SUAS-
CONSEQUENCIAS-NA-DCTFWEB-E-
EFD-REINF/#RESPOND)

(https://blo
g.nith.com.
br/como-
recuperar-
creditos-
via-per-
dcomp-
web-e-
suas-
consequen
cias-na-
dctfweb-e-
efd-reinf/)

DIRF 2020: Quem está
obrigado e qual o prazo
da declaração?
(https://blog.nith.com.br/
dirf-2020-quem-esta-
obrigado-e-qual-o-prazo-
da-declaracao/)
18 DE FEVEREIRO DE 2020 /
0 COMMENTS
(HTTPS://BLOG.NITH.COM.BR/DIRF-
2020-QUEM-ESTA-OBRIGADO-E-
QUAL-O-PRAZO-DA-
DECLARACAO/#RESPOND)

(https://blo
g.nith.com.
br/dirf-
2020-
quem-
esta-
obrigado-
e-qual-o-
prazo-da-
declaracao
/)

Como implementar
melhorias no
Departamento Pessoal da
sua empresa
(https://blog.nith.com.br/c
omo-implementar-
melhorias-no-
departamento-pessoal-
da-sua-empresa/)
17 DE FEVEREIRO DE 2020 /
0 COMMENTS
(HTTPS://BLOG.NITH.COM.BR/COMO
IMPLEMENTAR-MELHORIAS-NO-
DEPARTAMENTO-PESSOAL-DA-SUA-
EMPRESA/#RESPOND)

(https://blo
g.nith.com.
br/como-
implement
ar-
melhorias-
no-
departame
nto-
pessoal-
da-sua-
empresa/)

https://blog.nith.com.br/como-recuperar-creditos-via-per-dcomp-web-e-suas-consequencias-na-dctfweb-e-efd-reinf/
https://blog.nith.com.br/como-recuperar-creditos-via-per-dcomp-web-e-suas-consequencias-na-dctfweb-e-efd-reinf/#respond
https://blog.nith.com.br/como-recuperar-creditos-via-per-dcomp-web-e-suas-consequencias-na-dctfweb-e-efd-reinf/
https://blog.nith.com.br/dirf-2020-quem-esta-obrigado-e-qual-o-prazo-da-declaracao/
https://blog.nith.com.br/dirf-2020-quem-esta-obrigado-e-qual-o-prazo-da-declaracao/#respond
https://blog.nith.com.br/dirf-2020-quem-esta-obrigado-e-qual-o-prazo-da-declaracao/
https://blog.nith.com.br/como-implementar-melhorias-no-departamento-pessoal-da-sua-empresa/
https://blog.nith.com.br/como-implementar-melhorias-no-departamento-pessoal-da-sua-empresa/#respond
https://blog.nith.com.br/como-implementar-melhorias-no-departamento-pessoal-da-sua-empresa/


/

Vale lembrar também que nos casos previstos como
moléstia grave, a isenção aplica-se apenas a proventos de
aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço.

Aplicam-se também aos valores recebidos a título de
pensão quando o bene�ciário desse rendimento for
portador das doenças relacionadas em lei, exceto as
decorrentes de moléstia pro�ssional.

Já em relação aos maiores de 65 anos, a isenção é aplicada
aos rendimentos pagos, no que se refere aos provenientes
da aposentadoria e pensão, observado o limite, no mês de
pagamento do rendimento.

Mas é importante lembrar que, nesse caso, não é possível,
a multiplicação do valor do limite mensal pela quantidade
de meses e, em ambos os casos, tratando-se de
rendimentos do trabalho assalariado, os rendimentos são
tributáveis.

7. Quando um funcionário tem retenção somente em um
mês. É preciso informar todos os meses?

Sim! É preciso, sim. Em relação ao funcionário incluído na
Dirf, deve ser informada a totalidade dos rendimentos
pagos. 

Às vezes, o funcionário tem uma remuneração que não
alcança a faixa do Imposto de Renda, ou seja, não se aplica
as alíquotas referentes ao Imposto de Renda.

Mas numa situação especí�ca como férias, 13º salário,
grati�cações, horas extras podem ocasionar esta retenção
num único mês. Também nos acordos coletivos, quando o
salário do funcionário pode subir, também pode ocorrer
retenções.

Evite erros. Atualize-se!
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Vamos ressaltar que a Instrução Normativa da Receita
Federal nº 1915/ 2019 mostra quem é obrigado a informar
a Dirf, quais as informações obrigatórias, quais são os
prazos para enviar a Dirf e quais as penalidades.

É importante ressaltar que essa Instrução Normativa é
fundamental para nos auxiliar, porque a Dirf é feita uma
vez ano, ou seja, é uma obrigação anual e, portanto, exige
atenção e cuidado para evitar erros.

Elaborar a Dirf não é uma tarefa corriqueira que se faça
facilmente. Ela exige que saibamos sobre seu programa
gerador e, para isso, é fundamental nos mantermos
atualizados com as informações por meio de cursos
especializados e muito estudo!

Mas vamos supor que você errou no momento de elaborar
a Dirf ou a empresa informou algum dado incorreto. O que
fazer? É possível fazer a reti�cação? Sim, é possível.

A reti�cação precisa ser feita o quanto antes. De
preferência, antes do prazo �nal de entrega que é o último
dia útil de fevereiro. Dessa forma, a empresa não receberá
nenhum tipo de autuação da Receita Federal.

Se você gostou deste artigo e quer saber mais sobre este
assunto, acompanhe a LIVE que a Nith Treinamentos
disponibiliza para você por meio deste link
(https://www.youtube.com/watch?v=B0esIoOuQaQ).

Aproveite também e acesse o site da escola online Nith
Treinamentos e aprenda mais sobre a elaboração da Dirf
2020 (https://nithtreinamentos.com.br/curso/g�p-se�p-8-

https://www.youtube.com/watch?v=B0esIoOuQaQ
https://nithtreinamentos.com.br/curso/gfip-sefip-8-4-pratico-avancado-2019/
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PLEASE SHARE THIS

4-pratico-avancado-2019/) nos cursos que tratam deste
tema e estão prontos para serem adquiridos.

(https://blog.nith.com.br/publique-em-nosso-blog/)

Deixe uma resposta
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Está aprovado o
Programa

Gerador da
Declaração do

Imposto sobre a
Renda Retido na
Fonte – Dirf 2019
(https://blog.nit
h.com.br/esta-

aprovado-o-
programa-

gerador-da-
declaracao-do-
imposto-sobre-

renda-retido-na-
fonte-dirf-2019/)
 27 de dezembro de

2018

DIRF 2020: tudo
o que você

precisa saber
sobre a

declaração
(https://blog.nit
h.com.br/dirf-

2020/)
 7 de fevereiro de

2020

(https://blog.nith.
com.br/dirf-

atencao-em-caso-
de-eventos-

especiais-no-ano-
calendario-2019/)

Dirf: atenção em
caso de eventos

especiais no ano-
calendário 2019
(https://blog.nit
h.com.br/dirf-
atencao-em-

caso-de-eventos-
especiais-no-ano-

calendario-
2019/)

 16 de maio de 2019

(https://blog.nith.
com.br/dirf-2020-

quem-esta-
obrigado-e-qual-

o-prazo-da-
declaracao/)

DIRF 2020: Quem
está obrigado e
qual o prazo da

declaração?
(https://blog.nit
h.com.br/dirf-

2020-quem-esta-
obrigado-e-qual-

o-prazo-da-
declaracao/)

 18 de fevereiro de

2020

(https://blog.nith.
com.br/dirf-2019-

o-que-voce-
precisa-saber-

agora/)

DIRF 2019 – O
que você precisa

saber AGORA!
(https://blog.nit
h.com.br/dirf-

2019-o-que-voce-
precisa-saber-

agora/)
 14 de fevereiro de

2019
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