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Na 4ª ETAPA, foi feito um resumo das Abas: IMPOSTO PAGO OU RETIDO, PAGAMENTOS 

EFETUADOS, DOAÇÕES EFETUADAS, DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO – ESTATUTO DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA) E IDOSO, BENS E DIREITOS e DÍVIDAS E ÔNUS REAIS.

 Mostramos, além da importância do trabalho dos contadores na elaboração das 

declarações, a sua responsabilidade por elas; destacamos que a soma de conhecimentos e um 

bom planejamento terão papéis fundamentais para que a sua declaração fique a mais exata e 

fidedigna possível. Faço um pequeno resumo do Planejamento - 5ª e última ETAPA - para 

Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF/2020, onde analisaremos as diversas abas 

do Programa. As informações foram extraídas da Ajuda do Programa IRPF2020 (em cada campo, 

clique em F1 para vê-la ou vá direto ao índice e clique no assunto, ou, ainda, em procurar com 

palavras-chave que deverão ter letras minúsculas e maiúsculas de acordo com a escrita no próprio 

programa) e do Manual Perguntas e Respostas 2020 que poderá ser baixado no endereço:

https://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2020/perguntao

 1.  Abrir a declaração a ser trabalhada no Programa IRPF2020. Se você conseguiu 

importar sua declaração de 2019, vai observar que muitos campos serão preenchidos 

automaticamente e outros não.
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 2.  Aba – ESPÓLIO (pp. 12 a 14 – Ajuda e perguntas 83 a 105 - Manual de Perguntas e 

Respostas). É o conjunto de bens, direitos, rendimentos e obrigações da pessoa falecida, 

sujeitando-se aos mesmos prazos e condições de obrigatoriedade de apresentação das pessoas 

físicas quanto à declaração inicial (correspondente ao ano de falecimento) e às declarações 

intermediárias. As Declarações de Espólio (inicial e intermediária) deverão ser apresentadas com 

CPF da pessoa falecida e seu endereço residencial quando da data do falecimento. Acrescentar o 

código de natureza da ocupação - 81 – espólio. O código da ocupação principal deverá ficar em 

branco. Enquanto não for iniciado o inventário, a declaração deverá ser apresentada pelo cônjuge 

meeiro, sucessor a qualquer título ou por representante desses. A partir da abertura de inventário, 

as declarações (inicial e intermediária) deverão ser apresentadas por inventariante ou 

interessado com poderes de inventariante, preenchendo a ficha de Espólio com seu nome, CPF e 

endereço. Portanto, a Declaração inicial será correspondente ao ano-calendário do falecimento 

(2019 para IRPF 2020). Caso o falecimento seja em 2020, a declaração apresentada não será 

considerada Declaração de Espólio, já que o IRPF 2020 se refere ao ano-calendário 2019. As 

Declarações Intermediárias referem-se aos anos-calendário seguintes ao do falecimento até o 

ano-calendário anterior ao da decisão judicial da partilha, sobrepartilha ou adjudicação dos bens 

transitada em julgado ou da lavratura da escritura pública de inventário e partilha nos termos do 

que dispõe os arts. 610 e 611 da Lei 13.105, de 2015 – CPC. A Declaração Final é a que 

corresponde ao ano-calendário da decisão judicial da partilha, sobrepartilha ou adjudicação dos 

bens transitada em julgado ou da lavratura da escritura pública de inventário e partilha nos termos 

do que dispõe os arts. 610 e 611 da Lei 13.105, de 2015 – CPC.

 3. Aba – DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS (pp. 

202 e 203 e pergunta 423 - Manual de Perguntas e Respostas). Nesta aba, você deve informar 

todas as doações a partidos políticos e a candidatos a cargos eletivos - inclusive os gastos, no 

ano-calendário de 2019, em cumprimento ao que dispõe a legislação eleitoral (Lei nº 9.504, de 30 

de setembro de 1997) -, além do respectivo número de inscrição no CNPJ e o nome do candidato 

ou partido político.  

 4. Aba – IMPORTAÇÕES (pp. 358 a 360 – Ajuda e pergunta 26 - Manual de Perguntas e 

Respostas). Nesta ficha, você poderá importar os seguintes arquivos: Carnê-Leão 2019, Ganhos 

de Capital 2019, Atividade Rural 2019, Informe de Rendimentos e Informe de Plano de Saúde. É 

importante observar que a importação de dados de qualquer dos Programas acessórios apagará 

dados informados anteriormente.
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 5. Aba – VERIFICAR PENDÊNCIAS (pp. 347 e 348 – Ajuda). Esta ficha poderá ser 

acessada a qualquer momento, clicando na aba ou pressionando a tecla F5. Para correção dos 

erros ou avisos, basta clicar na inconsistência indicada e o programa irá para o campo da ficha que 

deseja corrigir. Os erros são inconsistências graves que impedem o envio da Declaração. Já os 

avisos são inconsistências menos significativas e não impedem a entrega da Declaração à 

Receita Federal do Brasil. Portanto, é muito importante verificar as pendências antes da entrega à 

Receita Federal do Brasil.

 6. Aba – RESUMO DA DECLARAÇÃO (pp. 204 a 228 – Ajuda). No Resumo da Declaração 

aparecerão as fichas: RENDIMENTOS TRIBUTÁRIOS E DEDUÇÕES, onde o Programa transportará 

todas as informações preenchidas anteriormente; CÁLCULO DE IMPOSTO, o Programa calculará o 

Imposto Devido e o Imposto Pago e, desta subtração, resultará Imposto a pagar, sem Imposto a 

pagar ou Restituição. Caso tenha imposto a pagar, poderá optar pelo parcelamento (indicando o 

número de quotas - até 8) e se deseja débito automático ou não. Antes do preenchimento desta 

ficha, clique na melhor opção de tributação localizada ao lado esquerdo da tela. Na ficha Cálculo do 

Imposto, preencha seus dados bancários para fins de restituição ou débito automático; OUTRAS 

INFORMAÇÕES, o Programa transportará todas as informações preenchidas anteriormente, tais 

como Evolução Patrimonial e outras informações relacionadas.

 7. Aba – FERRAMENTAS. Tenha sempre o costume de fazer “cópia de segurança”, ou 

seja, “gravar”. Assim, caso perca os dados preenchidos da Declaração, você poderá restaurar a 

qualquer momento nesta mesma aba.  

 8. TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO (pergunta 30 - Manual de Perguntas e Respostas). 

Pelo próprio Programa PGD - Aba – DECLARAÇÕES: na barra do menu “Declarações”, “Entregar 

declarações”. Selecione a declaração a ser entregue e siga as orientações do Programa; 

RECEITANET: faça uma cópia de segurança no menu opção “FERRAMENTAS”, “CÓPIA DE 

SEGURANÇA”, “GRAVAR”. Por meio da Receitanet, selecione a declaração gravada anteriormente 

para a transmissão:

https://receita.economia.gov.br/programas-para-download/receitanet/download-do-programa-re

ceitanet
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IMPORTANTE: A comprovação da apresentação da Declaração de Ajuste Anual é feita por meio de 

Recibo gravado após a transmissão, em disco rígido de computador, em mídia removível ou no 

dispositivo móvel que contenha a Declaração transmitida, cuja impressão fica a cargo do 

contribuinte.

Parabéns! Você efetuou a 5ª e última ETAPA da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 

2020 - IRPF 2020. Comemore muito!
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