
A Porto Seguro Vida e Previdência desenvolveu 
este manual para auxiliar você no preenchimento 
da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de 
Renda Pessoa Física 2014.

Consulte nos links da próxima página, as principais 
orientações.

Imposto de Renda
sem complicação



O que você encontra neste manual

1. Informações Iniciais

2. Tipos de Declaração (Modelo Completo e Simplificado)

3. Tributação Previdência Complementar 

3.1 Tabela Progressiva

3.2 Tabela Regressiva

4.   Como declarar contribuições e aportes ao PGBL, PRGP e Tradicionais

5. Como declarar resgates e recebimento de rendas – Tabela Progressiva

6. Como declarar resgates e recebimento de rendas – Tabela Regressiva

7. Como declarar o saldo do Plano VGBL

8. Informações Adicionais
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1. Informações iniciais

Para saber se você deve apresentar a Declaração em 2014 referente ao ano calendário 2013, acesse 
www.receita.fazenda.gov.br

Para facilitar o preenchimento de sua declaração, detalhamos os principais campos do Informe de 
Rendimentos Financeiros e do *Demonstrativo de Contribuições enviados pela Porto Seguro, 
indicando como devem ser lançadas(os) as contribuições/aportes, resgates, recebimento de 
benefícios e prêmios acumulados em VGBL.

Os Informes de Rendimentos Financeiros e o *Demonstrativo de Contribuições são consolidados por 
CPF, ou seja, mesmo que você possua mais de um plano de Previdência na Porto Seguro, as 
informações estarão unificadas.

*O Demonstrativo de Contribuições foi enviado apenas para quem realizou contribuições aos planos PGBL, Tradicional (FGB) e PRGP ou para 
coberturas de riscos assemelhadas às oferecidas pelo INSS.

Voltar | Avançar |  Início
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http://www.receita.gov.br/


2. Tipos de Declaração

Você tem à disposição dois modelos de declaração de IR. É importante que você conheça os dois 
modelos, para que escolha o mais vantajoso no seu caso. 

 Modelo Simplificado
Com este modelo, você não pode fazer deduções, mas recebe automaticamente o desconto de 20% 
sobre a soma dos rendimentos tributáveis (limitado a R$ 15.197,02), sem a necessidade de 
comprovação de suas despesas. É recomendado para quem não possui muitas deduções.

 Modelo Completo
Indicado para quem possui deduções acima de 20% dos rendimentos tributáveis e/ou que excedam 
R$ 15.197,02. Com esta opção, você poderá deduzir da base de cálculo do IR os dependentes 
(limitado a R$2.063,64), as despesas médicas (sem limite), despesas com educação (limitado a R$ 
3.230,46),  as contribuições aos Planos de Previdência PGBL*, Tradicional (FGB) e PRGP,  e as 
contribuições às coberturas de riscos assemelhadas às oferecidas pelo INSS (Pensões e Renda por 
Invalidez).

*Importante: De acordo com a legislação em vigor, a dedução é limitada a 12% da Renda Bruta Anual e permitida apenas para contribuintes, que
ao longo de 2013, tenham feito contribuições ao Regime Geral ou Próprio da Previdência Social.

Voltar | Avançar |  Início
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3. Tributação Previdência Complementar 

Ao iniciar as contribuições em seu plano de Previdência Complementar, você optou 
entre um dos dois regimes de tributação a seguir: 

 Tabela Progressiva (Regime Compensável)

 Tabela Regressiva (Regime Definitivo)

Essa opção será aplicada em caso de resgates e recebimento de benefícios em forma 
de renda.

Voltar | Avançar |  Início
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3.1. Tabela Progressiva (Regime Compensável)

Pela Tabela Progressiva, os resgates recebem, à título de antecipação, a retenção de IR de 15%, 
independentemente do valor resgatado. Na declaração anual de ajuste, o valor pode ser compensado ou 
restituído, de acordo com a tabela anual, pois os resgates são adicionados aos valores das rendas recebidas 
ao longo do ano-calendário. 
No caso de recebimento de benefícios em forma de renda, os valores são tributados de acordo com a 
tabela mensal vigente e, posteriormente, devem ser lançados na Declaração de Ajuste Anual.

Tabela Progressiva anual do IRPF (exercício 2014/ ano-calendário 2013) 

Base de cálculo anual em R$ Alíquota % 
Parcela a deduzir do 

imposto em R$ 

Até 20.529,36 - -

De 20.529,37 até 30.766,92 7,5 1.539,70

De 30.766,93 até 41.023,08 15 3.847,22

De 41.023,09 até 51.259,08 22,5 6.923,95

Acima de 51.259,08 27,5 9.486,91

Voltar | Avançar |  Início

Imposto de Renda sem complicação



3.2  Tabela Regressiva (Regime Definitivo)

Pela tabela Regressiva, a tributação (tanto dos resgates como dos benefícios em forma de renda) 
ocorrerá de acordo com o tempo de permanência de cada contribuição/aporte no Plano, de maneira 
que quanto mais tempo permanecer, menor será a alíquota. Neste caso, o desconto de IR é 
definitivo, ou seja, ocorre no recebimento do restate/renda e  não haverá compensação na 
Declaração de Ajuste Anual.

Prazo de acumulação dos recursos Alíquota

De 0 a 2 anos 35%

De 2 a 4 anos 30%

De 4 a 6 anos 25%

De 6 a 8 anos 20%

De 8 a 10 anos 15%

Acima de 10 anos 10%

Voltar | Avançar |  Início
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Como declarar: 
Lance o somatório dos valores constantes nos 
campos 3 e 4 do seu “Demonstrativo de 
Contribuições” na ficha “Pagamentos efetuados” de 
sua Declaração, utilizando as seguintes informações:

 Código 36 – Previdência Complementar
 Indicar se é do titular ou dependente
 Nome e CNPJ da Porto Seguro Vida e Previdência
 Soma dos aportes e contribuições

4. Como declarar Aportes e Contribuições ao PGBL, PRGP e Tradicionais

Voltar | Avançar |  Início
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5. Como declarar resgates e Rendas – Tabela Progressiva

Como declarar: 
Os valores constantes no campo 3 do seu Informe 
de Rendimentos devem ser lançados na ficha 
“Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa 
Jurídica”

 CNPJ e Nome da Porto Seguro Vida e Previdência
 Soma dos rendimentos recebidos
 Soma do Imposto retido na fonte

Voltar | Avançar |  Início
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6. Como declarar resgates e rendas - Tabela Regressiva

Como declarar: 
Os valores constantes no campo 5 do seu Informe 
de Rendimentos devem ser lançados na ficha 
“Rendimentos Sujeitos a Tributação Exclusiva/Definitiva”  
de sua declaração

 Clicar na figura do item 12. “Outros” e inserir:
 CNPJ e Nome da Porto Seguro Vida e Previdência
 No Campo “Descrição”, preencher com “Previdência 
Complementar”

 Valor dos rendimentos

Voltar | Avançar |  Início
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Voltar | Avançar |  Início

7. Como declarar o saldo do Plano VGBL

Como declarar: 
Os valores constantes no campo 6 do seu 
Informe de Rendimentos devem ser lançados na 
ficha “Bens e Direitos” de sua declaração.

 Indicar o código 97. VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre
 No campo “Descrição” preenher com “Prêmios acumulados em VGBL.
 Informar o saldo em 31/12/2012 e 31/12/2013
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Informações Adicionais

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa Central de Atendimento:

Atendimento Grande São Paulo: (11) 3366-3377 – Outras Localidades: 0800 727 9393 - De segunda a sexta-feira, das 8h15 às 18h30.
SAC: 0800 727 2746 (Informação, reclamação e cancelamento) 
0800 727 8736 (Atendimento exclusivo para deficientes auditivos)
Ouvidoria: (11) 3366-3184 / 0800 727 1184


