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Este roteiro foi desenvolvido para auxiliar
no preenchimento da Declaração de Ajuste
Anual Pessoa Física 2013, focando as
informações sobre Planos de Previdência.
Consulte nos links ao lado as principais
orientações.



Para facilitar o preenchimento da declaração, detalhamos os principais campos do
Informe de Rendimentos Financeiro, da Demonstração de Contribuições e a Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda com as devidas orientações.

Os informes de rendimentos financeiros são consolidados por CPF, ou seja, caso o
participante tenha diversos planos de previdência da Porto Vida e Previdência, o
informe de rendimentos consolida todas as informações, inclusive as informações dos
planos dos filhos dependentes, que utilizarem o CPF do participante.

O demonstrativo de contribuições consolida os valores das contribuições ocorridas no
ano de 2012 entre outras informações sobre o plano.

• Caso o participante não tenha resgates ou recebido renda durante o ano de 2012,
não serão enviados os informes mencionados, somente o demonstrativo de
contribuições.

Imposto de Renda
sem complicação

Informações Iniciais



O Participante fez Contribuições 
ou Aportes em 2012

O Participante de um plano de previdência privada
tradicional ou PGBL, pode abater as soma de suas
contribuições da base de calculo do Imposto de Renda,
até o limite de 12% (doze por cento) de sua renda bruta
tributável.

Importante: A dedução só pode ser feita por
pessoas que utilizam o modelo completo de Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda e contribuam para
o regime geral de previdência social ou para o regime
próprio de previdência social de servidores públicos,
conforme especifica a legislação em vigor.

Clique aqui para ver como declarar os aportes 
e contribuições

Imposto de Renda
sem complicação

Previdência Comum e PGBL

O Participante fez 
Resgate ou Recebeu 
Benefícios

Plano com tributação pela Tabela 
Progressiva de IR

Plano com tributação pela Tabela 
Regressiva de IR



Imposto de Renda
sem complicação

Aportes e Contribuições

Como declarar:
Os valores do campo 3 do “Demonstrativo de Contribuição”
devem ser lançados no campo “Pagamentos efetuados”, na
Declaração de Ajuste Anual com as seguintes informações :

•Código: 36 – Previdência Complementar;

•Indicar se é do Titular ou Dependente;

•CNPJ da Porto Seguro Vida e Previdência;

•Soma dos aportes e contribuições no ano.

Voltar



O Participante fez Resgates ou Recebeu Rendas em 2012 de um 
plano com Tributação pela Tabela Progressiva de IR

O Participante de um plano de previdência privada tradicional ou PGBL, se ao longo de 2012, recebeu renda ou
efetuou resgates do seu plano, estes valores devem ser declarados.

Como a tributação do Imposto de Renda utiliza a Tabela Progressiva, os valores estão registrados em seu
informe de rendimentos no Item 3 – Rendimentos Tributáveis na Declaração de Ajuste Anual.

No momento do resgate, a incidência do IR na fonte ocorreu de forma antecipada, à alíquota única de 15%.
No recebimento de renda, há incidência de imposto, conforme a Tabela Progressiva de IR:

De qualquer forma, os valores pagos de IR serão compensados ou restituídos na Declaração anual de IR, da
mesma forma que ocorre com as despesas médicas, escolares ou de seus dependentes.

Clique aqui para ver como declarar

Imposto de Renda
sem complicação

Previdência Comum e PGBL

Voltar



Imposto de Renda
sem complicação

Previdência Comum e PGBL

Como declarar:
Estes valores devem ser lançados no campo “Rendimentos
Tributáveis Recebido de Pessoa Jurídica”, da Declaração de
Ajuste Anual com as seguintes informações :

•CNPJ e nome da fonte pagadora ;

•Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídica;

•Imposto retido na fonte.

Voltar



O Participante fez Resgates ou Recebeu Rendas em 2012 de um 
plano com Tributação pela Tabela Regressiva

O Participante de um plano de previdência privada tradicional ou PGBL, se ao longo de 2012, recebeu renda ou
efetuou resgates do seu plano, estes valores devem ser declarados.

Como a tributação do Imposto de Renda utiliza a Tabela Regressiva, os valores estão registrados no Item 5 –
Rendimentos Sujeitos a Tributação Exclusiva.

A Tabela Regressiva apresenta seis faixas de alíquotas decrescentes conforme o prazo de acumulação das suas
contribuições e aportes. É um incentivo à poupança de longo prazo, já que o imposto diminui ao longo do tempo:

É importante lembrar que no momento do resgate, a incidência de IR ocorre de forma definitiva, ou seja, não
haverá restituição.

Clique aqui para ver como declarar

Imposto de Renda
sem complicação

Previdência Comum e PGBL

Voltar

Prazo de Acumulação 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



Imposto de Renda
sem complicação

Previdência Comum e PGBL

Como declarar:
Os valores de Rendimentos Recebidos devem ser lançados no campo “Rendimentos Sujeitos a Tributação Exclusiva/Definitiva”, na
linha “08 – Outros rendimentos recebidos pelo Titular (especifique)“

Voltar



O Participante fez Contribuições 
ou Aportes em 2012

Nos planos VGBL – Vida Gerador de Beneficio Livre,
as contribuições e aportes não são dedutíveis da base
de calculo do Imposto de Renda.

No entanto, é preciso demonstrar o saldo
remanescente de todos os investimentos mensais ou
aportes efetuados no VGBL, a fim de demonstrar a
evolução patrimonial. Este é o Saldo nominal, diferença
entre o valor resgatado e o somatório dos respectivos
prêmios pagos, não levando em consideração a
rentabilidade, que estará apresentado no Item 6 –
Saldo em Conta Corrente e em VGBL.” do Informe
de Rendimentos

Clique aqui e veja como deve ser informado

Imposto de Renda
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VGBL

O Participante fez 
Resgate ou Recebeu 
Benefícios

Plano com tributação pela Tabela 
Progressiva de IR

Plano com tributação pela Tabela 
Regressiva de IR



Imposto de Renda
sem complicação

VGBL

Como declarar o saldo do Plano VGBL:
No informe de rendimentos no campo 08 – Contas Correntes e
VGBL, encontram-se as informações dos Saldos históricos de 2011

e 2012. Estes valores devem ser lançados na Declaração de Ajuste
Anual, no item Bens e Direitos:
• Código: 97 – VGBL – Vida Gerador de Beneficio Livre;

Voltar



O Participante fez Resgates ou Recebeu Rendas em 2012 de um 
plano com Tributação pela Tabela Progressiva de IR

Se, ao longo de 2012 o Participante recebeu renda ou efetuou resgates do seu plano, estes valores devem ser
declarados. Nos planos de VGBL, é tributada somente a rentabilidade obtida dos valores aplicados na reserva.

Como a tributação do Imposto de Renda deste plano utiliza a Tabela Progressiva, os valores estão registrados
no Item 3 – Rendimentos Tributáveis na Declaração de Ajuste Anual.

No momento do resgate, a incidência de IR na fonte ocorreu de forma antecipada, à alíquota única de 15%.
No recebimento de renda, há incidência de imposto, conforme a Tabela Progressiva de IR:

De qualquer forma, os valores pagos de IR serão compensados ou restituídos na Declaração anual de IR, da
mesma forma que ocorre com as despesas médicas, escolares ou seus de dependentes.

Clique aqui para ver como declarar
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VGBL

Voltar



Imposto de Renda
sem complicação

VGBL

Como declarar:
Estes valores devem ser lançados no campo “Rendimentos
Tributáveis Recebido de PJ pelo Titular”, da Declaração de
Ajuste Anual com as seguintes informações :

•CNPJ e nome da fonte pagadora;

•Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídica;

•Imposto retido na fonte.

Voltar



O Participante fez Resgates ou Recebeu Rendas em 2012 de um 
plano com Tributação pela Tabela Regressiva

O Participante de um plano de previdência privada, se ao longo de 2012, recebeu renda ou efetuou resgates
do seu plano, estes valores devem ser declarados. Nos planos de VGBL, é tributada somente a rentabilidade obtida
dos valores aplicados na reserva.

Como a tributação do Imposto de Renda utiliza a Tabela Regressiva, os valores estão registrados no Item 5 –
Rendimentos Sujeitos a Tributação Exclusiva.

A Tabela Regressiva apresenta seis faixas de alíquotas decrescentes conforme o prazo de acumulação das suas
contribuições e aportes. É um incentivo à poupança de longo prazo, já que o imposto diminui ao longo do tempo:

É importante lembrar que no momento do resgate, a incidência de IR ocorre de forma definitiva, ou seja, não
haverá restituição.

Clique aqui para ver como declarar

Imposto de Renda
sem complicação

VGBL

Voltar

Prazo de Acumulação 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



Imposto de Renda
sem complicação

VGBL

Como declarar:
Os valores de Rendimentos Recebidos devem ser lançados no campo “Rendimentos Sujeitos a Tributação Exclusiva/Definitiva”, na
linha “08 – Outros rendimentos recebidos pelo Titular (especifique)“

Voltar



Imposto de Renda
sem complicação

Informações gerais sobre IRPF

IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA 2013

Clique no link abaixo para visualizar o manual disponibilizado pela Receita Federal.

http://www.receita.fazenda.gov.br/Novidades/Informa/EvitarMalha.htm

