
IMPOSTO DE RENDA 2023 – REFERENTE AOS GANHOS OBTIDOS EM 2022.

Quem deve declarar 

Deve declarar o Imposto de Renda em 2023 o cidadão residente no Brasil que recebeu

rendimentos tributáveis acima de R$ R$ 28.559,70 no ano, ou cerca de R$ 2.380 por mês,

incluindo salários, aposentadorias, pensões e aluguéis; que recebeu rendimento isento,

não tributável ou tributado exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil; e que obteve, em

qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do

Imposto. 

Em relação àqueles que efetuaram operações em bolsas de valores, de mercadorias, de

futuros  e  assemelhadas,  ficam  obrigados  apenas  quem,  no  ano-calendário,  realizou

somatório  de  vendas,  inclusive  isentas,  superior  a  R$ 40 mil;  e  operações sujeitas  à

incidência do imposto. 

No que diz respeito à atividade rural, também deve declarar o cidadão que obteve receita

bruta em valor superior a R$ 142.798,50; que pretenda compensar, no ano-calendário de

2022 ou posteriores, prejuízos de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário

de 2022; e que tinha, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos,

inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil. 

Vencimento das cotas 

O cronograma de vencimento das cotas obedecerá às seguintes datas:  

•Até 10/5 – Opção pelo débito automático da 1ª cota ou cota única;  

•Até 31/5 – Vencimento da 1ª cota ou cota única; 

•Até 31/5 – Darf da destinação aos fundos tutelares da criança, dos adolescentes e da

pessoa idosa; 

•Último dia útil de cada mês, até a 8ª cota em 28/12 – Vencimentos das demais cotas.  

Restituição 

Outra novidade do IR 2023 é que o contribuinte que utilizar a declaração pré-preenchida

ou optar por receber a restituição via Pix, chave CPF – única permitida – terá prioridade

no recebimento do valor devido, após as já previstas em lei – contribuintes idosos com

idade igual ou superior a 80 anos; contribuintes idosos com idade igual ou superior a 60



anos, deficientes e portadores de moléstia grave; contribuintes cuja maior fonte de renda

seja o magistério.  

As restituições do IR ocorrerão nas seguintes datas:  

•31/5 – Primeiro lote 

•30/6 – Segundo lote 

•31/7 – Terceiro lote 

•31/8 – Quarto lote 

•29/9 – Quinto e último lote 

 

A consulta à restituição pode ser realizada na página da Receita Federal na Internet e

nos aplicativos oficiais da instituição.

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.br%2Freceitafederal&data=05%7C01%7CASCOM.RFOC@rfb.gov.br%7C3e72cd72a8a1428e49ba08db18f8a40c%7C6f49aa43822a4c209670db7700bf1eb0%7C0%7C0%7C638131228425014114%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OGfrjfV%2BsLUe9MjSCwtxNEumk9HERsWaVmZMVc1hDRk%3D&reserved=0

