
BRIEFING

ASSUNTO:  ALTERAÇÃO DO PRAZO DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA 2020

Foi publicada no Diário Oficial da União, edição extra,  no dia 1ºde abril de 2020, a Instru-
ção Normativa nº 1.930, de 1º de abril de 2020, que altera a Instrução Normativa RFB nº 1.924, de 19
de fevereiro de 2020, que dispõe sobre a apresentação da Declaração de Ajuste Anual (DAA) do Im-
posto sobre a Renda da Pessoa Física referente ao exercício de 2020, ano-calendário de 2019, pela
pessoa física residente no Brasil.

Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de
2020, como pandemia  do Novo Coronavírus,  a Secretaria  Especial  da Receita  Federal  do Brasil
(RFB) alterou o prazo final de apresentação da DAA do dia 30 de abril para o dia 30 de junho de
2020 e retirou a exigência de se informar o número constante no recibo de entrega da última declara-
ção de ajuste anual para a apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física referente ao exercício de 2020, ano-calendário de 2019.

Como consequência, a data permitida para o débito automático da 1ª cota passa de 10 de
abril para o dia 10 de junho e as datas permitidas para o débito automático das demais cotas passam a
ser aquelas compreendidas entre 11 de junho (originalmente era 11 de abril) e o último dia do prazo,
agora, dia 30 de junho de 2020.

Historicamente, há contribuintes que se dirigem a unidades da RFB para que lhes seja dis-
ponibilizado o número do recibo da última declaração, seja porque perderam a versão impressa, seja
porque não possuem mais acesso à mídia ou ao computador em que estava armazenado o recibo.

Com a alteração do prazo e a retirada da exigência da informação do número do recibo, ob-
jetiva-se evitar eventuais aglomerações de contribuintes no atendimento da RFB, bem como em em-
presas ou instituições financeiras, na busca de informes de rendimentos, e em escritórios de profissio-
nais ou em entidades que prestem auxílio no preenchimento das declarações, de modo a contribuir
com o esforço governamental de diminuir a propagação do novo Coronavírus.
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