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Informe

Receita passará a cruzar  infomações 

de médicos na Malha Fina

A malha fina do Imposto de Renda 
passará a cruzar, neste ano, informações 
prestadas pelos contribuintes com aquelas 
fornecidas por médicos.

A partir de janeiro/2015, os médicos 
foram obrigados a informar no programa 
multiplataforma do carnê leão, nome por 
nome, cpf, valor e data de cada paciente 
particular.  Este programa foi exportado 
para dentro da declaração de ajuste do 
IRPF entregue até 30/4/2016.

Anteriormente, o médico podia de-
clarar o montante recebido em cada vez 
de forma analítica, sem informar o nome 
do paciente.  O problema era recolher o 
carnê leão no mês subsequente ao rece-
bido com o código 0190, que muitas das 
vezes, o médico deixava para declarar 
quando da entrega da declaração no ano 
seguinte, incorrendo em penalidades.  A 
RFB está fiscalizando o último ano e en-
viando para os contribuintes a multa de 
20% por ter postergado o IR para o ano 
seguinte, corrigido e aplicado uma multa 
fiscal de 75%.  Isto passou a ocorrer a 
partir de 2017, enviando notificações já 
calculadas pelo fisco.

Os médicos sabem que os planos de 
saúde informam na DMED o nome do 
médico, cpf e  valor que reembolsou ao 
paciente e a RFB fará o cruzamento para 
checar se a declaração cairá na malha fina.  
São três sistemas poderosos em Brasília, 
o tiranossauro rex, hárpia e cérebro hals 
que processam aproximadamente 28 mil-
hões de declarações de IRPF.

Diz a RFB:   "A gente passou o ano 
passado calibrando isso aí e, a partir desse 

ano, vai ampliar a utilização para poder 
checar as despesas médicas. Tínhamos os 
dados no ano passado, mas não estávamos 
cruzando ainda. Esse ano vamos cruzar".

Quem deve declarar?
De acordo com a Receita Federal, 

deverá declarar, neste ano, o contribuinte 
que recebeu rendimentos tributáveis aci-
ma de R$ 28.559,70 em 2016. O valor 
subiu 1,54% em relação ao ano passado, 
quando somou R$ 28.123,91 (relativos ao 
ano-base 2015), embora a tabela do Im-
posto de Renda não tenha sido corrigida 
em 2016.

Quem optar pelo desconto simpli-
ficado, abre mão de todas as deduções 
admitidas na legislação tributária em troca 
de uma dedução de 20% do valor dos 
rendimentos tributáveis, limitada a R$ 
16.754,34, mesmo valor do ano passado.

Estudo divulgado em janeiro pelo 
Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais 
da Receita Federal (Sindifisco Nacional) 
aponta que, entre 1996 e 2016, a tabela 
do IRPF acumula uma defasagem de cerca 
de 83%. A defasagem acumulada no ano 
passado ficou em 6,36% – a maior dos 
últimos 13 anos. Isso sem contar a cor-
reção de 1,54% no limite de isenção.

No fim do ano de 2016, o governo 
informou que pretende corrigir a tabela do 
IR em 5% neste ano, o que valerá, se im-
plementado, para a declaração do IRPF de 
2018, referente ao ano-base 2017. 

 De acordo com a Receita Federal, 
também estão obrigados a declarar o Im-
posto de Renda neste ano:

• Os contribuintes que receberam 
rendimentos isentos, não-tributáveis ou 
tributados exclusivamente na fonte, cuja 
soma tenha sido superior a R$ 40 mil no 
ano passado.

• Quem obteve, em qualquer mês 
de 2016, ganho de capital na alienação de 
bens ou direitos, sujeito à incidência do 
imposto, ou realizou operações em bolsas 
de valores, de mercadorias, de futuros e 
assemelhadas.

• Quem teve, em 2016, receita bruta 
em valor superior a R$ 142.798,50 em 
atividade rural;

• Quem teve, em 31 de dezembro, a 
posse ou a propriedade de bens ou direi-
tos, inclusive terra nua, de valor total supe-
rior a R$ 300 mil.

• Quem passou à condição de resi-
dente no Brasil em qualquer mês e nessa 
condição encontrava-se em 31 de dezem-
bro de 2016.

"É vedado a um mesmo contribuinte 
constar simultaneamente em mais de uma 
Declaração de Ajuste Anual, seja como 
titular ou dependente, exceto nos casos 
de alteração na relação de dependência 
no ano-calendário de 2016", informou o 
Fisco.

O Grupo Asse há 45 anos elabora um 
grande número de declarações do IRPF e 
IRPJ somente para área da saúde e para 
tanto se faz necessário que o médico nos 
disponibilize sua documentação o mais 
cedo possível.  Ficamos responsáveis até 
que se finde o prazo prescricional de 5 
anos.


