
MAPA DE TRIBUTAÇÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS POR PESSOA FÍSICA

- TIPO DE RENDIMENTO INCIDÊNCIA (S/N) BASE LEGAL

1 Indenização por morte Sim – Exclusivo na ponte

Caso seja direito de herdeiro menor de idade
os valores ficam bloqueados e os

rendimentos em caderneta de poupança
ficam isentos de IR (artigo 55 – RIR/99)

2 Programa de Desligamento Voluntário (PDV) Não - Isento
PDV por P.J de direito público ou servidor

estão isentas IN 165/98

3
Indenização a representante comercial Lei  8.420/92

artigo 34 ( autônomo)

Indenização e aviso incidência na
fonte somente estão isentas as parcelas
previstas na Lei 5452 – CLT (artigos

477 a 499)

Artigo 34 Lei 4.886/65

4 Empréstimos (juros) Exclusivo na fonte

Tabela: 
22,5% até 180 dias
20% 181 a 360 dias

17,5% 361 a 720 dias
15% acima de 720 dias

5 Indenização por (RCT) Isentos as indenizações Inciso XX do Artigo 39 RIR 99

6 Indenização por decisão judicial Tributado na fonte 
Calculo pela tabela progressiva observando
o tempo em que ficou pedente o pagamento.

7 Precatórios Tributado na fonte Incidirá 3% sobre o montante pago. Este
valor não é definitivo mas apenas antecipado
existindo ainda a condição de isenção (artigo

27 da Lei 10.833/03



8 Pecúlio
Tributado na demissão ou retirada

do trabalhador. Isento: quando pago
por intermédio de:

A: Cia de Seguros
B: INSS referente a aposentadoria 
que voltaram a trabalhar até 
15/04/1994
C: Por entidades de previdência 
privada por falecimento.

9 Por inatividade temporária
Tributável

Quando pago por companhia
seguradora tributa normalmente

Artigo 39/RIR/99

10 Moléstia grave prevista na lei Isento Rendimentos de pensão ou
aposentadoria (Artigo 6º Inciso XV

da Lei 7.713/88

11 Recebidos no exterior por residentes
no Brasil

Tributável Caso o Brasil mantenha convênio de
convênio de não bitributação o
imposto pago no exterior será

dedutível do imposto no Brasil.

12 Resgate de plano de previdência Incidência Será retido na fonte pelo agente
pagador

13 Lucros Auferidos e pagos Isento

Os lucros pagos a sócios de empresa
devidamente comprovados na

escrituração estão isentos do IR
(Artigo 10 Lei 9.249/95)

14 Juros sobre capital próprio Tributado na fonte A JCP pago a sócios calculadas
sobre o patrimônio líquido sujeitam

ao IRRF.



15 Lucros recebidos por sócios ocultos
em S.C.P

Isento (mesmo em pool hoteleiro) Os lucros recebidos por participação
em sociedade por conta de
participação estão isentos

16 Pensão alimentícia Tributável em carnê leão mensal Acaso a pensão seja recebida em
imóvel não será tributada no carnê

leão pelo beneficiário porém o
alimentante deverá calcular o ganho
de capital da avaliação da pensão X

valor venal do imóvel.
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