
 

Tabela  IRPF  Pagamento de quotas 

  

TEXTO NA ÍNTEGRA 

Em face da publicação da Taxa Selic aplicável no mês de outubro de 2021, este 
procedimento foi atualizado.  

Tabela - IRPF - Pagamento de quotas 

Resumo: Este procedimento trata do percentual a ser aplicado sobre a quota do 

imposto de renda - PF a serem recolhido. 

 

1. Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2021 - 
Pagamento da 6ª quota, até 29.10.2021, com acréscimo de 
juros 
 

.1. Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2021 - Pagamento da 6ª 

quota, até 29.10.2021, com acréscimo de juros  

À opção do contribuinte, o saldo do Imposto de Renda Pessoa Física a pagar 
apurado na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2021 (ano -base de 2020) 

pôde ser parcelado até oito quotas iguais, mensais e sucessivas.  

O valor mínimo de cada quota é de R$ 50,00, o que significa que o imposto de valor 
inferior a R$ 100,00 deveria ter sido pago em quota única, até 31.05.2021.  

 Nota  

Em razão da pandemia do Coronavírus, a Receita Federal do Brasil, por meio da 

Instrução Normativa RFB nº 2.020/2021  , prorrogou o prazo da entrega da 

Declaração de Ajuste Anual para 31.05.2021, dessa forma, o pagamento da 1ª quota 

ficou adiado para 31.05.2021.  
 

A 1ª quota venceu em 31.05.2021 e as demais vencerão no último dia úti l dos 
meses subsequentes, observando-se que: 

 

a) a 1ª quota ou quota única, se paga até a data de vencimento (31.05.2021), não 
sofreu qualquer acréscimo; 

 
b) as demais, mesmo se recolhidas no prazo legal, devem ser acrescidas de juros 

equivalentes à taxa Selic, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados 

a partir de 1º.06.2021 (primeiro dia do mês subsequente ao previsto para a entrega 
tempestiva da declaração - maio/2021), até o mês anterior ao do pagamento, e de 

1% no mês de pagamento. 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?guid=I618C441CE423E44AE040DE0A24AC4640&tipodoc=3&ls=10&origem=alerta#pcir-03805-1
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?guid=I618C441CE423E44AE040DE0A24AC4640&tipodoc=3&ls=10&origem=alerta#pcir-03805-1
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?guid=I618C441CE423E44AE040DE0A24AC4640&tipodoc=3&ls=10&origem=alerta#pcir-03805-1
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B2020%2B2021#fe%2Bin%2Brfb%2B2020%2B2021


 

Desse modo, a 6ª quota do Imposto de Renda, com vencimento em 29.10.2021, se 

paga no prazo, será acrescida de 2,54% de juros.  

Exemplo 

Imposto no valor de R$ 1.600,00 parcelado em 8 quotas iguais de R$ 200,00:  

I - Cálculo do juro relativo à 6ª quota 

R$ 200,00 x 2,54% = R$ 5,08 

II - Valor a ser recolhido (em 29.10.2021) 

R$ 200,00(1) + R$ 5,08(2) = 205,08(3)  

 

 Nota  
(1) Valor a ser indicado no campo 07 do Darf.  

(2) Valor a ser indicado no campo 09 do Darf.  

(3) Valor a ser indicado no campo 10 do Darf.  
 

 

(Lei nº 9.250/1995  , art. 14 , com a redação dada pela Lei 

nº 11.311/2006  , art. 3º ; Instrução Normativa RFB nº 2.010/2021 , 

art. 12 ; Instrução Normativa RFB nº 2.020/2021 , art. 1º ) 

Legislação Referenciada 

Instrução Normativa RFB nº 2.010/2021Instrução Normativa RFB 

nº 2.020/2021Lei nº 11.311/2006Lei nº 9.250/1995  
 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B9250%2B1995#fe%2Blei%2B9250%2B1995
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B9250%2B1995@art14#fe%2Blei%2B9250%2B1995@art14
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https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B11311%2B2006@art3#fe%2Blei%2B11311%2B2006@art3
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B2010%2B2021#fe%2Bin%2Brfb%2B2010%2B2021
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B2010%2B2021@art12#fe%2Bin%2Brfb%2B2010%2B2021@art12
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B2020%2B2021#fe%2Bin%2Brfb%2B2020%2B2021
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B2020%2B2021@art1#fe%2Bin%2Brfb%2B2020%2B2021@art1
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B2010%2B2021#fe%2Bin%2Brfb%2B2010%2B2021
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B2020%2B2021#fe%2Bin%2Brfb%2B2020%2B2021
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B11311%2B2006#fe%2Blei%2B11311%2B2006
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B9250%2B1995#fe%2Blei%2B9250%2B1995

