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Você tem dúvidas sobre bitributação? 

Entre os anos de 1989 e 1995, as contribuições efetuadas para entidades de previdência complementar, a 
exemplo da Fachesf, não eram deduzidas da base de cálculo de Imposto de Renda. Porém, quando os 
Participantes começavam a receber sua suplementação de aposentadoria, o Imposto incidia também sobre 
a parte do benefício formada por aquelas contribuições, gerando o que se chama de bitributação. Para 
corrigir essa distorção, em 2013, a Receita Federal instituiu a Instrução Normativa nº 1343, prevendo a 
compensação dessa renda para os Participantes que se enquadraram naquela situação. Leia a seguir, um 
tira-dúvidas que a Fachesf preparou sobre o assunto. 

 
 

1. É verdade que a Fachesf calculou indevidamente o imposto de renda na fonte entre janeiro de 1989 e 
dezembro de 1995? 
 
Não, a responsabilidade pelo cálculo e recolhimento do imposto de renda na fonte era inteira da Chesf, a 
empregadora. A Fundação somente recolhe Imposto de Renda dos seus Assistidos (Aposentados e 
Pensionistas). 
 
2. Naquele período, o Imposto foi recolhido pela Chesf de forma errada? 
 
Não, a Chesf obedeceu à legislação vigente na época e recolheu o Imposto de forma correta. 
 
 
3. A Fachesf é a responsável por devolver o imposto descontado indevidamente? 
 
Não houve imposto descontado indevidamente; o que houve foi renda tributada indevidamente. Para evitar 
que seja novamente tributada, é necessária a dedução dela da base tributária. É preciso entender isto.  
 
4. Como será realizada a devolução dos valores retidos? 
 
Como não é imposto retido, mas renda já tributada, esse valor será devolvido em forma de menos imposto 
a pagar. Para isso, os Participantes aposentados entre janeiro de 2008 e dezembro de 2012 deverão retificar 
as Declarações de Ajuste Anual (DAA) dos anos-calendário de 2008 a 2012 com base nas declarações 
enviadas pela Fachesf. Os que se aposentaram, ou resgataram as reservas, a partir de janeiro de 2013 terão 
os valores deduzidos pela Fachesf. 
 
5. Como saber quais anos devo retificar? 
 
A retificação começa a valer a partir do ano em que o Assistido preencheu a primeira Declaração de Ajuste 
Anual com valores pagos pela Fachesf. Por exemplo: se o contribuinte começou a receber em 2008, pode 
retificar a dos anos de 2009 a 2012. Quem se aposentou em 2009, de 2010 a 2012, e assim sucessivamente, 
até exaurir o valor total das contribuições atualizadas. 
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8. 6. Como saber se estou no grupo que foi atingido pela bitributação e terá a compensação prevista pela 
Receita Federal? 
 
Fazem parte desse grupo, os Participantes que contribuíram à Fachesf entre janeiro de 1989 e dezembro 
de 1995 (e não se desligaram do Plano nesse período), e se aposentaram entre janeiro de 2008 e dezembro 
de 2012.  
 

9. 7. Contribuí para um plano da Fachesf entre 1989 e 1995, mas ainda estou na ativa. Posso receber essa 
diferença agora? 
 
Não. Para os que ainda estão em atividade, a Instrução Normativa nº 1343 da Receita Federal estabelece 
que esses valores serão descontados da renda recebida da Fachesf, quando do exercício do benefício de 
aposentadoria ou resgate das respectivas reservas. 
 

8.  8. A Instrução Normativa nº 1343 inclui também pensionistas? 
 
Não. A Receita Federal entende que a mudança do CPF do titular para o pensionista não caracteriza a 
bitributação. 
 

9.   9. Aposentei-me antes de 2008. Por que não tenho direito a receber? 
 
De acordo com a IN 1343, o contribuinte tem, no máximo, cinco anos para fazer a retificação da declaração 
de ajuste anual do Imposto de Renda. Os que começaram a receber antes de 2008, ou seja, até dezembro 
de 2007, não se enquadram nas regras da Instrução. 
 

10 10. Quem utiliza a tabela regressiva do Imposto de Renda também pode retificar suas declarações? 
 

Não, pois pelo regime regressivo, o valor retido na fonte é de caráter “exclusivo na fonte”, isto é, não há 
possibilidade de ajustes. Nesse caso, o contribuinte deve pedir a devolução através do programa “Pedido 
de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação” (PER/DCOMP), disponível no 
site da Receita Federal. 
 

11 11. Possuo ação judicial para conseguir isenção do benefício. Isso me impede de fazer a retificação? 
 

Sim. Para retificar as declarações, é necessário desistir da ação. 
 

12 12. Essas retificações são obrigatórias? 
 

Não, mas se o contribuinte não realizá-las, também não terá direito à dedução dos valores 
correspondentes e, consequentemente o recebimento do imposto bitributado, conforme previsto na IN 
1343. 
 


