




Apresentação

O INFRAPREV elaborou esta cartilha com o objetivo de 
orientar o participante na escolha do regime de tributação 
quando do ingresso no seu Plano de Contribuição Variável.

Com a publicação da Lei 11.053, de 29/12/2004, os novos 
participantes do plano de benefícios precisam optar por um dos 
dois regimes de tributação de Imposto de Renda: Progressivo 
ou Regressivo. Antes da lei só havia o Regime Progressivo. 

As informações mais importantes sobre o assunto estão 
nesta publicação. É importante ler com atenção, pois a escolha 
é para o futuro. A retenção do imposto de renda de seu benefí-
cio previdenciário pode ser menor, caso opte pelo regime mais 
adequado a sua realidade e ao seu projeto de vida.
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Regime de Tributação de Imposto de Renda

Ao fazer a adesão ao Plano de Contribuição Variável (Plano 
CV), o participante precisa escolher o regime de tributação de 
Imposto de Renda que incidirá sobre os valores de benefício 
e resgate garantidos pelo plano. 

A opção é uma determinação legal. O INFRAPREV precisa 
comunicar a Receita Federal  qual o regime tributário escolhido 
pelos seus participantes.

O participante precisa optar entre o regime progressivo, que 
já existia, e o regime regressivo, criado através da Lei 11.053, 
de 29/12/2004. A escolha pelo regime de tributação deve ser 
efetivada até o último dia útil do mês subsequente à assinatura 
do Termo de Adesão ao Plano CV. 

O participante que não optar pelo Regime Regressivo, fi cará, 
automaticamente, no Regime Progressivo.

A opção pelo regime tributário de IR tem caráter defi niti-
vo e irretratável, ou seja, em nenhuma hipótese poderá ser 
modifi cada.
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Principais diferenças entre os regimes 

Regime Progressivo

O Regime Progressivo é representado pelas faixas de renda 
do Imposto de Renda (IR) de pessoa física. É a mesma tabela 
utilizada no cálculo do IR pelo patrocinador nos salários dos 
seus empregados.

No cálculo do IR pela Tabela Progressiva há deduções dos 
dependentes, da pensão de alimentos, entre outros itens. Ao 
optar por este regime, o participante que receber benefício ou 
resgate deverá, obrigatoriamente, informar esses valores na 
declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física para ajuste 
anual ao fi nal de cada exercício.

No caso de resgate, os recursos aplicados no plano no Re-
gime Progressivo, o IR incidirá, antecipadamente, com base 
na alíquota única de 15% na fonte.

Para aqueles que receberem o recurso como uma renda 
mensal, a incidência do IR continuará sendo feita diretamente 
sobre os benefícios recebidos, a partir das alíquotas da Tabela 
Progressiva abaixo.

Tabela Progressiva
(Base de cálculo anual) Alíquota Tabela a deduzir do IR

Até R$ 1.566,61 - -

R$ 1.566,62 até R$ 2.347,85 7,50% R$ 117,49

R$ 2.347,86 até R$ 3.130,51 15% R$ 293,58

R$ 3.130,52 até R$ 3.911,63 22,50% R$ 528,37

Acima de R$ 3.911,63 27,50% R$ 723,95
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Regime Regressivo 

No Regime Regressivo, quanto mais tempo o dinheiro per-
manecer aplicado, menor será o imposto a pagar. A alíquota 
de 35% cai para 10% de acordo com o prazo de acumulação. 
O regime de tributação só se aplica quando o participante es-
tiver recebendo benefício do INFRAPREV ou no resgate dos 
recursos.

A opção pelo Regime Regressivo não altera o cálculo do 
Imposto de Renda mensal descontado no contracheque dos 
participantes ativos.

Tanto para quem quiser resgatar, como para quem desejar 
receber o benefício em forma de renda mensal, as alíquotas 
do Imposto de Renda diminuirão de acordo com o prazo que o 
recurso fi car aplicado no plano. Veja tabela abaixo.

Tabela Regressiva
Prazo de Acumulação Alíquota

Até 2 anos 35%

2 a 4 anos 30%

4 a 6 anos 25%

6 a 8 anos 20%

8 a 10 anos 15%

Acima de 10 anos 10%

Prazo de Acumulação: é o prazo de aporte de cada contri-
buição no plano de previdência até o pagamento do benefício 
ou resgate. O prazo de acumulação continuará contando após 
a concessão do benefício de aposentadoria do INFRAPREV 
e haverá redução gradual dessa alíquota, até o limite mínimo 
de 10%.
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Tributação sobre o Benefício do INFRAPREV

Foram criados vários exemplos, com objetivo de alertar 
para o fato do tempo de permanência no plano não coincidir 
com o prazo de acumulação.  Esses exemplos são meramente 
ilustrativos e consideram a hipótese de que as contribuições 
são constantes ao longo do tempo.

A alíquota do Regime Regressivo apresentada corresponde 
ao momento da concessão do benefício.  O prazo de acumula-
ção continuará contando após a concessão de aposentadoria 
do INFRAPREV e haverá redução gradual dessa alíquota, até 
o limite mínimo de 10%.

Nos cálculos de IR pelo Regime Progressivo não estão 
sendo consideradas as deduções relativas aos dependentes, 
à pensão alimentícia e a parcela de isenção para pessoas com 
mais de 65 anos de idade durante o recebimento do benefício.

Forma de recebimento: 
Renda Vitalícia; contribuição constante.

Tabela Progressiva: vigência jan/2011

Benefício Estimado do Plano CV = R$ 1.400,00

Tempo de Contribuição ao Plano = 10 anos

Prazo de Acumulação (Tabela Regressiva) = 4,8 anos 

Alíquota no Regime Regressivo = 25% sobre bruto = R$ 350,00

Alíquota no Regime Progressivo = Isento = 0

Benefício Estimado do Plano CV = R$ 2.000,00

Tempo de Contribuição ao Plano = 15 anos

Prazo de Acumulação (Tabela Regressiva) = 7,3 anos

Alíquota no Regime Regressivo = 20% sobre bruto = R$ 400,00

Alíquota no Regime Progressivo = 7,5% - 112,43 (dedução) = R$ 37,57
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Benefício Estimado do Plano CV = R$ 2.200,00

Tempo de Contribuição ao Plano = 20 anos

Prazo de Acumulação (Tabela Regressiva) = 9,8 anos

Alíquota no Regime Regressivo = 15% sobre bruto = R$ 330,00

Alíquota no Regime Progressivo = 7,5% - 112,43 (dedução) = R$ 52,57

Benefício Estimado do Plano CV = R$ 2.500,00

Tempo de Contribuição ao Plano = 15 anos

Prazo de Acumulação (Tabela Regressiva) = 7,3 anos

Alíquota no Regime Regressivo = 20% sobre bruto = R$ 500,00

Alíquota no Regime Progressivo = 15% - 280,94 (dedução) = R$ 94,06

Benefício Estimado do Plano CV = R$ 3.000,00

Tempo de Contribuição ao Plano = 10 anos

Prazo de Acumulação (Tabela Regressiva) =  4,8 anos

Alíquota no Regime Regressivo = 25% sobre bruto = R$ 750,00

Alíquota no Regime Progressivo = 22,5% - 505,62 (dedução) = R$ 169,38

Benefício Estimado do Plano CV = R$ 3.600,00

Tempo de Contribuição ao Plano =  15 anos

Prazo de Acumulação (Tabela Regressiva) = 7,3 anos

Alíquota no Regime Regressivo = 20% sobre bruto = R$ 720,00

Alíquota no Regime Progressivo = 22,5% - 505,62 (dedução) = R$ 304,38

Benefício Estimado do Plano CV = R$ 4.000,00

Tempo de Contribuição ao Plano = 25 anos 

Prazo de Acumulação (Tabela Regressiva) = 12,2 anos

Alíquota no Regime Regressivo = 10% sobre bruto = R$ 400,00

Alíquota no Regime Progressivo = 27,5% - 692,78 (dedução) = R$ 407,22
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Benefício Estimado do Plano CV = R$ 5.000,00

Tempo de Contribuição ao Plano = 20 anos

Prazo de Acumulação (Tabela Regressiva) = 9,8 anos

Alíquota no Regime Regressivo =  15% sobre bruto = R$ 750,00 

Alíquota no Regime Progressivo = 27,5% - 692,78 (dedução) = R$ 682,22

Benefício Estimado do Plano CV = R$ 5.000,00

Tempo de Contribuição ao Plano = 25 anos

Prazo de Acumulação (Tabela Regressiva) = 12,2 anos

Alíquota no Regime Regressivo =  10% sobre bruto = R$ 500,00

Alíquota no Regime Progressivo = 27,5% - 692,78 (dedução) = R$ 682,18

Benefício Estimado do Plano CV = R$ 6.000,00

Tempo de Contribuição ao Plano = 10 anos

Prazo de Acumulação (Tabela Regressiva) = 4,8 anos

Alíquota no Regime Regressivo = 25% sobre bruto = R$ 1.500,00

Alíquota no Regime Progressivo = 27,5% - 692,78 (dedução) = R$ 957,22

Benefício Estimado do Plano CV = R$ 6.000,00

Tempo de Contribuição ao Plano = 20 anos

Prazo de Acumulação (Tabela Regressiva) = 9,8 anos

Alíquota no Regime Regressivo =  15% sobre bruto = R$ 900,00 

Alíquota no Regime Progressivo = 27,5% - 692,78 (dedução) = R$ 957,22

Benefício Estimado do Plano CV = R$ 8.000,00

Tempo de Contribuição ao Plano = 25 anos

Prazo de Acumulação (Tabela Regressiva) = 12,2 anos

Alíquota no Regime Regressivo =  10% sobre bruto = R$ 800,00

Alíquota no Regime Progressivo = 27,5% - 692,78 (dedução) = R$ 1.507,22

Faça seus cálculos antes de tomar 
uma decisão entre os dois regimes.
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Perguntas e Respostas

1 A opção pelo Regime Regressivo altera a dedução de 
contribuições aos planos de previdência complementar no 
Imposto de Renda?

 Não. De acordo com a legislação vigente, as contribuições 
efetuadas para os planos de previdência complementar pode-
rão ser deduzidas da base de cálculo do Imposto de Renda de 
Pessoa Física até o limite de 12% da renda bruta anual tributável 
do participante.

2 Quando deve ser feita a opção pelo Regime Regressivo?
Desde 1º/01/2005 os participantes devem fazer a opção 

ao regime até o último dia útil do mês subsequente ao mês 
em que assinou o termo de adesão ao Plano CV. É importante 
estar atento, pois, uma vez exercida a opção, não mais será 
permitida alteração. 

3 O antigo regime tributário continuará vigorando para o 
Benefício?

O Regime Progressivo continuará vigente para os participan-
tes dos planos de contribuição defi nida e contribuição variável 
que não quiserem optar pelo Regime Regressivo ou não terem 
efetivado a sua opção. 

4 Quando estiver recebendo o benefício, o participante que 
optar pelo Regime Regressivo poderá realizar a compensa-
ção do Imposto de Renda em sua declaração de ajuste anual?

Não. Neste caso, a retenção de Imposto de Renda na fonte 
terá caráter defi nitivo, não gerando ajuste anual.

5 A faixa de isenção de IR será considerada no valor do 
benefício do INFRAPREV para os participantes que opta-
rem pelo Regime Progressivo?

Sim, porque a tabela progressiva prevê isenção de tributação 
na fonte quando do pagamento do benefício, dependendo da 
faixa de renda.
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6 Qual é o regime de tributação mais vantajoso?
Essa é uma avaliação pessoal e exclusiva do participante. O 

seu perfi l é que irá determinar o melhor regime tributário. Os 
pontos mais relevantes a serem considerados são: o prazo de 
acumulação dos recursos, o tempo de permanência no plano, 
o valor do benefício estimado, a forma e o prazo de recebi-
mento do benefício ou do resgate, a renda total recebida pelo 
participante na aposentadoria e os possíveis abatimentos da 
renda tributável. 

7 O que é prazo de acumulação previsto no Regime Re-
gressivo de tributação?

Corresponde ao prazo de aporte de cada contribuição no 
plano de previdência até o pagamento do benefício ou resgate. 
O prazo de acumulação continuará contando após a concessão 
do benefício de aposentadoria do INFRAPREV e haverá redução 
gradual dessa alíquota, até o limite mínimo de 10%.

8 O prazo de acumulação das contribuições é importante 
nos dois regimes de tributação?

Não. O prazo de acumulação será considerado apenas para os 
participantes que optarem pelo Regime Regressivo. Para quem 
preferiu o Regime Progressivo, o prazo de acumulação e as datas 
dos aportes de contribuição não afetarão o valor do Imposto de 
Renda a ser retido no pagamento do benefício ou resgate.

9 No Regime Regressivo o participante poderá deduzir 
do Imposto de Renda retido na fonte a parcela referente 
aos dependentes quando do recebimento do benefício?

Este regime não permite a dedução.

10 Quais os refl exos da opção ao Regime Regressivo, caso 
o participante se desligue do patrocinador e opte pela 
portabilidade?

No caso de portabilidade, a entidade receptora deverá 
considerar o Regime Regressivo para os recursos recebidos, 
independentemente da opção de tributação no novo plano.
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