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REGIME DE TRIBUTAÇÃO

DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR

INTRODUÇÃO

Desde janeiro de 2005, o investidor tem condições de escolher o regime de tributação que incidirá em seu

plano de previdência complementar. A diferença, está justamente na forma de recolher este imposto.

Sendo tributação regressiva ou progressiva.

CONCLUSÃO

Regime Progressivo

No regime progressivo, a tributação segue, como o

próprio nome indica, a tabela progressiva do IR,

com as faixas atualizadas anualmente. Em relação

aos resgates, preceitua o artigo 3º da Lei n. 11.053,

de 2004, que a partir de 1º de janeiro de 2005, os

resgates, parciais ou totais, de recursos

acumulados relativos a participantes dos planos

Progressivos, sujeitar-se-ão à incidência do IR na

fonte à alíquota de 15%, como antecipação do

devido na declaração de ajuste da pessoa física,

portanto, não se utiliza a Tabela Progressiva.

O ajuste será realizado por ocasião da entrega da

Declaração Anual de Ajuste do Imposto de Renda,

ou seja, pode ser que o resgate, acrescido dos

outros rendimentos tributáveis do contribuinte,

sujeitem-se à alíquota de 27,5%, quando então

deverá ser recolhido o imposto complementar.

Regime Regressivo

Por outro lado, na tributação regressiva, não há

compensação da declaração de ajuste anual, pois o

recolhimento é definitivo na fonte.

Esse regime, estabelece que, no recebimento dos

benefícios de aposentadoria ou em eventuais

resgates realizados durante o período de

diferimento, a alíquota do Imposto de Renda

aplicada será determinada de acordo com o prazo

de acumulação dos recursos, ou seja, quanto mais

tempo o dinheiro permanecer aplicado, menos

Imposto de Renda o participante pagará no

momento de ser resgatado
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Simplificadamente, pode-se dizer que o regime de

tributação regressivo é indicado para quem planeja

poupar em plano de previdência por mais tempo.

Afinal, quanto maior o período em que o dinheiro ficar

aplicado no plano, menor a alíquota do Imposto de

Renda.

O regime progressivo, por outro lado, é indicado para

quem efetua contribuições com visão de curto prazo.

Essa opção é destinada também àqueles que estão

perto de usufruir do benefício de aposentadoria.


