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IRPF 2017
GUIA PARA ELABORAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE IR – SEGURO-SAÚDE

Guia para declarar seu Seguro-saúde e despesas médicas reembolsadas no Imposto de 
Renda de 2017

364 — Há limite para dedução dos pagamentos efetuados pelo contribuinte a instituições que oferecem 
cobertura de despesas médico-hospitalares, comumente denominadas de seguro-saúde?

Não. Pode ser deduzido o total dos valores das prestações mensais pagas para participação em planos de saúde que assegurem direitos de 
atendimento ou ressarcimento de despesas de natureza médica, odontológica ou hospitalar, prestado por empresas domiciliadas no Brasil, em 
benefício próprio ou de seus dependentes relacionados na Declaração de Ajuste Anual.

Essa dedução pode ser usufruída pelo contribuinte pessoa física, quer o contrato de prestação de planos de saúde seja efetuado diretamente 
entre o participante e a empresa prestadora ou entre esta e a empresa empregadora do participante, desde que os pagamentos sejam 
desembolsados pelo contribuinte.

A dedução a esse título é condicionada a que os pagamentos sejam especificados, informados na ficha Pagamentos Efetuados da Declaração 
de Ajuste Anual, e, quando requisitados, comprovados com documentação contendo o nome, o endereço e o número de inscrição no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa, podendo, na sua falta, ser feita indicação do cheque nominativo com que se efetuou o 
pagamento.

Como declarar:

Na ficha Pagamentos efetuados, clique no botão “Novo”, selecione o código 26 – Planos de saúde no Brasil, informando se a despesa se referir 
ao titular, dependente ou alimentando, nome e o CNPJ da operadora.

O grupo Caixa Seguradora reúne empresas de Seguros, Previdência, Consórcios, Capitalização e Saúde.



• Plano pago pelo contribuinte – O beneficiário pessoa física, que paga o plano de saúde, pode declarar todo o valor gasto no ano no 
campo VALOR PAGO e os valores devem ser informados separadamente para cada participante do plano (-titular – quem 
preenche a declaração e cada dependente, se tiver)

• Plano pago pela empresa - Quem tem direito a plano de saúde empresarial, pago totalmente pela empresa para a qual trabalha, não 
deve informar nada sobre o assunto na declaração de IR.

• Coparticipação - Existem situações em que a empresa paga, ao funcionário, uma parte do valor do plano de saúde, e o próprio 
funcionário arca com a outra parte. Os valores desembolsados pelo contribuinte durante o ano devem ser declarados no campo 
VALOR PAGO. 
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O grupo Caixa Seguradora reúne empresas de Seguros, Previdência, Consórcios, Capitalização e Saúde.

DESPESAS MÉDICAS — REEMBOLSO NO MESMO ANO-CALENDÁRIO

366 — Como informar na declaração de rendimentos as despesas médicas pagas pelo contribuinte, mas 
reembolsadas pelo empregador ou empresa de seguro-saúde? 

Se o reembolso for parcial, o valor a ser lançado como despesa médica é a diferença entre o valor gasto e o reembolsado. Na ficha Pagamentos 
Efetuados da declaração deve sempre ser informado o valor total da despesa paga e o valor reembolsado. 

(Instrução Normativa RFB nº 1.500, de 29 de outubro de 2014, art. 94, § 4º)

Na ficha Pagamentos efetuados, clique no botão “Novo”, selecione o código referente a especialidade a ser reembolsada, informando se 
a despesa se referir ao titular, dependente ou alimentando, nome e o CPF do profissional prestador do serviço ou o CNPJ da instituição 
prestadora do serviço, no campo Valor Pago informar o valor total da nota fiscal ou recibo e o valor reembolsado pela Seguradora de Saúde 
deverá ser informado no campo Parcela não dedutível/valor reembolsado.

Como declarar:
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O grupo Caixa Seguradora reúne empresas de Seguros, Previdência, Consórcios, Capitalização e Saúde.

Selecione o código da especialidade:

09 - Fonoaudiólogos no Brasil, 
10 - Médicos no Brasil, 
11 - Dentistas no Brasil, 
12 - Psicólogos no Brasil, 
13 - Fisioterapeutas no Brasil, 
14 - Terapeutas ocupacionais no Brasil, 
15 - Médicos no exterior, 
16 - Dentistas no exterior, 
17 - Psicólogos no exterior, 
18 - Fisioterapeutas no exterior, 
19 - Terapeutas ocupacionais no exterior, 
20 - Fonoaudiólogos no exterior, 
21 - Hospitais, clinicas e laboratórios no Brasil 
22 - Hospitais, clinicas e laboratórios no exterior


