
 

Um dos assuntos que sempre geram angústia aos contribuintes no momento de prestar 
contas ao leão, refere-se às aplicações financeiras com renda variável. Afinal, nem todo 
mundo sabe como declarar essas informações no Imposto de Renda. 

Esse assunto é ainda mais importante tendo em vista que a Receita Federal deixa claro 
que quem realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e 
assemelhadas, inclusive de day trade, é obrigado a apresentar a Declaração de Ajuste 
Anual, referente ao ano-calendário em questão.  

Principais aplicações com rendimentos variáveis  

As ações são os investimentos com renda variável mais oferecidas no mercado. É um 
papel que representa uma pequena parte de uma empresa que é oferecida ao 
investidor, tornando-o sócio desta empresa. 

Além disso, outros investimentos se destacam, tais como:  

• Fundos de ações e multimercado: Fundos de investimento que aplicam 
principalmente em ações; 

• Ouro: O metal negociado por contratos na Bolsa de Valores ou mesmo o ativo 
físico, oferecido em gramas ou quilos, tem sua cotação variável, portanto pode 
se valorizar ou se desvalorizar, conforme as condições do mercado; 

• Câmbio: O investimento é em moedas, como dólar, euro ou libra, e a renda 
varia de acordo com a valorização ou desvalorização da moeda; 

• Derivativos: São um mix de contratos negociados em Bolsa que podem ser 
formados por contratos de ativo físico, como ouro, café ou ações de empresas 
ou ativo financeiro que seriam taxas de juros ou índices da Bolsa de Valores; 

• Fundo imobiliário: Os fundos imobiliários, que investem em participações em 
imóveis, são considerados investimento de renda variável, pois o rendimento das 
cotas dessas carteiras varia conforme a cotação dos ativos que estão na 
carteira, tais como grandes empreendimentos comerciais (shopping centers ou 
condomínios comerciais, hotéis, etc). Os fundos imobiliários de papel, chamados 
CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários), também são considerados renda 
variável, apesar dos títulos da carteira serem renda fixa. Mas as cotas são 



negociadas em Bolsa e, consequentemente, podem ter valorização ou 
desvalorização em virtude da movimentação do mercado. 

Os ganhos líquidos auferidos em operações realizadas em bolsas de valores, de 
mercadorias, de futuros, e assemelhadas, inclusive day trade, serão tributados às 
seguintes alíquotas: 
 20%, no caso de operação day trade; 

 15% nas operações realizadas nos mercados à vista, a termo, de opções e de 
futuros e estão sujeitas à retenção do imposto sobre a renda incidente na fonte à 
alíquota de 0,005% (cinco milésimos por cento), salvo se o valor da retenção do 
imposto for igual ou inferior a R$ 1,00, como antecipação, podendo ser 
compensado com o imposto sobre a renda mensal na apuração do ganho 
líquido. 

São isentos do imposto sobre a renda, os ganhos líquidos auferidos por pessoa física 
em operações efetuadas: 
 com ações, no mercado à vista de bolsas de valores ou mercado de balcão, se o 

total das alienações desse ativo realizadas no mês não exceder a R$ 20.000,00 
(vinte mil reais); 

 com ouro, ativo financeiro, se o total das alienações desse ativo realizadas no 
mês não exceder a R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 

 com ações de pequenas e médias empresas a que se refere o art. 16 da Lei nº 
13.043, de 13 de novembro de 2014. 

Como podemos ajudar? 

A Crowe possui uma equipe especializada em imposto de renda de pessoa física e 
pode ajudar em diversos aspectos, tais como: 

• Elaboração da declaração de imposto de renda de pessoa física residente e não 
residente no Brasil; 

• Revisão da declaração de imposto de pessoa física elaborada por terceiros; 

• Elaboração do cálculo de carnê-leão, especialmente quando o residente fiscal 
tiver rendimentos no Brasil e no exterior; 

• Elaboração ou revisão da CBE – Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior; 

• Elaboração dos controles das aplicações com renda variável; 

• Apuração dos ganhos e perdas mensais com ações, além da emissão das guias 
para recolhimentos tributários; 

• Encerramento de residência fiscal (Comunicação e Declaração de Saída do 
Brasil); 

• Tax briefings para expatriados (entrada e saída); 

• Certidão Negativa de Tributos Federais; 

• Trabalhos de mobilidade global, atuando na preparação de informações a 
Receita Federal do Brasil, solicitação e acompanhamento de vistos, solicitação e 
acompanhamento da emissão de documentos como CPF, carteira de trabalho, 
entre outros. 



Nossos profissionais 

Nossos profissionais possuem profundo conhecimento e experiência no assunto e se 
destacam na mídia falando sobre o tema. Confira algumas matérias: 

 

Daniel Nogueira - Especialista em Imposto de Renda e Sócio da divisão de 
Consulting do Grupo Crowe Macro.  

 

    Leia mais 

 

 Leia mais 
 

 

 Leia mais 

TIRE SUAS DÚVIDAS COM NOSSO 
ESPECIALISTA SOBRE A DECLARAÇÃO 
DE IMPOSTO DE RENDA   

Daniel Nogueira que falou ao Programa Mais 
Vida, da TV Rede Vida, sobre as novidades e 
obrigatoriedades do IRPF 2020. Confira!  

IR 2021: GASTOS COM EDUCAÇÃO 

É possível deduzir gastos com instrução do 
ensino infantil a pós-graduação no valor 
máximo de R$ 3.561,50 por ano. 
  

A DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE 
RENDA COMEÇOU. TIRE SUAS 
DÚVIDAS! 

Se você é um contribuinte, assista a matéria 
completa e veja o que mudou. Confira a matéria 
do Fala Brasil, Jornal da Rede Record! 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=a4yILT4cJT4
https://noticias.r7.com/economia/ir-2020-gastos-com-cursinho-e-aulas-de-idioma-nao-podem-ser-deduzidos-29022020?utm_campaign=E-mail+Produto_01042020&utm_content=IR+2020%3A+gastos+com+cursinho+e+aulas+de+idioma+n%C3%A3o+podem+ser+deduzidos+-+Not%C3%ADcias+-+R7+Economia+%282%29&utm_medium=email&utm_source=EmailMarketing&utm_term=Crowe+%7C+E-mail+artigo+IRPF
https://noticias.r7.com/economia/ir-2020-gastos-com-cursinho-e-aulas-de-idioma-nao-podem-ser-deduzidos-29022020?utm_campaign=E-mail+Produto_01042020&utm_content=IR+2020%3A+gastos+com+cursinho+e+aulas+de+idioma+n%C3%A3o+podem+ser+deduzidos+-+Not%C3%ADcias+-+R7+Economia+%282%29&utm_medium=email&utm_source=EmailMarketing&utm_term=Crowe+%7C+E-mail+artigo+IRPF
https://noticias.r7.com/economia/ir-2020-gastos-com-cursinho-e-aulas-de-idioma-nao-podem-ser-deduzidos-29022020?utm_campaign=E-mail+Produto_01042020&utm_content=IR+2020%3A+gastos+com+cursinho+e+aulas+de+idioma+n%C3%A3o+podem+ser+deduzidos+-+Not%C3%ADcias+-+R7+Economia+%282%29&utm_medium=email&utm_source=EmailMarketing&utm_term=Crowe+%7C+E-mail+artigo+IRPF
https://recordtv.r7.com/fala-brasil/videos/entrega-da-declaracao-do-imposto-de-renda-comeca-hoje-06102018?utm_campaign=E-mail+Produto_01042020&utm_content=Entrega+da+declara%C3%A7%C3%A3o+do+Imposto+de+Renda+come%C3%A7a+hoje+-+RecordTV+-+R7+Fala+Brasil+%282%29&utm_medium=email&utm_source=EmailMarketing&utm_term=Crowe+%7C+E-mail+artigo+IRPF


 

 

Felipe Gomes - Especialista em Imposto de Renda e Sócio da divisão de BPM 
Consulting do Grupo Crowe Macro. 

JORNAL DA RECORD 
PODCAST – COMO RECEBER MAIS NA 
RESTITUIÇÃO  

Conheça a melhor maneira de receber mais na 
restituição do imposto de renda de 2021.  

Leia mais 

CNN BRASIL – PRAZO DE ENTREGA DE 
IMPOSTO DE RENDA 2021 

Confira todos os prazos para a entrega da 
declaração de imposto de renda em 2021. 

Leia mais 

 

 

TIRE SUAS DÚVIDAS SOBRE A 
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE 
RENDA 

Felipe Gomes concedeu uma entrevista sobre 
IRPF 2020 para o programa Cenário 
Econômico da TV Brasil, apresentado por 
Adalberto Piotto. Confira! 

Leia mais 

 

IMPOSTO DE RENDA: SAIBA COMO 
NÃO CAIR NA "MALHA FINA" 

Conheça e evite os erros mais comuns que 
levam o contribuinte a ter sua declaração 
retida na ‘fila de espera’ da Receita Federal e 
garanta a sua restituição. Confira! 

Leia mais 

 

 

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvNDUyMzM3Ny9lcGlzb2Rlcy9mZWVk/episode/aHR0cHM6Ly9hcGkuc3ByZWFrZXIuY29tL2VwaXNvZGUvNDM3MDkzMTI?fbclid=IwAR2v4mWHW4oyIcPH3b4gL9GWS4G1oVQdMzaSu_Rzy5fJpA5xErglyRlIvog
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/02/24/imposto-de-renda-2021-entrega-da-declaracao-vai-de-1-de-marco-a-30-de-abril?fbclid=IwAR2wyuTbUdPN2SiGeIYCqnE9XzXGOlhMqcP7UfYjSYECIc57JQzinl1ixZA
https://tvbrasil.ebc.com.br/cenario-economico/2020/03/tire-suas-duvidas-sobre-declaracao-de-imposto-de-renda?utm_campaign=E-mail+Produto_01042020&utm_content=Tire+suas+d%C3%BAvidas+sobre+a+declara%C3%A7%C3%A3o+de+imposto+de+renda+%7C+Cen%C3%A1rio+Econ%C3%B4mico+%7C+TV+Brasil+%7C+Not%C3%ADcias+%282%29&utm_medium=email&utm_source=EmailMarketing&utm_term=Crowe+%7C+E-mail+artigo+IRPF
https://investnews.com.br/economia/imposto-de-renda-veja-as-dicas-para-nunca-mais-cair-na-malha-fina/?utm_campaign=E-mail+Produto_01042020&utm_content=Imposto+de+Renda%3A+veja+como+n%C3%A3o+cair+na+%27malha+fina%27+do+Le%C3%A3o+%7C+InvestNews+%282%29&utm_medium=email&utm_source=EmailMarketing&utm_term=Crowe+%7C+E-mail+artigo+IRPF


  

  

 

 

JORNAL CULTURA 
JC DEBATE - IMPOSTO DE RENDA 

Nesta edição, o JC DEBATE explica as regras 
e novidades da declaração deste ano, 
esclarece dúvidas e dá dicas para facilitar a 
vida dos contribuintes. Confira! 

Leia mais 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n1yDqztkYYU

