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INTRODUÇÃO 

A tributação de criptoativos é um assunto tão novo quanto contro-
verso. Até 2019 nenhuma regulamentação tratava do tema de ma-
neira específica, de forma que o vácuo de tratamento oficial fez 

surgir várias teorias. Algumas delas pregam a total ausência de obriga-
toriedade de declaração e, por consequência, de tributação.

Como a regulamentação estatal não caminha na mesma velocidade 
que as soluções do mundo real, é preciso algum tempo para que sejam 
encontradas, compreendidas, sistematizadas e, por fim, regulamentadas.

É o caminho natural atravessado por toda e qualquer inovação que 
vem para quebrar paradigmas e estabelecer novas fronteiras no sistema 
financeiro. Nesse sentido, o arcabouço jurídico-tributário subjacente ao 
tema preconiza cautela máxima antes de se tecer qualquer conclusão. 

Com as criptomoedas não foi diferente. Nascidas como alternativa 
para se fugir das amarras do sistema financeiro tradicional, acabaram 
se tornando um caminho bastante viável para investidores pouco inte-
ressados nas baixas taxas de retorno dos investimentos até então dis-
poníveis. 
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Por muitos anos, holders e traders viram suas carteiras crescerem 
sem que fosse necessário qualquer tipo de formalização ou de tributação 
de seus ganhos. Consolidou-se a ideia de que criptoativos são bens que 
podem ser manejados à margem do sistema. 

Para os que estavam interessados unicamente em fazer crescer os nú-
meros, sem necessidade de consumir ou de adquirir outros bens com esses 
ativos, de fato, era possível permanecer nas sombras. O problema é que em 
determinado momento uma boa parcela dos entusiastas se deparou com 
um paradoxo: como fazer para adquirir bens vendidos no mundo formal 
usando ativos adquiridos e multiplicados no mundo virtual? 

Por mais que entusiastas da informalidade acreditem ser possível 
resolver esse problema através de inúmeras soluções complexas, o fato é 
que existe uma solução simples: formalizar os criptoativos perante a Re-
ceita Federal. Como acontece com qualquer rendimento obtido sem ori-
gem formal, é impossível usar criptomoedas, ou o produto da sua venda, 
para se comprar um apartamento ou um carro, por exemplo, sem que tal 
operação seja detectada pela Receita Federal. 

Ciente da magnitude desse mercado e dos enormes volumes de re-
cursos negociados diariamente, a Receita Federal decidiu agir: publicou a 
IN 1888, que, de maneira inédita, reconheceu a importância da matéria e 
instituiu regras que trouxeram investidores e exchanges imediatamente 
aos holofotes da tributação. 

Ainda assim, muitas dúvidas permaneceram sem resposta dire-
ta pelo Fisco. Em especial, aquelas relativas à Declaração de Imposto de 
Renda Pessoa Física, feita anualmente pelos contribuintes que se enqua-
dram nas situações de obrigatoriedade. A IN 1888, nesse sentido, não ex-
plica de que forma isso deve ser feito, tratando apenas de uma obrigação 
acessória de informação mensal de transações – que é bem diferente da 
obrigação anual. 
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Desde 2021, por outro lado, vem ocorrendo grandes avanços na abor-
dagem da Receita Federal sobre o tema, com a introdução de esclareci-
mentos sobre procedimentos.

Inicialmente, o material elaborado pela Receita Federal conhecido 
como Perguntão, trazia que o limite de obrigatoriedade fixado para a de-
claração era de R$ 1.000,00 (mil reais) para custo de aquisição, e separado 
em 3 classes de criptoativos.

Mais tarde o valor foi modificado: alterou-se o limite de obrigatorie-
dade do custo de aquisição para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-
-se a divisão de ativos em 3 classes. 

Vale ressaltar o ineditismo 
dessa iniciativa, pois a Recei-
ta Federal, pela primeira vez 
em sua história, abordou as 
operações envolvendo crip-
toativos com maior clareza. 

Apesar de a declaração 
de criptoativos ainda ser ob-
jeto de críticas no segmento, 
há de se considerar que a re-
gulamentação traz segurança, 
o que, por sua vez, impulsiona 
o mercado. 

A leitura que faço a seguir é 
meramente quanto ao atendimento das normas e instruções vigentes, 
com eventual emprego de analogias, quando necessário. Não há qualquer 
julgamento de cunho pessoal. É tão somente o enquadramento das ope-
rações do ponto de vista fiscal e tributário fruto de anos de trabalho como 
especialista na área. 
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Capítulo 1

SOBRE AS OPERAÇÕES  
COM CRIPTOMOEDAS 

Chama a atenção que as dúvidas se proliferam em diversos segmentos 
profissionais – advogados, gerentes de banco, contadores, médicos e 
até magistrados. Gente com instrução considerável, mas que, por al-

gum motivo, tem uma percepção equivocada sobre o assunto. 
Alguns avançam um pouco e afirmam: “Isso não é regulamentado”! 

AFINAL DE CONTAS, CRIPTOMOEDA É ILEGAL? 
Definitivamente, não. Ilegal é aquilo que a lei diz ser ilegal. Jogo do bicho, 
por exemplo. Existe uma lei dizendo expressamente que explorar ou reali-
zar jogo do bicho é uma contravenção penal passível de prisão. Da mesma 
forma, há uma lei estabelecendo que o comércio de drogas é ilegal, como 
tantas outras atividades definidas como criminosas pelo Estado. 

Com relação às criptomoedas não existe qualquer proibição, de forma 
que comprá-las, vendê-las ou acumulá-las, entre tantas transações possí-
veis, são atividades totalmente lícitas. 
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Lógico, alguém que utilize criptomoedas para comprar drogas ou fuzis, 
por exemplo, estará cometendo crime, conforme a legislação brasileira. Po-
rém, não é pelo uso da criptomoeda em si, que neste caso cumpre o papel 
de meio de pagamento. A ilegalidade se dá potencialmente pelas circuns-
tâncias em que a criptomoeda é utilizada, não por seu uso. 

AS ATIVIDADES ENVOLVENDO  
CRIPTOMOEDAS SÃO REGULAMENTADAS? 
A única regulamentação existente até o momento prevê a obrigatoriedade 
de as corretoras brasileiras de criptomoedas informarem à Receita Federal 
todas as operações transacionadas. Trata-se de uma obrigação que atinge 
também pessoas físicas e jurídicas que operem em exchanges estrangei-
ras, ou que façam transações sem intermediação, em valores acima de R$ 
30.000,00. Tudo por força da Instrução Normativa 1.888 da Receita Federal, 
que entrou em vigor no dia 1º de agosto de 2019. 

Fora isso, não há regulamentação da matéria, como há, por exemplo, 
em relação a atividades bancárias, ao comércio de armas de fogo, remédios, 
nos quais são definidos critérios, restrições, proibições, etc. Evidentemente, 
não haver regulamentação não significa que a atividade seja proibida. 

Existem inúmeras atividades não regulamentadas pelo Estado, desde 
as mais simples, como comprar picolé, até outras complexas, como vender 
precatórios. Todas elas são lícitas, embora não regulamentadas. 

Muitas pessoas confundem o fato de as exchanges não necessitarem 
de registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) com a ideia de que os 
criptoativos são proibidos. Criptoativos não são consideradas ativos mobili-
ários, e, portanto, as exchanges não dependem de autorização da CVM. 

A proibição feita pelo órgão regulador é direcionada às empresas que 
ofertam produtos que se configuram como Contratos de Investimento Co-
letivo (CIC), que somente podem ser ofertados publicamente mediante re-
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gistro ou dispensa da CVM. 
Conclusão é que uma exchange que efetue tão-somente intermedia-

ção e custódia de criptoativos – que não são considerados ativos mobiliá-
rios – e que não oferte CICs não depende de autorização da autarquia para 
operar. 

Ainda em 2020, houve mais uma série de empreitadas no sentido de 
se promover, progressivamente, a regulamentação do setor. Pode-se des-
tacar a criação do CNAE das exchanges e também o Ofício Circular SEI nº 
4801/2020 do Ministério da Economia, que, por meio da Secretaria Especial 
de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, determina a possibilidade 
de utilização de criptomoedas – como o Bitcoin – na integralização de capi-
tal social de sociedades e como meio de pagamento em eventuais opera-
ções societárias.

CNAE – A CERTIDÃO DE NASCIMENTO  
OFICIAL DAS EXCHANGES BRASILEIRAS 
Em abril de 2020 o segmento das criptomoedas testemunhou um aconte-
cimento importante: a inclusão, pelo IBGE, das atividades das corretoras na 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). 

Mas o que é CNAE e por que ele é tão importante? 
Trata-se de uma sistematização oficial feita pelo IBGE quanto às enti-

dades produtoras de bens e serviços em atuação no Brasil. 
Não vou entrar no mérito sobre qual a utilidade da CNAE e demais im-

plicações, o ponto central é que a criação do código é mais um reconheci-
mento formal do Estado para este novo mercado. 

Trata-se de mais um passo relevante para a regulamentação do setor 
no Brasil; um detalhe burocrático que joga luz sobre uma atividade que vem 
movimentando bilhões de reais por ano, mas que ainda gera muita descon-
fiança entre as pessoas. 
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Os próprios bancos utilizavam esse vácuo formal como argumento 
para negar abertura de contas bancárias às exchanges, argumento que per-
de o sentido após esse reconhecimento. 

É questão de tempo até que outras regulamentações sejam imple-
mentadas, de tal forma que o setor cripto será definitivamente integrado ao 
mercado. Isto dará plena segurança aos demais players, assim como abrirá 
uma série de outras possibilidades para o desenvolvimento do setor. 

Sempre é bom lembrar que existem inúmeras atividades consagradas 
no país que não possuem CNAE; em grande parte, atividades ilegais, como 
jogo do bicho, tráfico de drogas, comércio de animais silvestres, entre ou-
tros. Nesse sentido, o fato de o setor de cripto não dispor de CNAE o fazia 
ser visto por muitos, ainda que de maneira indevida, como algum tipo de 
atividade irregular. 

A novidade, portanto, é algo a se comemorar por significar um enorme 
avanço em direção à formalização e à confiança dos investidores. 

A INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL  
SOCIAL COM CRIPTOATIVOS
Em 2020, houve outro um avanço importante: a publicação do Ofício Circu-
lar SEI nº 4801/2020 do Ministério da Economia (ME), por meio da Secreta-
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ria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, que determina 
a possibilidade de utilização de criptomoedas – como o Bitcoin – na inte-
gralização do capital social de sociedades e como meio de pagamento de 
eventuais operações societárias. 

Na íntegra: OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 4081/2020/ME 

POR QUE HÁ TANTA DESCONFIANÇA? 
Primeiro, porque é um assunto relativamente novo, sobre o qual o público 
em geral não recebe informações precisas. Pior do que isso: recebe infor-
mações inverídicas, fruto da falta de conhecimento ou da má-fé de quem 
as produz. 

Segundo, porque a falta de regulamentação sobre as operações induz 
à conclusão falaciosa de que a atividade é ilegal ou proibida, algo que, con-
forme já abordamos, não condiz com a realidade. 

Por último, o fato de que as criptomoedas são uma importantíssima 
quebra de paradigma, um movimento que se oferece como alternativa ao 
Um movimento que se oferece como alternativa ao sistema bancário tra-
dicional, questionando muitos de seus dogmas e ameaçando o poder das 
instituições bancárias.

É natural que haja uma resistência inicial de quem não aprofundou seu 
conhecimento sobre o tema. A leitura deste livro é uma forma de eliminar 
esses preconceitos. 
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Capítulo 2 

PAGAMENTO DE IMPOSTOS  
SOBRE CRIPTOATIVOS 

É POSSÍVEL EVITAR O PAGAMENTO 
DE IMPOSTO SOBRE CRIPTOATIVOS? 
Infelizmente, não. Mas fique calmo pois há uma ressalva importante a se 
fazer: só existe imposto de renda para pagar quando há LUCRO — não há 
incidência de imposto de renda sobre prejuízos.

Não faz sentido pensamentos do tipo: “Não vou informar nada à Re-
ceita”, “Não vou dividir meu dinheiro com o Governo”, “Deixei tudo parado lá 
na exchange em 31 de julho, então não preciso me preocupar”, e por aí vai. 

Quem vive num estado democrático de Direito está sujeito às suas re-
gras, não tem como fugir. E se as regras estabelecem a obrigatoriedade de 
se declarar, e, havendo lucro, o correspondente pagamento de imposto, não 
há rebeldia ou espírito de liberdade que desfaçam essa realidade. 

Todo mundo acumula, aposta ou investe com algum fim, que nor-
malmente é o pecuniário. Ou quer fazer muito dinheiro ou quer comprar 
bens no futuro. Todos querem, no fim das contas, a mesma coisa: ter bons 
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resultados e grandes lucros. Então, a menos que o plano seja levar bitcoins 
para o caixão, não tem como escapar das amarras da Receita Federal.

Quem, aqui no Brasil, consegue viver sem CPF? Precisamos do CPF 
para tudo. É uma identificação formal indispensável para se exercer uma 
série de atividades, como manter conta em banco, possuir cartão de cré-
dito e até para comprar criptomoedas. É a nossa identificação fiscal. 

Para quem não lembra, há alguns anos a mesma rebeldia aconteceu no 
mercado de ações: as pessoas operavam um pouquinho – como elas gos-
tam de dizer –, a corretora informava à Receita, o investidor não declarava. 
E qual era o resultado? Cartão de crédito cancelado, conta em banco blo-
queada, etc. No fim, era uma corrida para retificação de imposto de renda, 
pagamento de imposto, CPF pendente de regularização ou suspenso. 

Sonegar é uma possibilidade que leva a um grande risco. Em algum 
momento a pessoa falhará em permanecer oculta – seja por ter de usar 
um banco ou de fazer um arranjo de pagamento como porta de saída, seja 
por usar exchange nacional para dar vazão a essa saída, seja em uma ope-
ração p2p (peer to peer) com alguém que resolveu regularizar e informou 
a transação realizada. 

Pergunto: o que fazer a respeito dos saldos em exchanges nacionais? 
Sim, porque no final de janeiro as exchanges informam o saldo de de-
zembro. E, ainda que se zere o saldo anteriormente, essa operação será 
obrigatoriamente informada. 

E o que está no exterior? Você nunca irá gastar aqui? Pois, se pretende, 
a única forma de não atrair problemas com a Receita Federal é declarando 
de maneira correta. 

Pode ser um choque de realidade o que estou tentando dizer, mas é 
melhor que esse choque aconteça agora. Ainda há tempo de você regulari-
zar tudo de forma espontânea. Lembre-se de que, além de multas, o con-
tribuinte está sujeito, por cruzamento de informações, a procedimento de 
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malha fiscal, cobrança e fiscalização, 
além de enquadramento em crimes 
como sonegação fiscal e evasão. 

É POSSÍVEL FUGIR DO 
FISCO MANTENDO-SE 
CRIPTOMOEDAS SOMENTE 
NO EXTERIOR? 
Quem mantém criptoativos no ex-
terior encontra-se – pelo menos, por 
enquanto – fora do espectro de fiscali-
zação da Receita Federal do Brasil. Mas é importante ter em mente que, em 
algum momento, poderá ser preciso trazer esses criptoativos ao Brasil, visto 
que a porta de entrada e saída para os mesmos são sempre as exchanges 
nacionais. 

É importante que essa informação seja levada em consideração no 
momento em que se decidir fazer tanto a declaração anual como as decla-
rações mensais previstas na IN 1888. 

Eu chamo a atenção aqui, ainda, para o fato de que quaisquer varia-
ções patrimoniais resultantes de liquidação de criptoativos não declarados 
anteriormente não se justificam perante a Receita.

Vemos hoje no compliance das exchanges nacionais uma enormidade 
de exigências legais, tais como comprovação de origem, cópia de declara-
ções de imposto de renda, bem como comprovação de capacidade finan-
ceira — exigida quando há necessidade de se liquidar somas vultosas. 

Isso ocorre justamente para que as contas bancárias das exchanges 
nacionais possam ser mantidas, resguardadas, uma vez que estão sob ris-
co constante de encerramento pelos bancos — de forma arbitrária —, com a 
desculpa da possibilidade de ilicitude nas operações envolvendo criptoativos. 
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Capítulo 3

IMPOSTO DE RENDA:  
QUEM DEVE DECLARAR? 

Segundo regras contidas na Instrução Normativa RFB nº 2.010, de 24 de 
fevereiro de 2021, está obrigada a apresentar a Declaração de Ajus-
te Anual do Imposto de Renda Pessoa Física referente ao exercício de 

2021 a pessoa física residente no Brasil que, no ano-calendário de 2020 se 
encontra sob os seguintes critérios e condições: 

I - recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, 
cuja soma foi superior a R$ 28.559,70; 

II - recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclu-
sivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00; 

III - obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens 
ou direitos sujeito à incidência do Imposto, ou realizou operações 
em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; 
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IV - relativamente à atividade rural: 
a) obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50; ou 
b) pretenda compensar, no ano-calendário de 2020 ou posteriores, 

prejuízos de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calen-
dário de 2020; 

V - teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou di-
reitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300.000,00; 

VI - passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nes-
sa condição encontrava-se em 31 de dezembro; 

VII - optou pela isenção do Imposto sobre a Renda incidente sobre o 
ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, caso o 
produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residen-
ciais localizados no País, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
contado da celebração do contrato de venda, nos termos do art. 39 
da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005; ou 

VIII - recebeu auxílio emergencial para enfrentamento da emergên-
cia de saúde pública de importância internacional decorrente da 
doença causada pelo Coronavírus identificado em 2019 (Covid-19), 
em qualquer valor, e outros rendimentos tributáveis em valor 
anual superior a R$ 22.847,76. 

DISPENSAS DA APRESENTAÇÃO DA  
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DO IRPF - 2021 
Fica dispensada a pessoa física que se enquadrar nas seguintes hipó-
teses: 

a) não se enquadre em nenhuma das hipóteses de obrigatoriedade do 
item anterior; 
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b) cujos bens comuns, na constância da sociedade conjugal ou da 
união estável, tenham sido declarados pelo outro cônjuge ou com-
panheiro, desde que o valor total dos seus bens privativos não ex-
ceda R$ 300.000,00; e 

c) quando nas hipóteses de obrigatoriedade, caso conste como de-
pendente em Declaração de Ajuste Anual apresentada por outra 
pessoa física, na qual tenham sido informados seus rendimentos, 
bens e direitos, caso os possua. 

A pessoa física, ainda que desobrigada, pode apresentar a Declaração 
de Ajuste Anual, desde que não tenha constado em outra declara-
ção como dependente. 

Exemplo: mesmo que uma pessoa que não seja obrigada, se ela tiver 
imposto sobre a renda retido em 2020 e tiver direito à restituição, 
vai precisar apresentar a declaração para receber. 

CRIPTOMOEDAS – ENTENDA O PERGUNTÃO/2021 
O investidor de criptomoedas pode se enquadrar praticamente em todas 
as situações: 

• renda decorrente de outras atividades que extrapole o limite de isenção;
• ganho de capital com alienação de criptomoedas, que é um bem; 
• patrimônio superior ao limite fixado para isenção;
• ter passado a residir no Brasil no transcurso do ano-fiscal.
 

No caso do contribuinte que operou com criptomoedas, essa obriga-
toriedade é necessária, independentemente do enquadramento nas regras 
gerais supracitadas. É o que se infere da resposta à pergunta número 445 
(abaixo reproduzida) no material elaborado pela Receita Federal conhecido 
como Perguntão. 
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DETALHANDO O PERGUNTÃO/2021: 
CRIPTOATIVOS E MOEDAS VIRTUAIS - COMO DECLARAR

445 — Como os criptoativos, tais como as moedas virtuais, devem ser 
declarados? 
Cod 81 - Criptoativo Bitcoin - BTC 

Se o valor de aquisição for igual ou superior a R$ 5.000,00 
Quantidade, nome da empresa onde está custodiado, com CNPJ, ou, 

em caso de custódia própria, o modelo de carteira digital usado (Ledger 
nano, Ledger X, Trezor, ...). 

Cod 82 - Outros criptoativos, do tipo moeda digital, conhecidos como 
altcoins. 

Se o valor de aquisição for igual ou superior a R$ 5.000,00 
Tipo e quantidade, nome da empresa onde está custodiado, com 

CNPJ, ou, em caso de custódia própria, o modelo de carteira digital usado 
(Ledger nano, Ledger X, Trezor, ...). 

Tipos de criptoativos diferentes devem constituir itens separados na 
declaração. 

Por exemplo, Ether (ETH), XRP (Ripple), Bitcoin Cash (BCH), Tether 
(USDT), Litecoin (LTC), Brazilian Digital Token (BRZ), USD 
Coin (USDC), TUSD, Cardano 
(ADA), Binance USD 
(BUSD), entre outros. 

Cod 89 - Demais 
criptoativos não 
considerados  
criptomoedas  
(payment tokens). 
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Se o valor de aquisição for igual ou superior a R$ 5.000,00 
Tipo e quantidade, nome da empresa onde está custodiado, com 

CNPJ, ou, em caso de custódia própria, o modelo de carteira digital usado 
(Ledger nano, Ledger X, Trezor, ...). 

Exemplos: Chiliz (CHZ), Binance Coin (BNB), Chainlink (LINK), Tokens 
de Precatório (MBPRK03), Tokens de Consórcio (MBCONS02), WiBZ (WBZ), 
PAX Gold (PAXG), entre outros. 

Atenção: 
O código 82 – Outros criptoativos, do tipo moeda digital, conhecidos 

como altcoins: 
Refere-se aos vários outros tipos de criptoativos que podem ser consi-

derados como criptomoedas, tendo utilização semelhante ao Bitcoin. 

O código 89 – Demais criptoativos não considerados criptomoedas 
(payment tokens): 

Diz respeito a criptoativos que prioritariamente não sejam utili-
zados como criptomoedas, tais como os diversos tokens de utilidade 
(utility tokens), usados para acesso a serviços específicos, como ga-
mes e para fãs de clubes de futebol, assim como tokens vinculados 
a ativos reais ou direitos sobre recebíveis, tais como imóveis, ações, 
precatórios, consórcios contemplados, passes de jogadores de futebol, 
entre outros. 

A Instrução Normativa RFB nº 1.888, de 3 de maio de 2019, instituiu a 
obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações reali-
zadas com criptoativos. 

Considera-se: 
Criptoativo: a representação digital de valor denominada em sua 

própria unidade de conta, cujo preço pode ser expresso em moeda so-
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berana local ou estrangeira, transacionado eletronicamente com a uti-
lização de criptografia e de tecnologias de registros distribuídos, que 
pode ser utilizado como forma de investimento, instrumento de trans-
ferência de valores ou acesso a serviços, e que não constitui moeda de 
curso legal; e 

Exchange de criptoativo: a pessoa jurídica, ainda que não financeira, 
que oferece serviços referentes a operações realizadas com criptoativos, 
inclusive intermediação, negociação ou custódia, e que pode aceitar quais-
quer meios de pagamento, inclusive outros criptoativos. 

Estão obrigados a essa prestação de informação: 
I - a exchange de criptoativos domiciliada para fins tributários no 

Brasil; 
II - a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil 

quando:
a) as operações forem realizadas em exchange domiciliada no exterior; 

ou b) as operações não forem realizadas em exchange. 

No caso do item II, as informações deverão ser prestadas sempre que 
o valor mensal das operações, isolado ou conjuntamente, ultrapassar R$ 
30.000,00. A obrigatoriedade de prestar informações aplica-se à pessoa 
física ou jurídica que realizar quaisquer das operações com criptoativos re-
lacionadas a seguir: 

I - compra e venda; 
II - permuta; 
III - doação; 
IV - transferência de criptoativo para a exchange; 
V - retirada de criptoativo da exchange; 
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VI - cessão temporária (aluguel); 
VII - dação em pagamento; 
VIII - emissão; e 
IX - outras operações que impli-

quem transferência de crip-
toativos. Para a conversão 
de valores em reais, o valor 
expresso em moeda estrangei-
ra deve ser convertido em dólar 
dos Estados Unidos da América e 
convertido em moeda nacional pela cotação do dólar dos Es-
tados Unidos da América fixada, para venda, pelo Banco Cen-
tral do Brasil (BCB) para a data da operação ou saldo, extraída 
do boletim de fechamento PTAX divulgado pelo BCB. As in-
formações deverão ser prestadas com a utilização do siste-
ma Coleta Nacional, disponível no Centro Virtual de Atendi-
mento ao Contribuinte (e-CAC) da RFB, no endereço: http://
www.gov.br/receitafederal/pt-br. Uma vez no Portal e-CAC, 
selecione “Cobrança e Fiscalização”; em seguida, “Obrigação 
Acessória – Formulários online e Arquivo de Dados”. 

As informações deverão ser transmitidas à RFB mensalmente, até o 
último dia útil do mês subsequente àquele em que as operações com crip-
toativos foram realizadas. 

A Instrução Normativa, os leiautes e o manual de preenchimento po-
dem ser encontrados na página da Secretaria Especial da Receita Federal do 
Brasil na internet, no endereço: 

https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-de-
monstrativos/criptoativos

https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/criptoativos
https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/criptoativos
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O contribuinte deverá guardar documentação que comprove a au-
tenticidade dos valores referentes à aquisição e à alienação das opera-
ções efetuadas. 

ALIENAÇÃO DE CRIPTOATIVOS E MOEDAS VIRTUAIS 
606 — Os ganhos obtidos com a alienação de criptoativos e moedas 
virtuais são tributados? 

Os ganhos obtidos com a alienação de ativos digitais, tais como cripto-
ativos ou moedas virtuais (bitcoins - BTC, por exemplo) cujo total alienado 
no mês seja superior a R$ 35.000,00 são tributados, a título de ganho de 
capital, segundo alíquotas progressivas estabelecidas em função do lucro, e 
o recolhimento do imposto sobre a renda deve ser feito até o último dia útil 
do mês seguinte ao da transação, no código de receita 4600. 

“A isenção relativa às alienações de até R$ 35.000,00 mensais deve ob-
servar o conjunto de criptoativos ou moedas virtuais alienados no Brasil ou no 
exterior, independente de seu nome (bitcoin, ethereum, litecoin, tether ...).” 

“Caso o total alienado no mês ultrapasse esse valor, o ganho de capital 
relativo a todas as alienações estará sujeito à tributação. 

O contribuinte deverá guardar documentação que comprove a auten-
ticidade das operações de aquisição e de alienação, além de prestar infor-
mações relativas às operações com criptoativos ou moedas virtuais, por 
meio da utilização do sistema Coleta Nacional, disponível no e-Cac, quando 
as operações não forem realizadas em exchange ou quando realizadas em 
exchange domiciliada no exterior, nos termos da Instrução Normativa RFB 
nº 1.888, de 3 de maio de 2019.

GANHO DE CAPITAL 
OPERAÇÕES SUJEITAS À APURAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL
543 — Quais as operações sujeitas à apuração do ganho de capital? 
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Estão sujeitas à apuração de ganho de capital as operações que im-
portem: 

I - alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa 
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por com-
pra e venda, permuta, adjudicação, dação em pagamento, procuração 
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou 
promessa de cessão de direitos e contratos afins; 

II - transferência a herdeiros e legatários na sucessão causa mortis, a do-
natários na doação, inclusive em adiantamento da legítima, ou atribui-
ção a ex-cônjuge ou ex-convivente, na dissolução da sociedade conju-
gal ou união estável, de bens e direitos por valor superior àquele pelo 
qual constavam na Declaração de Ajuste Anual do de cujus, do doador, 
do ex-cônjuge ou ex-convivente que os tenha transferido; 

III - alienação de bens ou direitos e liquidação ou resgate de aplicações 
financeiras, de propriedade de pessoa física, adquiridos, a qualquer tí-
tulo, em moeda estrangeira. 

ALÍQUOTAS APLICÁVEIS À  
APURAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL 
544 — Quais as alíquotas aplicáveis para efeito de apuração do ganho 
de capital? 

A partir de 1º de janeiro de 2017, as operações de alienação de bens e 
direitos de qualquer natureza passíveis de apuração de ganho de capital 
sujeitam-se às seguintes alíquotas: 

I – 15% sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar R$ 5.000.000,00;
II – 17,5% sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 5.000.000,00 e não 

ultrapassar R$ 10.000.000,00; 
III – 20% sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 10.000.000,00 e não 

ultrapassar R$ 30.000.000,00; 
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IV – 22,5% sobre a parcela dos ganhos que ultrapassar R$ 30.000.000,00. 
Na hipótese de alienação em partes do mesmo bem ou direito, a partir 
da segunda operação, desde que realizada até o final do ano-calen-
dário seguinte ao da primeira operação, o ganho de capital deve ser 
somado aos ganhos auferidos nas operações anteriores, para fins de 
definição da alíquota aplicável, deduzindo-se o montante do imposto 
pago nas operações anteriores. 

ISENÇÕES DO GANHO DE CAPITAL 
545 — Quais são as isenções relativas ao ganho de capital?

Alienação de bens ou direitos de pequeno valor, considerado em rela-
ção: “ao valor do bem ou do conjunto dos bens ou direitos da mesma natu-
reza, alienados em um mesmo mês, tais como automóveis e motocicletas, 
imóvel urbano e terra nua, instrumentos financeiros negociados em bolsa 
de valores no exterior, quadros e esculturas, criptoativos”. 

631 — O que se considera bem de pequeno valor para fins de exclusão 
do ganho de capital? 

Considera-se bem de pequeno valor aquele decorrente da alienação 
de bens ou direitos cujo preço unitário de alienação ou cessão, no mês de 
sua efetivação, seja igual ou inferior a, exceto no caso de alienação de moe-
da estrangeira mantida em espécie: 

I - R$ 20.000,00, no caso de alienação de ações negociadas no mercado 
de balcão, inclusive no exterior; 

II - R$ 35.000,00, nos demais casos, inclusive nas alienações de ações 
negociadas em bolsas de valores no exterior. 

Atenção: 
1) Na determinação do limite deve ser observado: 
a) no caso de alienação de diversos bens ou direitos da mesma natureza, 
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deve ser considerado o valor do conjunto dos bens ou direitos aliena-
dos em um mesmo mês, tais como automóveis e motocicletas, imóvel 
urbano e terra nua, quadros e esculturas, instrumentos financeiros 
negociados em bolsa de valores no exterior, como ETFs (Exchange 
Traded Funds), REITs (Real Estate Investment Trust), ADRs (American 
Depositary Receipt) e Stocks (ações), criptoativos e moedas virtuais. 
Sendo ultrapassado esse limite, o ganho de capital deve ser apurado 
em relação a cada um dos bens; 

b) no caso da sociedade conjugal ou união estável (salvo contrato escrito 
entre os companheiros), o limite de isenção aplica-se em relação ao 
valor de cada um dos bens ou direitos possuídos em comunhão e ao 
valor do conjunto dos bens ou direitos da mesma natureza, alienados 
em um mesmo mês; 

c) na alienação de bens ou direitos em condomínio, o limite aplica-se em 
relação à parte de cada condômino ou coproprietário; 

d) quando se tratar de permuta com recebimento de torna em dinheiro 
deve ser considerado o valor total da alienação e não apenas o valor 
da torna; 

2) As alienações de ações em bolsa de valores no Brasil estão su-
jeitas à apuração de ganhos líquidos em renda variável (consulte a per-
gunta 656). 
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Capítulo 4

COMO SE PREPARAR  
PARA A DECLARAÇÃO 

Todos os anos, de meados de março até o fim de abril, transcorre o 
período para declarar o imposto de renda. É muito comum as pesso-
as não terem armazenado grande parte das informações necessárias, 

tampouco organizado sua documentação. 
Por isso, aqui vão algumas dicas para facilitar a vida de quem precisa 

declarar seus criptoativos no IRPF2021. 
O dado mais importante de todos é o CONTROLE DE SALDO dos crip-

toativos em 31 de dezembro (tanto em quantidade de ativos digitais quanto 
em reais). Vale lembrar que o custo das suas criptomoedas não é baseado na 
cotação do último dia do ano, mas baseado no custo de aquisição dos ativos. 

Recomendo ainda que emita EXTRATOS ANUAIS de quaisquer ex-
changes nas quais você tenha transacionado. 

Se você faz trade, separe ARQUIVOS DE TRADES, depósitos e retira-
das, completos. Pode ser em formato csv ou pdf, pode ser um mero print, 
não importa. O importante é ter o documento. 
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Procure fazer prints de compro-
vantes de quaisquer operações realiza-
das fora de exchange. Salve cópias de 
depósitos e retiradas de todos os ende-
reços para os quais você tenha enviado 
ou dos quais tenha sacado. 

Se a sua exchange tem condições 
de fornecer, solicite cópia do relatório 

referente às suas operações informadas de acordo com a IN 1.888. 
Fez apuração mensal no GCAP? Mantenha guardados seus arquivos 

para importação pelo IRPF2020. 
Teve lucros? Pagou imposto? Mantenha seus comprovantes em ordem 

também. 
Teve aumento de patrimônio? Lembre-se de ter informações compro-

vando a origem. 
Alguns vão perguntar: “Mas não tenho nada disso; o que faço?”. Junte 

o máximo possível de informações e monte o seu quebra-cabeças o quanto 
antes. 

Nunca é demais lembrar que DECLARAR não é sinônimo de PAGAR 
imposto. Só paga imposto quem tem LUCRO nas alienações cujo somató-
rio no mesmo mês seja superior a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). 
Alienações cujo somatório é inferior a esse limite, mesmo com obtenção de 
lucro, são ISENTAS de tributação. 

Quem simplesmente compra para “holdar” não paga qualquer imposto 
sobre essa operação. Ainda assim, terá de declará-la, por se tratar de tran-
sação com ativo que deve ser informado à Receita. Acumular moedas não 
gera obrigação de pagar imposto, mas não isenta de declarar 

Então, organize-se, evitando dores de cabeça com o Leão.
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Capítulo 5

SEU CPF ESTÁ REGULAR? 

Faltando pouco tempo para o início do período de entrega do imposto de 
renda, grande parte dos investidores de criptomoedas está tranquilo 
com a situação do próprio CPF. Normalmente, fazem uma simples con-

sulta de situação cadastral no site da Receita. 
Há relatos de investidores de criptomoedas que dizem que está tudo 

certo, pois não aparecem pendências e tampouco o CPF está pendente. 
Muitos visitam o Portal e-CAC (atendimento virtual) diariamente, inclusive, 
e lá consultam sua situação cadastral, tentando estabelecer uma relação 
com outras obrigações a que estariam sujeitos. 

Constatada a inexistência de pendências, tranquilizam-se. Mas será 
que essa constatação é suficiente para que possam estar tranquilos? A res-
posta é não. 

Confiar unicamente nessa informação é precipitado no caso de um 
investidor de criptomoedas, pois um descuido pode gerar pendência de re-
gularização do CPF, causando diversos transtornos na vida do investidor-
-contribuinte. Situação que, como já relatei, aconteceu com investidores da 
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bolsa de valores no passado, o que explica o porquê de estarem sempre 
tão preocupados em declarar. Quem faz operações na bolsa corre para não 
deixar passar nada. 

Mas o que mais é preciso fazer para ficar tranquilo? 
É preciso cumprir sua obrigação de declarar seus investimentos em 

criptomoedas no imposto de renda, para que você não seja considerado 
omisso. Porque, se você não declarar, assim que a Receita começar a pro-
cessar as declarações, vai cruzar as informações prestadas pelas exchan-
ges – por efeito da IN 1.888 – e constatar que você não declarou. 

E qual é o resultado imediato em caso de omissão? Seu CPF ficando 
pendente de regularização. Isso implica que sua vida formal ficará para-
lisada, sua conta bancária e cartão de crédito serão bloqueados. Também 
será inviável obter crédito em bancos, comprar carro, tirar passaporte, entre 
diversas outras restrições. 
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Mas o que é um CPF pendente de regularização? Essa situação aconte-
ce quando o contribuinte deixa de entregar alguma declaração a que estava 
obrigado, como, por exemplo, Declaração de Imposto de Renda da Pessoa 
Física dos últimos cinco anos, ou Declaração Anual de Isento (até 2007). 

A única forma de se evitar isso é estar ciente das suas obrigações e 
cumpri-las. Não necessariamente pagando imposto, porque, como já vimos, 
somente há imposto quando há lucro. 

Você não pode deixar de declarar, porque as exchanges certamente 
vão fazer a parte delas, informando suas operações com criptomoedas à 
Receita Federal. E se você não fizer a sua parte, é provável que em breve seu 
CPF sofra as consequências. 

Eu quero frisar ainda que no transcurso do ano de 2020 houve vários 
casos de contribuintes que tiveram suas contas bancárias encerradas por 
mero “desinteresse comercial”. E que esse “desinteresse” é motivado justa-
mente pelo fator “movimentações suspeitas”. Não podemos nutrir a ilusão 
de que esse pretenso “desinteresse comercial” não gere uma prestação de 
informação, ou até denúncia, aos órgãos competentes. 
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Capítulo 6

INSTRUÇÕES NORMATIVAS  
1888 E 1899 DA  

RECEITA FEDERAL 

As Instruções Normativas 1.888 e 1.899 da Receita Federal disciplinam a 
declaração de criptoativos no Brasil desde a sua vigência, que se deu 
em 1º de agosto de 2019. Como já foi dito, tais instruções instituem 

uma obrigação acessória à declaração anual, trazendo uma série de concei-
tos e obrigações até então inéditos. 

Já era obrigatória a declaração de criptoativos à Receita Federal no im-
posto de renda anual, bem como a incidência de imposto sobre o ganho de 
capital, mensal, antes da vigência desta regulamentação. O que mudou é 
que, por força das referidas INs, a Receita terá informações sobre todas as 
operações realizadas referentes a criptoativos de qualquer pessoa física ou 
jurídica no país. 

A seguir, algumas das prescrições mais importantes trazidas pelos re-
feridas instruções normativas: 
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QUEM ESTÁ OBRIGADO A DECLARAR? 
• Exchanges de criptoativos domiciliadas para fins tributários no Brasil, 

com relação a quaisquer transações realizadas dentro da exchange, com 
relação aos seus usuários, independente de limite. 

• As pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no Brasil, 
quando as transações forem efetivadas em exchanges domiciliadas no ex-
terior ou operações realizadas fora de exchange, observando que, nesse 
caso, deverão ser prestadas sempre que o conjunto de operações ultrapas-
sarem, isolada ou conjuntamente, R$ 30.000,00. 

CONCEITO DE EXCHANGE PARA FINS DE DECLARAÇÃO 
Exchange de criptoativo: a pessoa jurídica, ainda que não financeira, que 
oferece serviços referentes a operações realizadas com criptoativos, inclu-
sive intermediação, negociação ou custódia, e que pode aceitar quaisquer 
meios de pagamento, inclusive outros criptoativos. 

Incluem-se no conceito de intermediação de operações realizadas com 
criptoativos, a disponibilização de ambientes para a realização das opera-
ções de compra e venda de criptoativo realizadas entre os próprios usuários 
de seus serviços. 

QUAIS OPERAÇÕES DEVERÃO SER DECLARADAS? 
Em essência, basicamente, todas as operações. As referidas expressamente 
na norma são: 

I - compra e venda; 
II - permuta;
III - doação; 
IV - transferência de criptoativo para a exchange; 
V - retirada de criptoativo da exchange; 
VI - cessão temporária (aluguel); 
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VII - dação em pagamento; 
III - emissão; e 
IX - outras operações que impliquem em transferência de criptoativos. 

PRAZO DE ENTREGA E PENAS 
O prazo fixado pela norma é o último dia útil do mês subsequente ao con-
junto de operações realizadas. 

Penalidades: 
I - pela prestação extemporânea: 
a) R$ 500,00 por mês ou fração de mês, se o declarante for pessoa jurídica 

em início de atividade, imune ou isenta, optante pelo Regime Especial 
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Mi-
croempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), instituí-
do pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, ou que na 
última declaração apresentada tenha apurado o Imposto sobre a Renda 
da Pessoa Jurídica (IRPJ) com base no lucro presumido; 

b) R$ 1.500,00 por mês ou fração de mês, se o declarante for pessoa jurí-
dica não incluída na alínea “a”; ou 

c) R$ 100,00 por mês ou fração, se pessoa física; 
II - pela prestação com informações inexatas, incompletas ou incorre-

tas ou com omissão de informação: 
a) 3% do valor da operação a que se refere a informação omitida, inexata, 

incorreta ou incompleta, não inferior a R$ 100,00, se o declarante for 
pessoa jurídica; ou 

b) 1,5% do valor da operação a que se refere a informação omitida, inexa-
ta, incorreta ou incompleta, se o declarante for pessoa física; e 

III - pelo não cumprimento à intimação da RFB para cumprir obrigação 
acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados 
pela autoridade fiscal, o valor de R$ 500,00 por mês-calendário; 
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§ 1º A multa prevista na alínea “a” do inciso II do caput será reduzida em 
70% se o declarante for pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional.

§ 2º A multa prevista na alínea “b” do inciso I do caput será aplicada tam-
bém, em caso de apresentação das informações fora do prazo previs-
to no art. 8º, à pessoa jurídica que na última declaração tenha utilizado 
mais de uma forma de apuração do lucro ou tenha realizado operação 
de reorganização societária. 

§ 3º A multa prevista no inciso I do caput será reduzida à metade nos 
casos em que a obrigação acessória for cumprida antes de qualquer 
procedimento de ofício. 

Art. 11. Sem prejuízo da aplicação da multa prevista no inciso II do caput do 
art. 10, poderá ser formalizada comunicação ao Ministério Público Federal, quan-
do houver indícios da ocorrência dos crimes previstos no art. 1º da Lei nº 9.613, 
de 3 de março de 1998. 

Nota da autora: observe que, além das multas aci-
ma estipuladas, o contribuinte fica sujeito, por 
cruzamento de informações, a procedimento de 
malha fiscal, cobrança e fiscalização, além de 
enquadramento em crimes como sonegação 
fiscal e evasão. 

ATO DECLARATÓRIO  
EXECUTIVO 23 
O Ato Declaratório Executivo 
23, publicado no Diário Oficial 
de 06/12/2019, não traz quase 
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nenhuma novidade, uma vez que simples-
mente viabiliza o recolhimento de multas 
já instituídas pela IN 1.888 através de um 
código especialmente criado para tal fina-
lidade (5720). 

É mais um passo no caminho da re-
gulamentação e da instrumentalização dos 
mecanismos de controle do Fisco relacio-
nados a transações com criptomoedas. 
uma tendência que não irá ser refreada tão cedo e para a qual é melhor 
estar preparado. 

Que multas são essas? 
As multas se devem à omissão, incorreção ou atraso na prestação de in-
formações relativas as operações realizadas com criptomoedas previstas 
na IN 1888. Conforme O Ato Declaratório Executivo 23, a Coordenação de 
Arrecadação e Cobrança da Receita Federal instituiu o código de arreca-
dação para a cobrança da multa – já prevista na IN 1.888. 

Trata-se de mais uma multa? 
Não! As multas já estão estabelecidas na IN 1.888. O que o Ato Decla-
ratório fez foi instituir um código de arrecadação específico para que 
os valores sejam recolhidos em DARF – Documento de Arrecadação de 
Receitas Federais. 

Preciso me preocupar? 
Sim! Se não está declarando, aliás, já deveria estar preocupado! Todo o ca-
minho percorrido até aqui pela Receita Federal e demais órgãos de contro-
le mostra aquilo que já sabíamos: que a regulamentação está se tornando 
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cada vez mais detalhada no sentido de apurar quem está sonegando infor-
mações e/ou impostos. 

O que fazer, então?
Declarar! É o que venho dizendo constantemente. Saliento ainda que a 
tendência é haver, cada vez mais, controles e cruzamentos para verifica-
ção essa entrega. Saliento, ainda, que não devemos nos preocupar somente 
com a entrega das informações, no caso, as declarações, mas, também, efe-
tivamente, apurar se há ou não impostos devidos. 

As penalidades já vimos acima quais são. 
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Capítulo 7

SOBRE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS 
PELAS EXCHANGES 

Você já parou para pensar no conteúdo das informações que as ex-
changes nacionais estão declarando à Receita? Será que as informa-
ções estão corretas? Que reflexos isso pode trazer para a declaração 

anual do investidor pessoa física? 
Inicialmente, há que se ter em mente que, segundo a IN 1.888, as exchan-

ges nacionais são obrigadas a reportar quaisquer transações, independente-
mente do limite. Ou seja, não há limite mínimo para esse reporte: são todas. 

O primeiro reflexo que isso traz é que tudo o que for informado pela 
exchange terá de ser declarado por você no imposto de renda. Resumindo: as 
transações reportadas na IN devem corresponder às operações declaradas no 
seu IRPF. Consequentemente, o saldo informado no fim do ano pela exchange 
nacional deve coincidir com o que você está declarando na sua declaração de 
bens e direitos com relação às moedas que você transacionou – GCAP, quan-
do há ganho – ou sobre as quais se mantém custódia – saldo. 
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Você já verificou na sua exchange favorita como está a sua informa-
ção? Conferiu? Teve algum tipo de acesso? 

Projetávamos, quando sobreveio a IN 1.888, que as exchanges muito 
provavelmente disponibilizariam o relatório de suas movimentações – no 
mesmo formato da IN – após a comunicação à Receita. Mas alguém tem 
notícia de alguma exchange fazendo isso? Não há notícias nesse sentido. 

As exchanges que entregarem informações à Receita mas não disponi-
bilizem aos clientes diretamente afetados é um defeito grave de transparên-
cia, e tema pelo qual ainda nutro esperança de que avancemos. Aliás, não faz 
qualquer sentido. Algumas exchanges até poderão dizer que a declaração à 
Receita nada mais é do que uma compilação das informações que estão no ex-
trato, porém, particularmente, gostaria de ver o relatório gerado – não apenas 
vê-lo como tê-lo em mãos para fazer a minha tributação e declaração de IRPF. 

Vale a pena frisar também que algumas exchanges nacionais já elabo-
raram uma espécie de Informe de Rendimentos este ano, o que já demons-
tra um avanço com relação aos anos anteriores. 

E sobre aquele seu p2p de confiança? Ele está declarando a contra-
partida do que você declarou? Questione-o. Peça prova. Você sabia que se 
você reportar, e ele não, isso também pode gerar problemas futuros a você? 
Afinal, você está em uma ponta da informação, e ele, na outra. 

Na prática, o contribuinte apenas tem certeza do que foi declarado na 
IN 1888 quando ele mesmo declarou. Ou 
seja, nas operações fora de exchange ou no 
estrangeiro, acima de R$ 30.000,00. 

De resto, é uma incógnita, pois 
somente vamos saber o que foi de-
clarado no decorrer das notifica-
ções e fiscalizações, quando e se 
acontecerem. 
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Capítulo 8

QUESTÕES PRÁTICAS SOBRE 
TRIBUTAÇÃO DE CRIPTOATIVOS 

Qual é o imposto pago pelo investidor quando opera com 
criptomoedas/criptoativos? 
A modalidade de imposto a ser pago é o Imposto de Renda, cuja abre-
viação é IR. 

Qual é o órgão arrecadador do imposto de renda? 
Receita Federal, ou, especificamente, a Secretaria Especial da Receita 
Federal do Brasil. Trata-se do órgão que tem como responsabilidade a 
administração dos tributos federais e o controle aduaneiro, além de atu-
ar no combate à evasão fiscal (sonegação), contrabando, descaminho, 
pirataria e tráfico de drogas, armas e animais. 

Quem tem que pagar o IR? 
O próprio investidor. É sua responsabilidade calcular, declarar as mo-
vimentações e pagar o IR de suas operações com criptoativos. Sendo 
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assim, ninguém ou nenhum outro órgão, nem mesmo a exchange ou o 
banco pela qual você liquida, será responsável por essas tarefas. 

O que é considerado criptoativo para efeitos de tributação? 
Criptoativo é a representação digital de valor denominada em sua 

própria unidade de conta, cujo preço pode ser expresso em moeda so-
berana local ou estrangeira, transacionado eletronicamente com a uti-
lização de criptografia e de tecnologias de registros distribuídos, que 
pode ser utilizado como forma de investimento, instrumento de trans-
ferência de valores ou acesso a serviços, e que não constitui moeda de 
curso legal. 

O que é uma exchange de criptoativo? 
É a pessoa jurídica, ainda que não financeira, que oferece serviços 

referentes a operações realizadas com criptoativos, inclusive interme-
diação, negociação ou custódia, e que pode aceitar quaisquer meios de 
pagamento, inclusive outros criptoativos. Incluem-se no conceito de in-
termediação de operações realizadas com criptoativos, a disponibiliza-
ção de ambientes para a realização das operações de compra e venda de 
criptoativo realizadas entre os próprios usuários de seus serviços. 

Onde posso verificar o valor que devo para a Receita Federal? 
Em lugar nenhum. Você, investidor, é que deve apurar o imposto de ren-
da devido. 

O que é declarar as minhas movimentações de criptomoe-
das? Quando declaro? Onde declaro? 
Declarar é você, como contribuinte, informar todas as suas movimentações, 
uma vez por ano, à Receita Federal, com data limite em abril do ano seguin-
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te. Isso é feito através do programa IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física), 
que é o mesmo utilizado para informar outras rendas e bens. 

Em que situações tenho de calcular o IR devido? 
O IR deve ser apurado nos meses em que houver alienações superiores a R$ 
35.000,00 e somente se houver lucro. 

Todo mês devo declarar as criptomoedas que negociei? 
Não. Todo mês você deve calcular suas movimentações de criptos. Uma 
vez por ano as criptomoedas – que são como todos outros bens que você 
possuía em 31 de dezembro do ano anterior – devem ser relacionadas na 
Declaração Anual de Imposto de Renda, que tem o prazo de envio até o final 
de abril de cada ano. 

Como faço essa apuração? 
A apuração deverá ser feita por meio do Programa de Apuração dos Ganhos 
de Capital GCAP. 

Quais são as alíquotas de imposto de renda para ganhos de 
capital? 
I – 15% sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar R$ 5.000.000,00;
II –17,5% sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 5.000.000,00 e não  

ultrapassar R$ 10.000.000,00; 
III –20% sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 10.000.000,00 e não 

ultrapassar R$ 30.000.000,00; e 
IV – 22,5% sobre a parcela dos ganhos que ultrapassar R$ 

30.000.000,00. Na hipótese de alienação em partes do mesmo bem 
ou direito, a partir da segunda operação, desde que realizada até o 
final do ano-calendário seguinte ao da primeira operação, o ganho 
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de capital deve ser somado 
aos ganhos auferidos nas 
operações anteriores, para 
fins de definição da alíquo-
ta aplicável, deduzindo-se o 
montante do imposto pago 
nas operações anteriores. 

Onde acesso o GCAP? 
O GCAP é um programa disponibi-
lizado pela Receita Federal através 
do seguinte link: https://receita.
economia.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/
pagamento-do-imposto-de-renda-de-pessoa-fisica/ganho-de-capital/
programa-de-apuracao-de-ganhos-de-capital-moeda-nacional/2020/
programa-de-apuracao-dos-ganhos-de-capital-gcap2020

Quando vence esse imposto? 
O imposto de renda sobre o ganho de capital apurado vence no último dia 
útil do mês subsequente ao fato gerador – no caso, a alienação. 

Como pago esse imposto? 
O pagamento é realizado por meio do Documento de Arrecadação de Recei-
tas Federais (DARF). 

Como emito essa DARF? 
O DARF pode ser emitido através do site da Receita Federal através do link: 
https://sicalc.receita.economia.gov.br/sicalc/rapido/contribuinte 

https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/pagamento-do-imposto-de-renda-de-pessoa-fisica/ganho-de-capital/programa-de-apuracao-de-ganhos-de-capital-moeda-nacional/2020/programa-de-apuracao-dos-ganhos-de-capital-gcap2020
https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/pagamento-do-imposto-de-renda-de-pessoa-fisica/ganho-de-capital/programa-de-apuracao-de-ganhos-de-capital-moeda-nacional/2020/programa-de-apuracao-dos-ganhos-de-capital-gcap2020
https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/pagamento-do-imposto-de-renda-de-pessoa-fisica/ganho-de-capital/programa-de-apuracao-de-ganhos-de-capital-moeda-nacional/2020/programa-de-apuracao-dos-ganhos-de-capital-gcap2020
https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/pagamento-do-imposto-de-renda-de-pessoa-fisica/ganho-de-capital/programa-de-apuracao-de-ganhos-de-capital-moeda-nacional/2020/programa-de-apuracao-dos-ganhos-de-capital-gcap2020
https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/pagamento-do-imposto-de-renda-de-pessoa-fisica/ganho-de-capital/programa-de-apuracao-de-ganhos-de-capital-moeda-nacional/2020/programa-de-apuracao-dos-ganhos-de-capital-gcap2020
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Qual é o código dessa arrecadação? 
O código a ser preenchido na guia é o 4600. 

Se eu tive prejuízos, pago imposto? 
Não. O ganho de capital é apurado somente sobre lucro. 

Se o total das minhas vendas for inferior a R$ 35.000,00, mas eu 
tive lucro, eu preciso pagar imposto de renda? 
Não. Não precisa. 

O momento em que preciso apurar meus ganhos e/ou impostos é 
somente quando envio da minha carteira para o banco? 

Não. O fato gerador ocorre no momento da alienação dentro da ex-
change, independentemente de você ter enviado ao banco ou não. 

Como informar minhas criptomoedas na Declaração de Imposto 
de Renda? 
Cod 81 - Criptoativo Bitcoin – BTC 
Se o valor de aquisição for igual ou superior a R$ 5.000,00 
Quantidade, nome da empresa onde está custodiado, com CNPJ, ou, em 
caso de custódia própria, o modelo de carteira digital usado (Ledger nano, 
Ledger X, Trezor,...). 

Cod 82 - Outros criptoativos, do tipo moeda digital, conhecidos como 
altcoins. 
Se o valor de aquisição for igual ou superior a R$ 5.000,00

Tipo e quantidade, nome da empresa onde está custodiado, com CNPJ, 
ou, em caso de custódia própria, o modelo de carteira digital usado (Ledger 
nano, Ledger X, Trezor, ...). 
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Tipos de criptoativos diferentes devem constituir itens separados na 
declaração. 

Por exemplo, Ether (ETH), XRP (Ripple), Bitcoin Cash (BCH), Tether 
(USDT), Litecoin (LTC), Brazilian Digital Token (BRZ), USD Coin (USDC), TUSD, 
Cardano (ADA), Binance USD (BUSD), entre outros. 

Cod 89 - Demais criptoativos não considerados criptomoedas (pay-
ment tokens). 

Se o valor de aquisição for igual ou superior a R$ 5.000,00
Tipo e quantidade, nome da empresa onde está custodiado, com CNPJ, 

ou, em caso de custódia própria, o modelo de carteira digital usado (Ledger 
nano, Ledger X, Trezor, ...). 

Exemplos: Chiliz (CHZ), Binance Coin (BNB), Chainlink (LINK), Tokens 
de Precatório (MBPRK03), Tokens de Consórcio (MBCONS02), WiBZ (WBZ), 
PAX Gold (PAXG), entre outros.” 

Qual é a cotação que uso para declarar as minhas criptomoedas? 
Nenhuma. Você declara pelo custo de aquisição, que é o valor efetivamente 
desembolsado. 
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Fiz trades somente cripto-cripto, sem transitar por moeda fiduci-
ária. Não incide imposto, certo? 
Errado. O ganho de capital incide nesse momento também. Trata-se de uma 
permuta, que é uma forma de alienação. 

Posso compensar prejuízos de uma operação com lucros de outra? 
Não. Os prejuízos nas operações com criptoativos ainda não são compen-
sáveis. 

Ganhei criptomoedas em Airdrops e Forks. Como calculo os lu-
cros ao vendê-las? 
Todo o valor da venda será lucro, pois o custo de aquisição foi zero. 

Eu opero somente no Brasil. Preciso entregar declaração prevista 
na IN 1888? 
Não. Nas transações em exchanges nacionais, a responsabilidade da decla-
ração é da exchange. 

A partir de que valor a exchange nacional vai informar à Receita 
Federal minhas transações? 
Nas transações em exchanges nacionais não há limite mínimo. 

Quais transações serão informadas na IN 1888 pela exchange na-
cional? 
Todas as transações serão informadas. 

Eu opero no exterior. Preciso fazer a declaração prevista na IN 1888? 
Sim, você precisa fazer a declaração relativamente às operações feitas no 
exterior. 
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Nas operações fora de exchange preciso fazer a declaração pre-
vista na IN 1888? 
Sim, você precisa fazer a declaração relativamente às operações feitas fora 
de exchange. 

Sou obrigado a fazer a declara-
ção da IN 1888 para qualquer 
transação fora de exchange ou 
no exterior? 
Não. Nesses casos, somente se o 
conjunto das transações ultrapassar  
R$ 30.000,00. 

Quais transações devo informar quando sou responsável pela de-
claração da IN 1888? 
Todas, caso ultrapassarem o limite de R$ 30.000,00. 

Como faço para entregar a declaração prevista na IN 1888? 
A declaração é entregue no portal e-CAC da Receita Federal, na guia Co-
brança e Fiscalização - Obrigações Acessórias. 

Preciso ter Certificado Digital para entregar a IN 1888? 
a) Para entrega em formulário online não é necessário, basta senha e-CAC . 
b) Para entrega em arquivo, é necessário o Certificado Digital para confir-
mação no Coleta Nacional. 

Como eu faço um Certificado Digital? 
Procure uma certificadora na sua região, pois a emissão depende de valida-
ção presencial – existem algumas com soluções por vídeoconferência. 
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O que é o Coleta Nacional? 
Programa pelo qual a Receita Federal recepciona o arquivo de dados da 
In1888. 

Qual é o prazo para prestação das informações previstas na IN 
1888? 
O prazo se encerra no último dia útil do mês subsequente. 

É informado saldo em moedas na declaração da IN 1888? 
Somente na entrega em janeiro, com relação aos saldos em dezembro 

do ano anterior, pelas exchanges nacionais.

Quem movimentou menos de R$ 35.000 ao mês tem de informar 
à Receita Federal? 
É preciso separar a resposta em dois tópicos, uma vez que a declaração de 
criptoativos se dá mensalmente (por força da IN 1888) e anualmente (por 
ocasião do IRPF). 
Com relação à IN 1888: 

Se as operações foram feitas em exchange nacional, ela já decla-
rou toda a sua movimentação mensal, independentemente de valor. Se 
feitas em exchange estrangeira ou fora de exchange, é preciso fazer a 
declaração da IN 1888 sempre que a soma das transações ultrapassar 
30k/mês. 

Com relação ao IRPF: 
Sim, tem de declarar anualmente. 
Com relação aos limites, para apuração do lucro, os R$ 35.000 mensais 

são referentes ao lucro ou ao valor da venda? 
Para definição da faixa de isenção é considerado o total das alienações 

e não o lucro. 
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Se eu fizer somente permuta entre criptos (utilização de par de 
trocas - exemplo: BTC/LTC), ainda assim preciso observar os limi-
tes? Operação cripto-cripto? 
Sim. Considere a cotação das moedas na data da permuta, tanto para a saí-
da de uma como para a entrada da segunda. 

Na permuta incide imposto? 
Sim. Veja bem, em determinada data você comprou uma moeda por preço/
cotação “x”. Na sequência, na data da operação de permuta, essa moeda 
adquirida anteriormente passará a ter preço/cotação “y”. Ou seja, você está, 
tecnicamente, realizando o lucro da referida moeda – se houver lucro –, e 
valor com o qual você irá adquirir outra moeda. 

Na prática, para efeitos fiscais, você aproveitou a valorização da primei-
ra para comprar a segunda. 

Compra com criptomoedas é considerada alienação? 
Sim! Quando você usa sua cripto para efetivar compras, você está, na prá-
tica, realizando sua moeda, uma vez que está deduzindo do seu estoque. 

Como eu apuro essa realização quando gasto em cripto? 
A criptomoeda, cujo valor inicial correspondia ao valor de custo, ao ser uti-
lizada para consumo, adquire novo valor, que é a cotação do dia. Esse novo 
valor menos o seu custo de compra é o lucro, ou o prejuízo, dependendo da 
cotação da data da baixa.

Então, se eu tomar um café pagando em cripto, eu pago imposto 
de renda? 
Não, necessariamente, pois, sempre lembrando, seu limite de isenção é de 
R$ 35.000 por mês. 
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Incide IOF nos gastos com criptomoedas? 
Não. 

Recebo em criptomoedas. Qual cotação uso? 
A cotação da data do recebimento da cripto, para o ingresso.

Como faço esse controle relativo ao que comprei menos o que 
gastei? 
Não tem como fugir de se fazer um controle de estoque de moedas. Identi-
fique, no seu caso, o melhor método de controle desse estoque. 

Qual método de custo uso para dar baixa da moeda? 
Recomendo avaliar média ponderada, LIFO (last-in, first-out, ou último que 
entra é o primeiro que sai), e FIFO (first in, first out, ou primeiro que entra é 
o primeiro que sai). A Receita não determina o método. Meu entendimento 
é de que ambos são válidos para a baixa. 

Ah, mas, então, vou operar somente na Bolsa. Daí não preciso 
desse tipo de controle, certo? 
Errado. Na Bolsa, você faz esse mesmo tipo de controle de estoque sempre, 
com a diferença de que você não vai poder comprar um café pagando com 

uma ação. 

Por que não posso compensar os 
prejuízos como em operações na 

Bolsa de Valores? 
A tributação em Bolsa de Valores já é maté-
ria antiga e aperfeiçoada ao longo dos anos. 
Criptomoedas, por outro lado, são um fe-



51

COMO DECLARAR BITCOIN E OUTROS CRIPTOATIVOS NO IMPOSTO DE RENDA

nômeno mais recente. Não é possível, ainda, compensar os prejuízos, mas 
isso deve ser possibilitado em um futuro próximo. 

Se eu negociar com alguém que declara, e eu não declarei, posso 
ter problemas? 
Sim, sem dúvida alguma, pois a inconsistência será detectada pela Receita 
Federal. 

Se eu resolver não declarar haverá algum reflexo no meu CPF? 
É possível que sim. Pode ser que seu CPF seja reputado “pendente de re-
gularização” pela Receita Federal em algum momento, ainda que hoje isso 
possa não ocorrer. 

O que significa pendência de regularização?
Essa situação acontece quando o contribuinte deixa de entregar alguma de-
claração a que estava obrigado, como, por exemplo, Declaração de Imposto 
de Renda da Pessoa Física dos últimos cinco anos, ou Declaração Anual de 
Isento – até 2007. 

Se eu não tenho pendências no CPF, quer dizer que estou fora de 
risco de malha? 
Não, pois você pode ser intimado por amostragem ou por algum outro in-
dício ou cruzamento qualitativo no âmbito da Receita, inclusive da análise 
da IN1888. 

Qual ferramenta posso usar para apurar meus lucros, prejuízos e 
saldos mensalmente? 
Faça um mapa de todas as suas operações, mensalmente. Muita atenção 
aos trades. Planilhe e controle seu estoque. 
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Quero fazer apenas a declaração da IN 1888 e não quero fazer 
mais nada. É possível? 
Não. Se você teve que fazer a declaração da IN é porque movimentou acima 
de R$ 30.000 ao mês em transações, a probabilidade de você ter alienado 
acima de R$ 35.000 é grande. Consequentemente, será necessário fazer a 
apuração, verificando-se se houve lucro ou prejuízo, mês a mês, redundan-
do em obrigação de declarar no IRPF. 

Eu faço apenas hold. Preciso fazer tudo isso? 
Não. Se você somente faz hold, seus controles são básicos (controle de 
quantidade e custo). Apenas se gera obrigação de declarar pela IN quando 
se compra ou se realiza (se no exterior ou fora de exchange). 

O GCAP deve ser feito quando a realização resultar em lucro passível 
de incidência de IR. E a declaração do saldo anualmente no IRPF é obriga-
tória também. 

 
O que faço com saldo em empresas que acionei judicialmente? 
Tenha essa informação declarada no seu imposto de renda até a solução da 
questão. 

Tenho BTC “preso” em uma exchange em processo de Recupera-
ção Judicial. Preciso seguir declarando? 
Sim. Declare. 

Pago imposto sobre bitcoin que não consegui sacar? 
Aqui, muito cuidado: o fato gerador do imposto ocorreu quando você alienou 
seus BTCs na exchange – arbitragem. Se realizou essas alienações em perío-
do anterior ao travamento deve pagar sim. Se realizou em momento poste-
rior, analise com seu contador a possibilidade de Imposto de Renda Diferido. 
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Não tenho extratos de 
todas as exchanges. 
O que faço?
O primeiro ponto aqui 
é de que é sempre sua 
responsabilidade dispor 
dessa documentação. 
Algo que a Receita Fe-
deral vem recomendan-
do desde 2017 é que sejam 
guardados extratos, prints, etc. 

Mas, se não tem essas informações, paciência. Nesse caso, faça um 
levantamento de tudo que tem e monte as suas operações de forma com-
preensível, admitindo a possibilidade de que esse documento venha a ser 
analisado pela Receita. 

Tenha seu mapa e seus extratos. Apure com base no que for possível 
compor. Lembre-se que é melhor apurar com o que tem do que deixar de 
apurar. 

Faço arbitragem, mas não saco em dinheiro fiat. Não incide im-
posto, certo? 
Errado. Toda vez que se aliena para recomprar incide sim. Na prática, incidi-
rá sempre sobre o ganho havido entre uma operação e outra. 

Mas isso não configura bitributação? 
Não, paga-se somente sobre o lucro de cada operação de volta (uma 
menos a outra) e, de fato, quando sacar, será pago somente imposto 
relativo à última operação de volta, uma vez que os anteriores já es-
tarão pagos. 
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Para quem opera em exchanges nacionais e internacionais o cor-
reto é que se contabilize toda a movimentação nacional + inter-
nacional para apuração dos impostos e que se envie apenas os 
dados internacionais pelo GCAP? 
Não. No GCAP vão todas as alienações quando estas ultrapassarem o limite 
de R$ 35.000, se houver lucro. 

Opero somente em exchanges no exterior. Preciso fazer o Gcap? 
Sim. 

Lucros obtidos em operações realizadas em exchanges sediadas 
no exterior implicam pagamento de imposto? 
Sim. 

Para quem opera somente em exchanges nacionais e ultrapassa 
o limite de R$ 30.000 em movimentações mensais, é necessário 
também reportar através do GCAP? 
Não, necessariamente; o GCAP é preenchido tão-somente para as apura-
ções de lucros. 

Operei em exchanges nacionais em valor inferior a R$ 30.000 ao 
mês. Não preciso declarar nada, certo? 
Errado. Tem de fazer a declaração de imposto de renda sim; a exchange 
nacional reporta somente a IN 1888. 

Preciso entregar o GCAP mensalmente?
Não. Embora o GCAP seja gerado mês a mês, se houver lucro, o arquivo é 
somente utilizado mediante exportação para o Imposto de Renda em abril 
de cada ano, não sendo enviado em nenhum outro momento. 
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Posso usar o GCAP todos os meses para gerar o DARF, sem a ne-
cessidade de exportação à Receita? 
Sim. Ele pode ser usado para cálculos, testes e emissão de DARF. O arquivo, 
como já referido, só é exportado em abril. 

Preciso informar meu saldo de moedas no IRPF? 
Sim. Verifique os limites acima. 

Na declaração prevista na IN 1888, quando preenchida pelo con-
tribuinte, é preciso informar saldo de criptoativos? 
Não. Com relação ao saldo do fim do ano, a obrigatoriedade dos saldos cabe 
às exchanges nacionais. 

A informação relativa ao saldo no IRPF diz respeito somente às 
exchanges nacionais? 
Não. No IRPF, é necessário informar todos os saldos. 

Como reportar perdas decorrentes de golpes, exchanges hackea-
das, perda de carteiras, etc.? 
Através de baixa na declaração de bens e direitos, reportando no histórico, 
de forma resumida, o fato que levou à perda. É interessante, também, que 
se guarde notícias, comprovantes e prints, em caso de eventual apresenta-
ção à Receita Federal. 

Quais as penalidades a que estou sujeito no caso de não entrega 
da IN 1888? 
Penalidades: 

I - pela prestação extemporânea: 
a) R$ 500,00 por mês ou fração de mês, se o declarante for pessoa jurídica 
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em início de atividade, imune ou isenta, optante pelo Regime Especial 
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), ins-
tituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, ou 
que na última declaração apresentada tenha apurado o Imposto sobre 
a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com base no lucro presumido; 

b) R$ 1.500,00 por mês ou fração de mês, se o declarante for pessoa jurí-
dica não incluída na alínea “a”; ou 

c) R$ 100,00 por mês ou fração, se pessoa física; 
II - pela prestação com informações inexatas, incompletas ou incorretas 

ou com omissão de informação:
a) 3% do valor da operação a que se refere a informação omitida, inexata, 

incorreta ou incompleta, não inferior a R$ 100,00, se o declarante for 
pessoa jurídica; ou 

b) 1,5% do valor da operação a que se refere a informação omitida, inexa-
ta, incorreta ou incompleta, se o declarante for pessoa física; e 

III - pelo não cumprimento à intimação da RFB para cumprir obrigação 
acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela 
autoridade fiscal, o valor de R$ 500,00 por mês-calendário; 

§ 1º A multa prevista na alínea “a” do inciso II do caput será reduzida em 
70% se o declarante for pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional. 

§ 2º A multa prevista na alínea “b” do inciso I do caput será aplicada tam-
bém, em caso de apresentação das informações fora do prazo previsto 
no art. 8º, à pessoa jurídica que na última declaração tenha utilizado 
mais de uma forma de apuração do lucro ou tenha realizado operação 
de reorganização societária. 

§ 3º A multa prevista no inciso I do caput será reduzida à metade nos 
casos em que a obrigação acessória for cumprida antes de qualquer 
procedimento de ofício. 
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Art. 11. Sem prejuízo da aplicação da multa prevista no inciso II do caput 
do art. 10, poderá ser formalizada comunicação ao Ministério Público 
Federal, quando houver indícios da ocorrência dos crimes previstos no 
art. 1º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998. 

Nota da autora: além das multas acima descritas, o contribuinte está 
sujeito, por cruzamento de informações, a procedimento de malha 
fiscal, a cobrança e fiscalização, além de enquadramento em crimes 
como sonegação fiscal e evasão. 

Quais as penalidades a que estou sujeito pela não entrega do 
IRPF? 
A entrega da Declaração de Ajuste Anual depois do prazo previsto ou a 
sua não apresentação, se obrigatória, sujeita o contribuinte à multa de 1% 
(um por cento) ao mês-calendário ou fração de atraso, lançada de ofício 
e calculada sobre o total do imposto devido nela apurado, ainda que inte-
gralmente pago. 

I - terá valor mínimo de R$ 165,74 e valor máximo correspondente a 20% 
do Imposto sobre a Renda devido; e 
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II - terá, por termo inicial, o 1º (primeiro) dia subsequente ao tér-
mino do período fixado para a entrega da Declaração de Ajuste 
Anual e, por termo final, o mês em que a declaração foi entre-
gue ou, caso não tenha sido entregue, a data do lançamento 
de ofício.

Nota da autora: além das multas acima, o contribuinte está sujeito, por 
cruzamento de informações, a procedimento de malha fiscal, a cobran-
ça e fiscalização, além de enquadramento em crimes como sonegação 
fiscal e evasão. 

Posso retificar minhas declarações anteriores? 
Sim. 

Constatei tardiamente a obrigatoriedade de declarar meus cripto-
ativos. Ainda posso declará-los? 
Sim. 

Posso declarar todos os meus saldos anteriores todos na Declara-
ção de 2021? 
Não, para isso, você deve retificar as declarações anteriores.

Percebi agora que não apurei impostos passados. O que eu faço? 
Faça a apuração, retifique suas declarações e recolha ou parcele o imposto 
apurado. 

Onde devo lançar o saldo das minhas criptomoedas na declaração 
de imposto de renda? 
Na Declaração de Bens e Direitos. 
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Onde devo lançar os rendimentos isentos referentes às aliena-
ções abaixo de R$ 35.000 reais ao mês? 
Em rendimentos isentos e não tributáveis – Código 05. 

Posso parcelar o imposto sobre ganho de capital? 
Sim, em até 60 vezes. 

Opero com derivativos/contratos futuros/alavancagem. Como 
faço a apuração? 
Contratos não são criptoativos, ainda que os seus resultados sejam credita-
dos em cripto, stablecoin ou USD. Portanto, a tributação dessas operações 
incide sobre o lucro no vencimento do contrato. 

Eu posso operar com futuros? 
Pode investir (livre circulação de capitais próprios), mas desde que seja no es-
trangeiro – no Brasil, a oferta é vedada. Declare os resultados, apure os tributos. 

Eu ganhei em sites de apostas e cassinos. Como declaro? 
Carnê-leão. 

É ilegal obter ter renda referente a jogos, uma vez que proibidos 
no Brasil?
Se você estiver jogando em uma plataforma no exterior, não; no Brasil é 
proibido. Apure no Brasil os tributos sobre os seus ganhos. Declare. 

Como lançar entradas parciais? 
Se as entradas foram todas na mesma exchange, relate-as uma a uma e 
contabilize o total no saldo. Se foram feitas em exchanges diferentes, abra 
um item para cada uma delas. 
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Posso somar todas as frações em 
quantidade e utilizar a cotação do 
fim do ano no saldo? 

Nunca, o valor do saldo é o custo de 
aquisição. 

Por que esse custo é tão impor-
tante? 
Porque esse será o valor a deduzir de 

suas alienações para apuração do lucro.

Como faço a apuração dos meus lucros? 
Por meio do programa Gcap, que pode ser importado pelo programa da 
declaração de imposto de renda. 

No Gcap, utilizo a guia Moedas? 
Não, as criptomoedas ainda não são consideradas moedas em sua forma 
orgânica. Utilize a guia Bens Móveis. 

Em que meses faço a apuração no Gcap? 
Minha orientação é para que mapeie todas as suas transações, identificando 
em quais meses obteve a soma de alienações em valor superior a 35 mil 
reais. Nesses meses deve ser feita a apuração no Gcap. 

Faço trades. Como apuro o custo? 
Quem faz trades deve calcular seus custos valendo-se das médias dos valo-
res das aquisições, ou seja, apurando-se o custo da cripto alienada, seja na 
venda ou permuta. A analogia aqui é o CMV (custo da mercadoria vendida); 
ou, como explicado anteriormente, média ponderada, LIFO ou FIFO. 
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Faço trades. Tenho mesmo que considerar a permuta como 
alienação? 
Muitas dúvidas pairam sobre o tema, e a Receita Federal não se ma-
nifestou no sentido de criar qualquer exceção às criptomoedas nesse 
sentido. 

Em se tratando de Imposto de Renda é arriscado fazer qualquer 
ilação a respeito da possibilidade de não tributação. Então manifesto o 
posicionamento mais seguro nesse caso: a permuta ser tributada, pelo 
menos até que haja manifestação expressa da Receita a esse respeito. 

Como eu tributo o staking? 
O staking consiste em alocar criptomoedas em determinadas cartei-
ras a fim de se receber recompensas, ok? Sendo assim, você colocou 
fundos em cripto para isso. Declare o valor recebido, já convertido 
em BRL, na sua declaração de bens e direitos. As criptos obtidas 
como recompensa por essa modalidade de operação serão tributa-
das a custo zero. 

Como tributar a mineração? 
Tema controverso, que gera interpretações dúbias. Eu mesma, até pou-
co tempo atrás, cogitava a tributação de mineração exclusivamente pelo 
Carnê-leão, em contrapartida à quantidade da moeda minerada em seu 
estoque (mesmo valor). 

Assistindo a uma palestra ministrada por um auditor da Recei-
ta Federal, ficou claro para mim que não há entendimento pacificado 
sobre o tema. Em sua opinião, é factível a mera tributação sem custo. 
E como tal entendimento se traduz em uma tributação mais simples, 
passo também a adotá-lo, até que haja manifestação formal em sen-
tido contrário. 
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Recebo remuneração de trabalho em cripto. Só pago imposto 
quando vender a cripto? 
Não, quando você recebe a cripto, ela é objeto de carnê-leão por tratar-se 
de renda, sujeito a tabela progressiva. Quando você vender essa cripto, aí 
sim ela é objeto de ganho ou não de capital, conforme o limite de R$ 35.000. 

No limite de isenção de alienações até R$ 35.000 ao mês, posso 
considerar cada classe de criptoativo? Ou ainda cada moeda? 
De forma alguma, o limite de isenção diz respeito à soma dos bens de mes-
ma natureza. Nesse sentido, todas as cripto são consideradas indistinta-
mente, independentemente do código de classificação – como 81, 82 ou 89. 

A IN 1888 começou a valer em 2019. Antes não tinha nada, certo? 
Então não preciso fazer nada com relação ao período anterior? 
Negativo. Antes, você já estava obrigado a declarar imposto de renda, bem 
como a apurar ganhos de capital e a pagar imposto, na hipótese prevista. 

Não tenho como recuperar as operações anteriores a agosto de 
2019. O que faço? 
A dica é: monte do seu saldo para trás. A partir do seu saldo atual de cripto-
ativos, você pode fazer um levantamento retroativo, o mais fidedigno pos-
sível, percorrendo, inversamente, o caminho que o fez chegar até aqui. O 
passo seguinte é declarar, seja em atraso ou por meio de retificação. 
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DECLARAÇÃO –  
FORMAS DE ELABORAÇÃO 

Há 3 formas de elaborar a Declaração de Imposto de Renda Pessoa 
Física: 

I - computador, por meio do Programa Gerador da Declaração (PGD) 
relativo ao exercício de 2021, disponível no site da Secretaria Es-
pecial da Receita Federal do Brasil (RFB) na Internet, no endereço 
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br;

II - computador, mediante acesso ao serviço “Meu Imposto de Renda 
(Extrato da DIRPF)” do Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) da 
RFB. 

III - dispositivos móveis, tais como tablets e smartphones, mediante 
acesso ao aplicativo Meu Imposto de Renda, observado o disposto 
no art. 5º. 

O aplicativo Meu Imposto de Renda encontra-se disponível nas lojas 
de aplicativos Google Play, para o sistema operacional Android, ou 
App Store, para o sistema operacional iOS. 

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br
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DICAS DA RECEITA FEDERAL PARA  
EVITAR OCORRÊNCIA DE PENDÊNCIAS 

1. Rendimentos Tributáveis: Declarar todos os rendimentos tributáveis 
recebidos tanto de Pessoas Físicas como de Pessoas Jurídicas (de-
clarar todas as fontes pagadoras) independentemente de ter ou não 
retenção na fonte tais como: aluguéis, resgates de previdência pri-
vada, aposentadorias, salários, prestação de serviços, ações judiciais, 
pensões, etc. 

2. Rendimentos dos Dependentes: Ao incluir um dependente, informar 
também seus rendimentos tributáveis ainda que os rendimentos des-
te dependente não estejam alcançados pela tributação em razão do 
limite estabelecido pela tabela de cálculo. 

3. Deduções: Observar se estão em conformidade com a legislação vi-
gente, observando-se que despesas médicas devem corresponder a 
serviços efetivamente prestados e efetivamente pagos. Fornecer ou 
utilizar recibos médicos inidôneos (recibos “frios”) configura crime 
contra a ordem tributária, sujeitando-se o infrator à multa de 150% e 
pena de reclusão de 2 a 5 anos. 

4. Arrendamento de Imóvel Rural: Muito utilizado pelas Usinas de Açú-
car e Álcool (plantio de cana de açúcar). É tributado na Declaração de 
Ajuste Anual como aluguel, e não como Receita da Atividade Rural. Se 
recebidos de Pessoa Jurídica, compensa-se a fonte; se recebidos de 
Pessoa Física, é obrigatório o recolhimento do Carnê-Leão. 

Observação: existem muitos contratos indevidamente considerados 
como contratos de parceria, quando são contratos de arrendamento. 
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Nos contratos de parceria rural, o proprietário do imóvel partilha com 
parceiro os riscos, frutos, produtos e os resultados havidos, nas pro-
porções estipuladas em contrato. 

5. Carnê-Leão: Recolher o Carnê-Leão quando obrigatório – recebi-
mento de rendimentos tributáveis de pessoas físicas e do exterior. A 
falta do recolhimento do Carnê-Leão implica multa isolada de 50% 
sobre o valor do Carnê-Leão não recolhido, mesmo que tenham 
incluídos os rendimentos sujeitos ao Carnê-Leão na Declaração de 
Ajuste Anual, ou, ainda, que não tenha sido apurado imposto a pagar 
na Declaração de Ajuste.

6. Valor real das aquisições e alienações: Declarar as aquisições e alie-
nações de bens imóveis, móveis e direitos pelo valor real de aquisição 
ou alienação – recolher o imposto quando houver ganho de capital. 
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7. Saldos bancários: Declarar to-
dos os saldos bancários, como 
contas correntes, investimen-
tos e demais aplicações fi-
nanceiras, mantidas no Brasil 
e no exterior em nome do de-
clarante e dos dependentes, 
cujo valor unitário exceda a 
R$ 140,00. 

8. CPF: Não permitir que tercei-
ros utilizem seu nome e número de inscrição no CPF para aquisição 
de bens e direitos. 

9. Conta bancária: Não permitir que terceiros utilizem sua conta ban-
cária para depósitos e saques, pois poderá ter que justificar a origem 
desses recursos. 

10. Pagamentos e doações: Informar na Declaração de Ajuste Anual, 
quadro Relação de Pagamentos e Doações Efetuados, os pagamen-
tos efetuados a: 
• pessoas jurídicas, quando representem dedução na declaração do 

contribuinte; 
• pessoas físicas, quando representem ou não dedução na decla-

ração do contribuinte, compreendendo pagamentos efetuados a 
profissionais liberais, tais como: médicos, dentistas, advogados, 
veterinários, contadores, economistas, engenheiros, arquitetos, 
psicólogos, fisioterapeutas e também os efetuados a título de alu-
guel, pensão alimentícia e juros. 
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Observação: A falta de declaração dos pagamentos acima sujeita o contri-
buinte à multa de 20% (vinte por cento) sobre os valores não declarados. 

11. Nota Importante: 
 A Receita Federal possui um eficiente sistema informatizado de cruza-

mentos de informações, entre os quais se incluem dados das seguin-
tes declarações: 
- Dimof: Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira
- Dimob: Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias 
 - Dirf: Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
- DOI: Declaração de Operações Imobiliárias 
- DBF: Declaração de Benefícios Fiscais 
- Decred: Declaração de Operações com Cartão de Crédito 

PRAZO E LOCAIS PARA APRESENTAÇÃO 
DO PRAZO E DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA A APRESENTAÇÃO 
A Declaração de Ajuste Anual deve ser apresentada no período de 1º de 
março a 30 de abril de 2021, pela Internet, mediante a utilização: 

I - do PGD (Programa Gerador da Declaração)
II - do serviço “Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)” ou do aplicati-

vo “Meu Imposto de Renda” 

O serviço de recepção da Declaração de Ajuste Anual será interrompido 
às 23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta 
e nove segundos), horário de Brasília, do último dia do prazo estabelecido, 
no caso 30 de abril. 


