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Introdução

A tributação de criptoativos é um assunto tão novo quanto con-

troverso. Até recentemente nenhuma regulamentação trata-

va do tema de maneira específica, de forma que o vácuo de 

tratamento oficial fez surgir várias teorias. Algumas delas pregam a 

total ausência de obrigatoriedade de declaração e, por consequên-

cia, de tributação.

O conhecimento sobre o arcabouço jurídico-tributário, todavia, in-

duz que se tenha cautela máxima antes de tecer qualquer conclusão. 

É latente, nesse sentido, que a regulamentação estatal não caminha 

na mesma velocidade que as soluções do mundo real. 

É preciso algum tempo para que essas mudanças sejam cons-

tatadas, compreendidas, sistematizadas e, por fim, regulamentadas. 

É um caminho natural atravessado por toda e qualquer inovação que 

vem para quebrar paradigmas e estabelecer novas fronteiras no con-

texto financeiro.

Com as criptomoedas não foi diferente. Nascidas como alternativa 

ao sistema financeiro tradicional, acabaram se tornando um caminho 

bastante viável para investidores pouco interessados nas baixas taxas 

de retorno dos investimentos até então disponíveis.
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Por muitos anos, holders e traders viram suas carteiras crescerem 

sem que fosse necessário qualquer tipo de formalização ou de tribu-

tação de seus ganhos. Estava consolidada a ideia de que criptoativos 

como o bitcoin eram bens que poderiam ser manejados à margem do 

sistema.

Para os que estavam interessados unicamente em fazer crescer os 

números sem necessidade de consumir ou de adquirir outros bens com 

esses ativos, era possível permanecer nas sombras. O problema é que 

uma boa parcela dos entusiastas se viu, em determinado momento, em 

meio a um paradoxo: como faço 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 por meio de inúmeras soluções complexas, o 

fato é que existe somente uma solução simples: é preciso formalizar os 

criptoativos perante a Receita Federal. 
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Como acontece com qualquer rendimento obtido sem origem for-

mal, é impossível usar criptomoedas (ou o produto da venda delas) para 

comprar um apartamento ou um carro, por exemplo, sem que isso seja 

detectado pela Receita Federal.

Ciente da vultuosidade desse mercado e dos enormes volumes de 

recursos negociados diariamente, a Receita Federal decidiu agir. Surgiu 

então a IN (Instrução Normativa) 1888 que, de maneira inédita, reconhe-

ceu a importância da matéria e instituiu regras que trouxeram investido-

res e exchanges imediatamente aos holofotes da tributação.

Ainda assim, muitas dúvidas permanecem não respondidas de 

maneira direta pelo Fisco. Em especial, aquelas relativas à Declaração 

de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), feita anualmente pelos con-

tribuintes que se enquadram nas situações de obrigatoriedade. 

A IN 1888, nesse sentido, não explica de que forma isso deve ser 

feito, tratando apenas de uma obrigação acessória de informação men-

sal de transações, que não se confunde com a obrigação anual.

Diante desse vácuo de regulamentação expressa, este trabalho se 

propõe a tratar das questões mais importantes relacionadas à tributa-

ção de criptoativos. O objetivo é permitir, ao final da leitura, que o inves-

tidor-contribuinte tenha meios para cumprir suas obrigações tributárias 

da melhor maneira possível.
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CAPÍTULO 1 

Sobre Operações  
com Criptomoedas

N
ormalmente, essa é a primeira pergunta que vem à cabeça quan-

do se pensa em tributação de criptoativos.

Chama a atenção que estas perguntas vêm de vários seg-

mentos. Falo de 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. O Jogo 

do Bicho, por exemplo, tem uma lei dizendo expressamente que explo-

rar ou realizar essa prática é uma contravenção penal passível de prisão 

simples, de quatro meses a um ano. Também há lei estabelecendo que 

o comércio de drogas é ilegal e tantas outras atividades definidas como 

criminosas pelo Estado. 

Já com relação a criptomoedas não existe qualquer proibição. E 

em não existindo, comprar, vender ou acumular criptomoeda, entre tan-

tas transações possíveis, são atividades plenamente lícitas. 

Lógico que se alguém utilizar criptomoeda para comprar drogas ou 
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fuzis, por exemplo, está cometendo um crime. Mas é um crime não re-

lacionado com a criptomoeda em si, já que ela foi utilizada como mero 

meio de pagamento. A ilegalidade, assim, se dá potencialmente pela 

finalidade do uso e não pelo uso em si. 

As atividades envolvendo 
criptomoedas são 
regulamentadas? 

A única regulamentação exis-

tente até o momento é a obrigação 

de corretoras brasileiras de criptoati-

vos informarem à Receita Federal so-

bre todas as operações transaciona-

das. A obrigação atinge também pessoas físicas e jurídicas que operem 

em exchanges estrangeiras ou que façam transações sem intermedia-

ção, em valores acima de R$ 30.000,00. Tudo por força da Instrução Nor-

mativa 1.888 da Receita, que entrou em vigor em 1º de agosto de 2019. 

Fora isso, não há regulamentação da matéria, como há, por exem-

plo, em relação a atividades bancárias, comércio de armas de fogo, de re-

médios, em que são definidos critérios, restrições, proibições, etc. Contu-

do, não haver regulamentação não significa que a atividade seja proibida. 

Existem inúmeras atividades não regulamentadas pelo Estado, que 

vão das mais simples, como comprar picolé, até outras complexas, como 

vender um precatório. Todas elas lícitas, embora não regulamentadas. 

Muitas pessoas confundem o fato de as exchanges não necessitarem 

de registro na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) com a ideia de que 
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elas são proibidas. Não são. Criptomoedas não são consideradas valores 

mobiliários. Portanto, as exchanges não dependem de autorização da CVM. 

A proibição feita pela autarquia é direcionada às empresas que 

ofertam produtos classificados como Contratos de Investimento Cole-

tivo (CIC), que só podem ser ofertados publicamente mediante registro 

ou dispensa da CVM. 

Conclusão é que uma exchange que efetua tão somente interme-

diação e custódia de criptoativos, que não são considerados ativos mo-

biliários, e não pratica oferta de CIC’s não depende de autorização da 

CVM para seu funcionamento. 

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 informações inverídicas, fruto da falta de conhecimento ou da 

má-fé de quem as produz. 

Segundo, porque a falta de regulamentação sobre as operações 

induz a uma falsa conclusão de que a atividade é ilegal ou proibida. Algo 

que, como já tratamos, não condiz com a realidade. 

Por último vem o fato de que as criptomoedas são uma importan-

tíssima quebra de paradigma. Um movimento que se oferece como al-

ternativa ao sistema bancário tradicional, 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. Algo que, a partir deste trabalho, reco-

mendo a todos como forma de se despirem de seus preconceitos. 
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CAPÍTULO 2 
Pagamento de Imposto  
sobre Criptoativos

U
ma pergunta recorrente é: “Dá para evitar o pagamento de impos-

tos sobre criptoativos?”

A resposta imediata é: não.

Mas se acalme: só existe imposto de renda se houver LUCRO. Não 

há incidência sobre os prejuízos. 

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. No fundo, todos querem a mesma coisa: ter bons resul-

tados e ganhar dinheiro. 

Então, a menos que o plano seja levar bitcoins para o caixão, não 

tem como escapar das amarras da Receita Federal. 

Mesmo quem quer sonegar, em algum momento poderá falhar 

em permanecer oculto. Seja por ter que usar um banco ou arranjo 

de pagamentos como porta de saída; seja por usar exchange na-

cional para dar vazão a essa saída; seja em uma operação p2p com 

alguém que resolveu regularizar e informou a transação que fez 

com você. 

Pergunto: o que você vai fazer a respeito dos seus saldos em ex-

changes nacionais? Sim, porque no final de janeiro as exchanges infor-
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maram o saldo de dezembro. E se você zerou o seu saldo antes, essa 

operação vai ser informada. Não tem como fugir. 

E o que está no exterior? Você nunca vai querer gastar aqui? Se 

pretende, a única forma de não se incomodar com a Receita é declarar 

de maneira correta.

Pode ser um choque de realidade o que estou tentando dizer, mas 

é melhor que ele aconteça agora, ainda em tempo de você regularizar 

tudo de forma espontânea. 

Além de multas, o contribuinte está sujeito, por cruzamento de in-

formações, a procedimento de malha fiscal, cobrança e fiscalização, 

além de enquadramento em crimes como sonegação fiscal e evasão. 

Criptomoedas no Exterior
Quem mantém criptoativos no exterior está — por enquanto — fora 

do espectro de fiscalização da Receita Federal do Brasil. Tenha em 

mente, porém, que no futuro poderá ser preciso trazer esses ativos crip-

tografados para o país. Lembrando que a porta de entrada e saída para 

eles são sempre as exchanges nacionais. 

É importante que essa informação seja levada em consideração 

no momento de decidir fazer tanto a 

declaração anual, como as 

declarações mensais pre-

vistas na IN 1888. (Ver 

capítulo 6).
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CAPÍTULO 3 

Imposto de Renda:  
Quem deve Declarar?

S
egundo regras contidas na Instrução Normativa RFB nº 1.924, de 

19 de fevereiro de 2020, está obrigada a apresentar a Declaração 

de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física referente ao 

exercício de 2020, a pessoa física residente no Brasil que, no ano-ca-

lendário de 2019, se encaixa nos seguintes critérios e condições:

CRITÉRIOS

Renda

Ganho de capital 
e operações em 
bolsa de valores

Atividade rural

Bens e direitos

Condição de 
residente no Brasil

CONDIÇÕES

• recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma anual 
foi superior a R$ 28.559,70;
• recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, 
cuja soma foi superior a R$ 40.000,00.

• 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;

• optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital 
auferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja destinado à 
aplicação na aquisição de imóveis residenciais localizados no País, no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias, contados da celebração do contrato de venda, nos termos do 
art. 39 da  Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.

relativamente à atividade rural:
a) obteve receita bruta anual em valor superior a R$ 142.798,50; 

b) pretenda compensar, no ano-calendário de 2019  ou posteriores, prejuízos de anos-
calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2019.

teve a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro de 2019, de bens ou direitos, 
inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300.000,00.

passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição se 
encontrava em 31 de dezembro de 2019.



14

Dispensas e apresentação de Declaração de Ajuste 
Anual do IRPF 2020

O contribuinte que, no ano-calendário de 2019, recebeu rendimen-

tos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma anual foi su-

perior a R$ 5 milhões, rendimentos isentos e não tributáveis, cuja soma 

foi superior a R$ 5 milhões, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva 

ou definitiva, cuja soma foi superior a R$ 5 milhões, realizou pagamen-

tos de rendimentos a pessoas jurídicas ou a pessoas físicas cuja soma 

foi superior a R$ 5 milhões, em cada caso ou no total, deve transmitir a 

Declaração de Ajuste Anual com a utilização de certificado digital.

A pessoa física está dispensada da apresentação da declaração 

desde que:

a) não se enquadre em nenhuma das hipóteses de obrigatoriedade 

da tabela anterior;

b) conste como dependente em declaração apresentada por outra 

pessoa física, na qual tenham sido informados seus rendimentos, bens 

e direitos, caso os possua;

c) teve a posse ou a propriedade de bens e direitos, inclusive terra 

nua, quando os bens comuns forem declarados pelo cônjuge ou com-

panheiro, desde que o valor total dos seus bens privativos não exceda 

R$ 300.000,00, em 31 de dezembro de 2019.

AVISO:

Mesmo que não esteja obrigada, qualquer pessoa física pode apre-

sentar a declaração, desde que não tenha constado em outra declara-

ção como dependente. 
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Exemplo: uma pessoa que não é obrigada, mas teve imposto sobre 

a renda retido em 2019 e tem direito à restituição, precisa apresentar a 

declaração para recebê-la.

O investidor de criptomoedas, então, poderá se enquadrar pratica-

mente em todas as situações (embora a relacionada à atividade rural seja 

improvável). Poderá ter renda decorrente de outras atividades que extrapo-

le o limite de isenção; poderá ter ganho de capital com alienação de cripto-

moedas que é um bem; poderá ter patrimônio superior ao limite fixado para 

isenção; e poderá ter passado a residir no Brasil em meio ao ano fiscal.

Entenda o Perguntão 2020
Se for um contribuinte que operou com criptomoedas, essa obri-

gatoriedade é automática, independentemente de enquadramento nas 

regras gerais já citadas. É o que se conclui da resposta à pergunta nú-
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mero 445 (reproduzida mais adiante), no material elaborado pela Recei-

ta Federal conhecido como “Perguntão”.

Lendo todo o tutorial do preenchimento da declaração (são 396 

páginas), cabe referir, não se encontra uma única menção a “criptomoe-

das”, “criptoativos”, ou “moedas digitais”, ou termos similares. 

Por força desse silêncio, o contribuinte leigo, em um primeiro mo-

mento, será levado a crer que não se inclui em nenhum dos quesitos 

para a obrigatoriedade de declarar suas criptomoedas. Porém, o con-

tribuinte mais atento, em suas pesquisas, acessará o Perguntão 2020 

(Acessar aqui).

Lá no “Perguntão” ele tentará, primeiro, fazer a busca por “criptoati-

vos” (pois é o termo utilizado pela Receita Federal na IN) e não encontrará 

qualquer resultado. Procurará, então, por “criptomoedas”, igualmente sem 

sucesso. Então, ele poderá arriscar “moedas virtuais”. E aí, bingo! Está lá!

E que diz o Perguntão 2020?

MOEDA VIRTUAL - COMO DECLARAR

445 — As moedas virtuais devem ser declaradas?

Sim. As moedas virtuais (bitcoins, por exemplo), muito em-

bora não sejam consideradas como moeda nos termos do 

marco regulatório atual, devem ser declaradas na Ficha Bens 

e Direitos como “outros bens”, uma vez que podem ser equi-

paradas a um ativo financeiro. Elas devem ser declaradas 

pelo valor de aquisição. Atenção: Como esse tipo de “moe-

http://receita.economia.gov.br/publicacoes/ebooks/paginas/perguntao-irpf2020
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da” não possui cotação oficial, uma vez que não há um ór-

gão responsável pelo controle de sua emissão, não há uma 

regra legal de conversão dos valores para fins tributários. 

Entretanto, o contribuinte deverá guardar documentação que 

comprove a autenticidade desses valores.

ALIENAÇÃO DE MOEDAS VIRTUAIS

606 — Os ganhos obtidos com a alienação de moedas “virtuais” 

são tributados?

Os ganhos obtidos com a alienação de moedas virtuais (bit-

coins, 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 fei-

to até o último dia útil do mês seguinte ao da transação. O 

contribuinte deverá guardar documentação que comprove a 

autenticidade das operações.

Consulte as perguntas 445, 543 e 544

Vamos consultar, então. A 445 já foi a primeira. Vamos para a 

543 e 544.

GANHO DE CAPITAL

OPERAÇÕES SUJEITAS À APURAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL

543 — Quais as operações sujeitas à apuração do ganho de capi-
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tal? Estão sujeitas à apuração de ganho de capital as operações 

que importem:

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 compra 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 donatários na doação, inclusive em adiantamento da 

legítima, ou atribuição a ex-cônjuge ou ex-convivente, na disso-

lução da sociedade conjugal 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-convi-

vente que os tenha transferido;

III - alienação de bens ou direitos e liquidação ou resgate de apli-

cações financeiras, de propriedade de pessoa física, adquiridos, a 

qualquer título, 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:
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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 de capital deve ser somado aos ganhos auferidos nas ope-

rações anteriores, para fins de definição da alíquota aplicável, dedu-

zindo-se o montante do imposto pago nas operações anteriores.

Recomenda-se cautela aos que consideram que a falta de atenção 

detalhada às criptomoedas diminui ou elimina a necessidade de decla-

ração. Na verdade, não só não diminui, como pode induzir que você 

cometa vários erros que o co-

locarão diretamente 

na malha fina, com 

risco de pagar uma 

conta que pode evitar 

caso declare cor-

retamente.
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CAPÍTULO 4

Como se Preparar  
para a Declaração

T
odos os anos, de meados de março até o fim de abril, transcorre 

o período para declarar o Imposto de Renda. É muito comum as 

pessoas não terem armazenado grande parte das informações 

necessárias nem organizado sua documentação.

Por isso, vão aqui algumas dicas para facilitar a vida de quem pre-

cisa declarar seus criptoativos no IRPF2020:

- O dado mais importante de todos é seu CONTROLE DE SALDO 

de criptoativos em 31 de dezembro (em quantidade, tanto em moedas, 

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;

 - Emita EXTRATOS ANUAIS de quaisquer exchanges com as quais 

você tenha transacionado;

- Se você faz trade, separe ARQUIVOS DE TRADES, depósitos e 

retiradas, completos. Pode ser em formato csv ou pdf, ou um mero print 

que seja. O importante é ter os registros;

- Procure fazer prints de comprovantes de quaisquer operações reali-

zadas fora de exchange. Salve cópias de depósitos e retiradas para quais-

quer endereços aos quais tenha remetido ou dos quais tenha sacado;
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- 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 Programa de Apuração dos Ganhos de 

Capital (GCAP)? Mantenha guardados seus arquivos para importação 

no IRPF 2020;

- Teve lucros? Pagou imposto? Mantenha seus comprovantes em 

ordem também;

- Teve aumento de patrimônio? Lembre-se de ter informações 

comprovando a origem;

Alguns vão perguntar: “mas não tenho nada disso; o que faço?” A 

resposta é: junte o máximo possível de informações e monte o quebra-

-cabeças o quanto antes.

Nunca é demais lembrar que DECLARAR não é sinônimo de PA-

GAR imposto. Só paga imposto quem tiver LUCRO nas alienações cujo 

somatório no mesmo mês (das alienações) seja superior a 35k. Quem 

alienar em somatório inferior a esse limite, mesmo que tenha lucro, é 

ISENTO de tributação. 

Quem simplesmente comprar para hol-

dar não pagará qualquer imposto sobre 

essa operação. Ainda assim, terá que 

declarar seus criptoativos por se trata-

rem de um ativo que deve ser informa-

do à Receita. 

Organize-se para evitar dores de 

cabeça com o Leão.
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CAPÍTULO 5 

Seu CPF está Regular?

G
rande parte dos investidores de criptomoedas está tranquila com 

a situação do próprio CPF. Normalmente fazem uma simples con-

sulta de situação cadastral junto ao site da Receita. 

Há relatos de investidores de criptomoedas que dizem que está 

tudo certo, pois não aparecem pendências e tampouco o CPF está pen-

dente. Muitos visitam o Portal e-CAC (atendimento virtual) diariamente 

e lá consultam sua situação cadastral, já tentando fazer um link com 

outras obrigações a que estariam sujeitos. A inexistência de pendên-

cias, contudo, não é garantia de que está tudo certo.

Confiar unicamente nessa informação é precipitado no caso do in-

vestidor de criptomoedas. Um descuido que poderá gerar pendência de 

regularização junto ao CPF, causando diversos transtornos na vida do 

investidor-contribuinte. Situação que aconteceu com os investidores da 

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.

A pergunta que é: o que mais 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 consi-
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derado omisso. Se você não declarar, assim que a Receita começar a 

processar as declarações, vai cruzar as informações prestadas pelas 

exchanges (por conta da IN 1.888) e constatar que você não declarou 

– em 2020 vai ser a primeira vez que o Fisco terá dados para fazer 

esse cruzamento.

O resultado imediato em caso de omissão é que seu CPF fica “pen-

dente de regularização”. E o que isso implica? Que sua vida formal ficará 

paralisada, sua conta bancária e cartão de crédito serão bloqueados. 

Será inviável obter crédito em bancos, comprar um carro, tirar passa-

porte, entre diversos outros transtornos. 

Um CPF pendente de re-

gularização é quando o contri-

buinte deixa de entregar alguma 

declaração a que estava obriga-

do – como, por exemplo, Decla-

ração de Imposto de Renda da 

Pessoa Física dos últimos cinco 

anos, ou Declaração Anual de 

Isento (até 2007).

A única forma de evitar isso é estar ciente das suas obrigações e 

cumpri-las. Não necessariamente pagando imposto, porque, como já 

vimos, só há imposto quando há lucro. 

Você não pode deixar de declarar, porque as exchanges vão fazer 

a parte delas, informando suas operações com criptomoedas à Receita 

Federal. Se você não fizer a sua, é provável que, em breve, seu CPF sofra 

as consequências. 
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CAPÍTULO 6 

Instruções Normativas  
da Receita Federal

A
s Instruções Normativas 1.888 e 1.899 da Receita Federal dis-

ciplinam a declaração de criptoativos no Brasil desde a sua vi-

gência. Como já dito, instituem uma obrigação acessória à de-

claração anual, trazendo uma série de conceitos e obrigações até então 

inéditos na área.

Já era obrigatória a declaração de criptoativos à Receita Federal 

no Imposto 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 infor-

mações sobre todas as operações realizadas referente a criptoativos 

de qualquer pessoa física ou jurídica no país.

A seguir, algumas das prescrições mais importantes trazidas pelos 

referidos normativos.

Quem está obrigado a declarar de acordo com a IN?
- Exchanges de criptoativos domiciliadas para fins tributários no 

Brasil, com relação a quaisquer transações realizadas dentro da exchan-

ge, com relação aos seus usuários, independentemente de limite.

- Pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no Brasil, 
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quando as transações forem efetivadas em exchanges baseadas no 

exterior ou operações realizadas fora de Exchange – observando que, 

nesse caso, deverão ser prestadas sempre que o conjunto de opera-

ções ultrapassar, isolada ou conjuntamente, R$ 30.000,00.

Conceito de exchange para fins de declaração
Exchange é uma pessoa jurídica, ainda que não financeira, que 

oferece serviços referentes a operações realizadas com criptoativos – 

inclusive intermediação, negociação ou custódia – e que pode aceitar 

quaisquer meios de pagamento, inclusive outras criptomoedas.

Incluem-se no conceito de intermediação de operações realizadas 

com criptoativos a disponibilização de ambientes para a realização das 

operações de compra e venda de criptoativos realizadas entre os pró-

prios usuários de seus serviços.

Quais operações deverão ser declaradas
Em essência, todas as operações referidas expressamente na norma: 

I - compra e venda;

II - permuta;
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III - doação;

IV - transferência de criptoativo para a exchange;

V - retirada de criptoativo da exchange;

VI - cessão temporária (aluguel);

VII - dação em pagamento;

VIII - 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 conjunto de operações realizadas.

Penalidades:

I - pela prestação extemporânea [atrasada]:

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 do 

Simples Nacional (Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Con-

tribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), 

instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Ou que na última declaração apresentada tenha apurado o Imposto so-

bre 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 pes-

soa jurídica não incluída na alínea “a”; ou

c) R$ 100,00 por mês ou fração se for pessoa física;

II - pela prestação com informações inexatas, incompletas ou in-

corretas ou com omissão de informação:
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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 declaran-

te for pessoa jurídica; ou

b) 1,5% do valor da operação a que se refere a informação omitida, 

inexata, incorreta ou incompleta, se o declarante for pessoa física;

III - pelo não cumprimento à intimação da Receita Federal para cum-

prir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos es-

tipulados 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 re-

duzida em 70% (setenta por cento) se o declarante for pessoa jurídica 

optante pelo Simples Nacional.

§ 2º A multa prevista na alínea “b” do inciso I do caput será aplica-

da também, 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.
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§ 3º A multa prevista no inciso I do caput será reduzida à metade 

nos casos em que a obrigação acessória for cumprida antes de qual-

quer 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 Ministé-

rio 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: Observe-se que além das multas acima, o con-

tribuinte está sujeito, por cruzamento de informações, a procedimento 

de malha fiscal, cobrança e fiscalização, além de enquadramento em 

crimes como sonegação fiscal e evasão.

Entenda o Ato Declaratório Executivo 23
O Ato Declaratório Executivo 23, publicado no Diário Oficial de 

06/12/2019, não traz quase nenhuma novidade. Ele simplesmente via-

biliza o recolhimento de multas já instituídas pela IN 1.888 por meio de 

um código especialmente criado para isso, o 5720. 

É mais um passo no caminho da regulamentação e da instrumen-

talização dos mecanismos de controle do Fisco relacionados a transa-

ções com criptomoedas. Uma tendência que não vai refrear tão cedo e 

para a qual é melhor estar preparado. 

Que multas são essas? 

São multas aplicadas por conta de omissão, incorreção ou atra-

so na prestação de informações relativas às operações realizadas com 
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criptomoedas, previstas na IN 1888. Conforme o Ato, a Coordenação de 

Arrecadação e Cobrança da Receita Federal instituiu o código de arre-

cadação para a cobrança da multa — já está prevista na IN 1.888. 

Trata-se de mais uma multa? 

Não. As multas foram estabelecidas na IN 

1.888. O que o Ato Declaratório 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 decla-

rando, aliás, já deveria estar preo-

cupado. Todo o caminho percorrido até 

aqui pela Receita Federal e demais órgãos de controle mostram que a 

regulamentação está se tornando cada vez mais detalhada no sentido de 

apurar quem está sonegando informações e/ou impostos. 

O que fazer então? 

Declare. A tendência é de que cada vez mais haverá controles e cru-

zamentos para verificação dessa entrega.Não devemos nos preocupar 

somente com a entrega das informações. Temos que nos preocupar em 

entregar as declarações e, também, 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

V
ocê já parou para pensar no conteúdo das informações que as 

exchanges nacionais estão declarando à Receita? Será que as 

informações 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 

exchanges nacionais são obrigadas a reportar quaisquer transações, 

independentemente do limite. 

O primeiro reflexo que isso traz é que tudo o que for informado 

pela exchange terá que ser declarado por você no Imposto de Ren-

da. As transações reportadas na IN devem bater com as operações 

declaradas no seu IRPF. Por consequência, o saldo informado no fim 

do ano pela exchange nacional deve fechar com o que você está 

declarando na sua declaração de bens e direitos com relação as mo-

edas que você transacionou (GCAP, se ganho) ou tem sob a custódia 

dela (saldo). 

Você deve verificar nas exchanges como está a sua informação. É 

preciso que o cliente tenha algum tipo de acesso.

Por causa da IN 1.888, se acreditava que as exchanges muito 

provavelmente disponibilizariam o relatório de suas movimentações 
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após a comunicação à Receita. Relatos existentes, no entanto, apon-

tam uma situação inversa.

Uma exchange, por exemplo, cometeu um erro em um extrato de 

um cliente. Por conta disso, uma operação referente a 53 Litecoins 

(LTCs) acabou aparecendo como 53 bitcoins (BTCs) na venda. 

Feito contato com a exchange, já que se tratava de um erro na casa 

do milhão, a atendente respondeu no ato, alegando que o extrato está 

errado e que providenciariam retificação. Mas será que a retificação foi 

feita? Sem acessar os documentos, é impossível dizer.

Entregar informações à Receita e não as disponibilizar aos clientes 

diretamente afetados é um defeito grave de transparência. 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 

extrato. Porém, particularmente, é importante ver e ter o relatório ge-

rado em mãos para fazer a tributação e declaração de IRPF. 

E sobre aquele seu p2p de 

confiança? Ele está declarando 

a contrapartida do que você de-

clarou? Questione. Peça prova. 

Você sabia que se você 

reportar, e ele não, isso tam-

bém pode te gerar problemas 

futuros? Afinal, você está em 

uma ponta da informação e 

ele, na outra. 
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Vou além. Como ficam as empresas que sabidamente estão com 

problemas? Será que entregaram a IN com os saldos referentes a de-

zembro? É uma pergunta que, definitivamente, precisa ser respondida, 

pois dois cenários se mostram possíveis: 

1. Elas não entregaram. Então, se eu fizer certo e informar, é prová-

vel que eu caia em malha fiscal.

2. Elas entregaram. Então, todo mundo que não informar presu-

mindo que elas também não iriam, vai incorrer em malha fiscal. 

Diante do problema de comunicação que se enfrenta hoje com as 

empresas acima citadas, é bem provável que só saibamos na prática, 

ou seja, se cairmos em malha. 

Na prática, o contribuinte só terá certeza do que foi declarado na 

IN, quando ele mesmo declarou. Ou seja, nas operações fora de exchan-

ge ou no estrangeiro, acima de R$ 30.000. 

De resto, é uma incógnita que só vamos saber com o decorrer das 

notificações 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 pago é o “Imposto de Renda”, cuja abre-

viação é IR. 

Qual é o órgão arrecadador do Imposto de 
Renda? 

O Imposto de Renda é arrecadado pela Receita Federal. Especifi-

camente, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil é um órgão 

que tem como responsabilidade a administração dos tributos federais 

e o controle aduaneiro, além de atuar no combate à evasão fiscal (so-

negação), contrabando, descaminho, contrafação (pirataria) e tráfico de 

drogas, armas e animais. 

Quem tem que pagar o IR? 
O próprio investidor. É sua responsabilidade calcular, declarar as 

movimentações e pagar o IR de suas operações com criptoativos. Sen-

do assim, ninguém ou nenhum outro órgão (nem mesmo a exchange 

ou o banco pela qual você liquida) será responsável por essas tarefas. 
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O que é considerado 
criptoativo para efeitos de 
tributação? 

Criptoativo é a representação 

digital de valor denominada em sua 

própria unidade de conta. O preço 

pode ser expresso em moeda sobe-

rana local ou estrangeira, transacio-

nado eletronicamente com a utiliza-

ção de criptografia e de tecnologias 

de registros distribuídos. Pode ser 

utilizado como forma de investimento, instrumento de transferência de 

valores ou acesso a serviços e que não constitui moeda de curso legal. 

Onde posso verificar o valor que devo para a 
Receita Federal? 

Em lugar algum. Você, investidor, é que deve apurar o Imposto de 

Renda devido. 

O que é declarar as minhas movimentações de 
criptomoedas? Quando declaro? Onde declaro? 

Declarar é você, como contribuinte, informar uma vez por ano à 

Receita Federal, com data limite em abril do ano seguinte. Isso é feito 

através do programa IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física), que é o 

mesmo utilizado para informar outras rendas e bens, todas as suas 

movimentações. 
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Em que situações tenho que calcular o IR devido? 
O IR deve ser apurado mensalmente 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 crip-

tomoedas. Uma vez por ano 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 você deve fazer por meio do Programa de Apuração 

dos Ganhos de Capital (GCAP). 

Quais são as alíquotas de Imposto de Renda para 
ganhos de capital? 

Até 5 milhões: 15%. 

5 a 10 milhões: 17,5% 

10 a 30 milhões: 20% 

A partir de 30 milhões: 22,5% 

Onde acesso o GCAP? 
O GCAP é um programa disponibilizado pela Receita Federal atra-

vés do seguinte link: https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/pa-

gamentos-e-parcelamentos/pagamento-do-imposto-de-renda-de-pessoa-fisica/ga-

nho-de-capital/programa-de-apuracao-de-ganhos-de-capital-moeda-nacional 

https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/pagamento-do-impost
https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/pagamento-do-impost
https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/pagamento-do-impost
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Quando vence esse imposto? 
O Imposto de Renda sobre o ganho de capital apurado vence no úl-

timo 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 Receitas Federais (DARF). 

Como emito o DARF? 
O DARF pode ser emitido no 

site da Receita Federal através do 

link: http://servicos.receita.fazenda.gov.br/

Servicos/sicalcweb 

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, mas eu tive lucro, preciso pagar imposto 
de renda? 

Não é preciso.

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/sicalcweb
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/sicalcweb
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O momento em que preciso apurar meus ganhos 
e/ou impostos é só quando envio da minha 
carteira para o banco? 

Não. O fato gerador ocorre no momento da alienação dentro da 

exchange, independentemente de você ter enviado ao banco ou não. 

Como informar minhas criptomoedas na Declaração 
de Imposto de Renda? 

Na declaração de bens e direitos, com quantidade e custo de aqui-

sição, ou saldo final, se houve alienação. 

Qual é a cotação que uso para declarar as minhas 
criptomoedas? 

Nenhuma. Você declara pelo custo de aquisição (valor efetivamen-

te desembolsado). 

Fiz trades somente de criptomoeda para 
criptomoeda, sem transitar em moeda fiduciária. 
Tem imposto? 

O ganho de capital incide nesse momento também. Trata-se de 

uma permuta que, no caso, equivale a uma venda seguida de compra. 

Posso compensar prejuízos de uma operação com 
lucros de outra?  

Não, os prejuízos nas operações com criptoativos ainda não são 

compensáveis. 
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Ganhei criptomoedas em Airdrops e Forks. Como 
calculo os lucros 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 declaração 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 nacional? 

Todas as transações devem ser informadas. 

Opero no exterior, preciso fazer a declaração 
prevista na IN 1888? 

Sim, você precisa fazer a declaração relativamente às operações 

feitas no exterior. 

Nas operações fora de exchange preciso fazer a 
declaração prevista na IN 1888? 

Sim, você precisa fazer a declaração relativamente às opera-

ções feitas fora de exchange. 
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Sou obrigado a fazer a declaração da IN 1888 
para qualquer transação fora de exchange ou no 
exterior? 

Não. Nesses casos, somente se o conjunto das transações ultra-

passar R$ 30.000. 

Quais as transações que informo quando sou 
responsável pela declaração da IN 1888? 

Todas, desde que o somatório ultrapasse R$ 30.000. 

Como faço para 
entregar a declaração 
prevista na IN 1888? 

A declaração é entregue no 

portal ECAC da Receita Federal, 

na guia Cobrança e Fiscalização 

- Obrigações Acessórias. 

Preciso ter Certificado 
Digital para entregar a 
IN 1888? 

Não. Basta fazer a senha ECAC. 

Qual é o prazo para prestação das informações 
previstas na IN 1888? 

O prazo se encerra no último dia útil do mês subsequente. 
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É informado saldo em moedas na declaração da 
IN 1888? 

Somente na entrega em janeiro, com relação aos saldos em de-

zembro do ano anterior. 

Quem movimentou menos de R$ 35.000/mês tem 
que informar à Receita Federal?

É preciso separar a resposta em dois tópicos, uma vez que a decla-

ração de criptoativos se dá mensalmente por força da IN 1888 e anual-

mente 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 

R$ 30.000 por mês.

Com relação ao IRPF:

Sim, tem que declarar anualmente.

Com relação aos limites, para 
apuração do lucro, os R$ 
35.000/mês 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 criptomoedas 
(BTC/LTC, por exemplo), ainda assim preciso 
observar os limites?

Sim. Considere a cotação das moedas na data da permuta, tanto 

para a saída de uma como para a entrada da segunda.

Na permuta incide imposto?
Sim. Veja bem, você comprou uma moeda por um preço “x” em 

uma data cuja cotação era uma em específico. Na sequência, na data 

da permuta, utilizará essa moeda adquirida anteriormente por uma co-

tação “y” da data da operação. Ou seja, você está, tecnicamente, reali-

zando o lucro dela (se houver lucro). E com esse valor você adquirirá 

outra moeda.

Na prática, para efeitos fiscais, você aproveitou a valorização da 

primeira para comprar a segunda. 

Quando faço uma compra com criptomoedas, 
é considerado como alienação esse uso da 
criptomoeda?

Sim. Quando você usa sua criptomoeda para efetivar compras, 

você está, na prática, realizando sua moeda, uma vez que está baixan-

do-a do seu estoque.

Como eu apuro essa realização quando gasto em 
criptomoeda?

Você a tinha pelo valor que você adquiriu (custo). Ao usá-la no con-
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sumo, ela adquire novo valor pela cotação do dia. Esse novo valor, me-

nos o custo que você teve na compra, é o lucro ou prejuízo, dependendo 

da cotação da data da baixa.

Se eu tomar um café pagando em criptomoeda, 
pago Imposto de Renda?

Não necessariamente, pois, sempre lembrando, seu limite de isen-

ção é de R$ 35.000/mês.

Incide IOF nos gastos com criptomoedas?
Não.

Recebo em criptomoedas. Qual cotação uso?
A da data do recebimento.

Como faço esse controle relativo ao que comprei 
menos o que gastei?

Não tem como fugir de se fazer um controle de estoque de moe-

das. Identifique, no seu caso, o melhor método de controle desse esto-

que.

Ah, mas, então, vou operar só 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.
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Por que não posso 
compensar os 
prejuízos, como em 
operações na Bolsa 
de Valores?

A tributação em Bolsa de 

Valores já é matéria antiga e aper-

feiçoada ao longo dos anos. Criptomoedas, por outro lado, são um fe-

nômeno mais recente. Não é possível, por enquanto, compensar os pre-

juízos, 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 regularização” pela Receita Federal.

O que significa pendência de regularização?
Essa situação acontece quando o contribuinte deixa de entregar 

alguma declaração a que estava obrigado, como, por exemplo, Declara-

ção de Imposto de Renda da Pessoa Física dos últimos cinco anos, ou 

Declaração Anual de Isento (até 2007). 
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Que ferramenta posso usar para apurar meus 
lucros, prejuízos e saldos mensalmente?

Faça um mapa de todas as suas operações, mensalmente. Muita 

atenção aos trades.

Quero fazer só 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 movimen-

tou acima de R$ 30.000/mês em transações. Por consequência, vai ser 

necessário fazer apuração, verificando se houve lucro ou prejuízo mês 

a mês, redundando em obrigação de declarar no IRPF.

Eu só faço hold. Preciso fazer tudo isso?
Não. Se você só faz hold, seus controles são básicos (controle 

de quantidade e custo). Só gera obrigação de declarar pela IN quando 

comprar ou realizar (no exterior ou fora de exchange).
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Só faz o GCAP quando realizar e houver lucro passível de incidência 

de IR. E a declaração do saldo anualmente no IRPF é obrigatória também.

Como lanço rendimentos da Atlas Quantum?
Nesse caso, aumenta a quantidade no saldo sem aumentar o va-

lor do custo. Assim, ao vender, essas frações não terão custo de aqui-

sição (custo zero).

Tenho BTC “preso” em uma exchange em processo 
de Recuperação Judicial. Preciso declarar?

Sim. Declare.

Pago imposto sobre bitcoin que não consegui 
sacar?

Muito cuidado aqui. O fato gerador do imposto ocorreu quando 

você alienou seus BTCs na exchange (arbitragem). Se realizou essas 

alienações em período anterior ao travamento, deve pagar, sim. Se foi 

posterior, analise com seu contador a possibilidade de Imposto de Ren-

da Diferido.

Não tenho extratos de todas as exchanges. O 
que faço?

Em primeiro lugar, a responsabilidade de ter essa documentação é 

sempre sua. É algo que a Receita Federal vem informando desde 2017, 

recomendando que se guardem extratos, prints, etc.

A solução é fazer um levantamento de tudo que tem e montar as 
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suas operações de forma compreensível, de olho na possibilidade disso 

vir a ser analisado pela Receita.

Tenha seu mapa e seus extratos. Apure em cima do que conseguir 

compor. Lembre-se que é melhor você apurar com o que tem do que 

deixar de apurar.

Faço arbitragem, mas não 
saco em moeda fiat. Tem 
imposto?

Toda vez que você aliena para 

recomprar, incide sim. Na prática, 

incidirá sempre sobre o ganho que 

teve entre uma operação e outra.

Isso não configura bi-tributação?
Não. Você só vai pagar sobre o lucro de cada volta (uma menos a 

outra) e, de fato, quando sacar, será pago só imposto da última volta (os 

anteriores já estarão pagos).

Para quem opera em exchanges nacionais e 
internacionais, o correto é que se contabilize 
toda a movimentação nacional + internacional para 
apuração dos impostos e que se envie apenas os 
dados internacionais pelo GCAP?

Não. No GCAP vão todas as alienações quando acima de R$ 

35.000, se houver lucro.
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Para quem opera somente em exchanges 
nacionais e ultrapassa o limite de R$ 30 mil em 
movimentações mensais, é necessário também 
reportar através do GCAP?

Não necessariamente. O GCAP é preenchido tão-somente para as 

apurações de lucros.

Preciso entregar o GCAP mensalmente?
Não. Embora o GCAP seja gerado mês a mês, se houver lucro, o 

arquivo só é utilizado mediante exportação para o Imposto de Renda 

em abril de cada ano. Ele não é enviado em nenhum outro momento.

Posso usar o GCAP todos os meses para gerar 
o DARF, sem a necessidade 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.

Na declaração prevista na IN 1888, quando 
preenchida pelo contribuinte, é preciso informação 
de saldo de criptoativos?

Não. A obrigatoriedade dos saldos está nas nacionais, com relação 

ao saldo do fim do ano.
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A informação de saldo no IRPF diz respeito só às 
exchanges nacionais?

Não. No IRPF é necessário informar todos os saldos.

Como reportar perdas decorrentes de golpes, 
exchanges hackeadas, perda de carteiras, etc?

Através de baixa na declaração de bens e direitos, reportando, no 

histórico, o fato que levou a baixa (de forma resumida). É interessante, 

também, que se guarde notícias, comprovantes e prints caso neces-

sária apresentação na Receita Federal.

Quais as penalidades a que estou sujeito no caso 
de não entrega da declaração do IRPF?

As penalidades são as seguintes, definidas pelas regras da Receita 

Federal:

Art. 10. A entrega da Declaração de Ajuste Anual depois do 

prazo previsto no caput do art. 7º 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 integral-

mente pago.

§ 1º A multa a que se refere este artigo:

I - terá valor mínimo de R$ 165,74 (cento e sessenta e cinco reais e 
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setenta e quatro centavos) e valor máximo correspondente a 20% (vinte 

por cento) do Imposto sobre a Renda devido; e

II - terá, por termo inicial, o 1º (primeiro) dia subsequente ao térmi-

no do período fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual e, 

por termo final, o mês em que a declaração foi entregue ou, caso não 

tenha sido entregue, a data do lançamento de ofício.

§ 2º No caso de contribuinte com direito a restituição apurada na 

Declaração de Ajuste Anual, será deduzido do valor desta o valor da 

multa por atraso na entrega, não paga dentro do prazo de vencimento 

estabelecido na notificação de lançamento emitida pelo PGD, ou pelo 

serviço “Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)” ou pelo aplicativo 

“Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)” a que se referem os incisos 

II e III do caput do art. 4º, respectivamente, incluídos os acréscimos 

legais decorrentes do não pagamento.

§ 3º A multa mínima a que se refere o inciso I do § 1º será aplicada, 

inclusive, no caso de Declaração de Ajuste Anual da qual não resulte 

imposto devido.
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Quais as penalidades a que estou sujeito no caso 
de não entrega da IN 1888?

As penalidades são as seguintes:

I - pela prestação extemporânea:

a) R$ 500 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 de-

vidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples 

Nacional), instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezem-

bro de 2006, ou que na última declaração apresentada tenha apura-

do o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com base no 

lucro presumido;

b) R$ 1.500 por mês ou fração de mês, se o declarante for pes-

soa jurídica não incluída na alínea “a”; ou

c) R$ 100 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 omiti-

da, inexata, incorreta ou incompleta, não inferior a R$ 100, se o de-

clarante for pessoa jurídica; ou

b) 1,5% do valor da operação a que se refere a informação omi-

tida, inexata, incorreta ou incompleta, se o declarante for pessoa fí-

sica; e

III - pelo não cumprimento à intimação da RFB para cumprir obri-

gação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipu-

lados pela autoridade fiscal, o valor de R$ 500 por mês-calendário;
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§ 1º A multa prevista na alínea “a” do inciso II do caput será 

reduzida em 70% (setenta por cento) se o declarante for pessoa jurí-

dica optante pelo Simples Nacional.

§ 2º A multa prevista na alínea “b” do inciso I do caput será apli-

cada também, 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 meta-

de 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 Ministé-

rio 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:

Observe-se que além das multas acima, o contribuinte está sujei-

to, por cruzamento de informações, a procedimento de malha fiscal, 
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a cobrança e fiscalização, além de enquadramento em crimes como 

sonegação fiscal e evasão.

Onde devo lançar o saldo das minhas 
criptomoedas na declaração de imposto de renda?

Na declaração de Bens e Direitos.

O que devo informar?
Deve ser informado o va-

lor, a quantidade adquirida, a 

data de aquisição, o CNPC/CPF 

de quem você comprou, nome 

e a cotação utilizada na data da 

compra, bem como qualquer 

outra informação relevante no 

caso de explicitar a operação 

realizada.

Qual é o código que 
devo utilizar?

É o ‘99 – Outros bens’. 

Fiz entradas parciais. Como lançar na declaração?
Como 99 — Outros bens. Se todas na mesma exchange, relate uma 

a uma e contabilize o total no saldo; se 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 importante?
Porque esse será o valor a deduzir de suas alienações para apura-

ção do lucro.

Como faço apuração dos meus lucros?
Por meio do programa GCAP, que pode ser importado pelo progra-

ma 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 apuração no GCAP?
Mapeie todas as suas transações, identificando em quais meses 

obteve a soma de alienações acima de R$ 35.000. 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 

das aquisições, ou seja, apurando o custo da criptomoeda alienada 

(seja na venda ou permuta). A analogia aqui é feita com relação ao CMV 

(Custo da Mercadoria Vendida).
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Faço trades. Tenho mesmo que considerar a 
permuta como alienação?

Muitas dúvidas pairam sobre o tema. Veja-se que a Receita 

Federal não se manifestou no sentido de criar qualquer exceção 

às criptomoedas nesse sentido. 

Em se tratando de Imposto de Renda, seria arriscado fazer 

qualquer ilação a respeito do que possa não ser tributado. Pelo 

contrário. A posição mais segura, até que haja qualquer manifes-

tação expressa da Receita, é que a permuta deve ser tributada.

É válida uma leitura, ao fim deste material, em “Como pagar 

menos Imposto de Renda de forma legal”, pois lá é detalhada a 

importância e a economia fiscal na tributação do trade.

A IN 1888 começou a valer em 2019. Preciso 
fazer algo com relação ao período anterior?

Você já estava obrigado antes a declarar Imposto de Renda bem 

como apurar ganhos de capital e pagar imposto (se teve lucro).

Não tenho como remontar o que fiz antes de 
agosto de 2019. O que faço?

A dica é: monte do seu saldo para trás. Você sabe quanto 

tem em criptoativos hoje. Faça um levantamento inverso que lhe 

remeta o caminho com o qual chegou até aqui, da forma mais 

fidedigna possível. A partir disso, declare, seja em atraso ou por 

meio de retificação.
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Declaração – Formas de elaboração
Fonte:

http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2020/apresentacao/for-

mas-de-elaboracao

Há três formas de elaboração da Declaração de Imposto de Renda 

Pessoa Física:

1. Por meio de computador, mediante a utilização do Programa 

Gerador da Declaração (PGD), relativo ao exercício de 2020, disponí-

vel no sítio da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) 

na Internet

2. Por meio de computador, mediante acesso ao serviço “Meu Im-

posto de Renda”, disponível no Portal e-CAC.

3. Por meio de dispositivos móveis, tablets e smartphones, me-

diante a utilização do serviço “Meu Imposto de Renda”, no APP “Meu 

Imposto de Renda”.

http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2020/apresentacao/formas-de-elaboracao
http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2020/apresentacao/formas-de-elaboracao
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Observações:

O acesso ao serviço “Meu Imposto de Renda (Extrato da DIR-

PF)”, com a utilização de computador, será feito obrigatoriamente 

com certificado digital (do contribuinte ou de seu procurador).

Já o acesso ao “Meu Imposto de Renda”, com a utilização de 

dispositivos móveis, é feito por meio do aplicativo “Meu Imposto de 

Renda”, disponível nas lojas de aplicativos Google Play (sistema An-

droid) ou App Store (sistema operacional iOS).

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 (declarar todas as fontes pagadoras) independentemen-

te de ter ou não retenção na fonte tais como: aluguéis, resgates de 

previdência privada, 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 rendi-

mentos deste dependente não estejam alcançados pela tributação 

em razão do limite estabelecido pela tabela de cálculo.

3. Deduções: observar se estão em conformidade com a legis-

lação vigente, observando-se que despesas médicas devem corres-

ponder a serviços efetivamente prestados e efetivamente pagos. 
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Fornecer ou utilizar recibos médicos inidôneos (recibos “frios”) confi-

gura crime contra a ordem tributária, sujeitando-se o infrator a multa 

de 150% e pena de reclusão de 2 a 5 anos.

4. Arrendamento de Imóvel Rural: muito utilizado pelas Usinas 

de Açúcar e Álcool. É tributado na Declaração de Ajuste Anual como 

aluguel e não como Receita da Atividade Rural. Se recebidos de Pes-

soa Jurídica, compensa-se a fonte, se recebidos de Pessoa Física é 

obrigatório o recolhimento do carnê-leão.

Observação: Existem muitos contratos indevidamente consi-

derados como contratos de parceria, que são, de fato, contratos de 

arrendamento. Nos contratos de parceria rural o proprietário do imó-

vel partilha com parceiro os riscos, frutos, produtos e os resultados 

havidos, nas proporções estipuladas em contrato.
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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 está sujeita à multa isolada de 

50% do valor do carnê-leão não recolhido, mesmo que tenha inclu-

ído os rendimentos sujeitos ao carnê-leão na Declaração de Ajuste 

Anual ou ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na de-

claração de ajuste.

6. Valor real das aquisições e alienações: declarar as aquisições 

e alienações de bens imóveis, móveis e direitos pelo valor real de aquisi-

ção ou alienação – recolher o imposto quando houver ganho de capital.

7. Saldos bancários: declarar todos os saldos bancários (contas 

correntes, investimentos e demais aplicações financeiras) mantidas no 

Brasil e no exterior em nome do declarante e dependentes, cujo valor 

unitário exceder a R$ 140.

8. CPF: não permitir que terceiros 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 

bancária para depósitos e saques, pois poderá ter que justificar a ori-

gem desses recursos.

10. Pagamentos e Doações Efetuados: informar na Declaração de 

Ajuste Anual, no quadro “Relação de Pagamentos e Doações Efetua-

dos”, os pagamentos efetuados a:
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• pessoas jurídicas, quando representem dedução na declaração 

do contribuinte;

• pessoas físicas, quando representem ou não dedução na declara-

ção do contribuinte, compreendendo pagamentos efetuados a profissio-

nais liberais, tais como: médicos, dentistas, advogados, veterinários, con-

tadores, economistas, engenheiros, arquitetos, psicólogos, fisioterapeutas 

e também os efetuados a título de aluguel, pensão alimentícia e juros.

Observação: a falta de declaração dos pagamentos acima sujeita 

o contribuinte à multa de 20% (vinte por cento) sobre os valores não 

declarados.

11. Nota Importante:

A Receita Federal possui um eficiente sistema informatizado de 

cruzamentos de informações entre os quais incluem-se dados das se-

guintes declarações, entre outras:

• 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

Saiba mais em: 

http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstra-

tivos/dirpf/entrega-da-declaracao-do-irpf/como-preencher-corretamente-a-sua-decla-

racao-do-irpf-evitando-a-ocorrencia-de-pendencias

http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dirpf/entrega-da-d
http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dirpf/entrega-da-d
http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dirpf/entrega-da-d


60

  

FORMAS DE 
APRESENTAÇÃO

Computador

APP Meu Imposto 
de Renda

Portal e-CAC

LOCAIS E HORÁRIOS  
DE APRESENTAÇÃO

• A declaração deve ser apresentada pela Internet, por meio da funcionalidade 
“Entregar Declaração” do PGD IRPF 2020. O serviço é gratuito.
Horário de transmissão: durante todo o dia, exceto no período de 1h às 
5h da manhã (horário de Brasília). No último dia, a recepção termina às 
23h59mim59s (horário de Brasília).

A apresentação pode ser feita a partir de dispositivos móveis, tablets e 
smartphones, mediante a utilização do serviço “Meu Imposto de Renda”, no 
APP Meu Imposto de Renda.

Utilização do serviço “Meu Imposto de Renda”, no Portal e-CAC, acessado 
com certificado digital.

Declaração – Prazo de Apresentação e locais de apresentação

As pessoas físicas que são obrigadas devem apresentar a declara-

ção no período de 2 de março a 30 de abril de 2020.

Veja as formas, locais e horários de apresentação:

Acesso ao Perguntão 2020

http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2020/perguntao

http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2020/perguntao 
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CAPÍTULO 9 

Como pagar menos  
imposto no hold

H
old pode ser traduzido do inglês, ao pé da letra, como “segurar”. 

Ou seja, uma prática que consiste em manter os ativos a lon-

go prazo, comprando-os e deixando-os parados em carteiras, 

aguardando valorização de meses ou até anos. 

Então, vamos supor que você tenha comprado 1 bitcoin quan-

do o custo de aquisição era de R$ 10.000. E, agora, tempos depois, 

ele vem subindo, subindo, prestes a ultrapassar a barreira dos R$ 

35.000. O que fazer? Vou pagar um imposto alto? Não necessaria-

mente. Já tratamos aqui que o custo da moeda é o valor que você 

desembolsou ao adquiri-la, certo? Então, fica aqui uma dica plena-

mente legal, que poderá economizar uns trocados na hora da mor-

dida do leão, partindo-se da premissa de que a moeda vá estourar o 

teto de R$ 35.000 logo ali na frente: 

1. Venda esse bitcoin já;

2. Recompre o bitcoin imediatamente; 

Qual o resultado prático disso? Ao vendê-lo neste momento, você 

estará efetivando uma alienação abaixo de R$ 35.000. E, portanto, 

isenta de imposto segundo o regulamento do IRPF. Não importa o ta-

manho do lucro. 



62

Ao recomprar esse bitcoin em seguida, você aumentará o custo 

de aquisição dele para o valor atual da moeda. O que significa que, 

quando decidir se desfazer desse mesmo ativo, o seu lucro fiscal será 

muito menor, pois será a diferença entre o valor de alienação e o valor 

da recompra. 

Entendeu a sacada? Você resguarda seu lucro real antes que ele 

seja tributável e diminui seu lucro fiscal, reduzindo, da mesma forma, o 

imposto a pagar.
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CAPÍTULO 10 

Como pagar menos imposto  
de forma completamente legal

M
uitas pessoas se apavoram com o que acham que estão deven-

do de imposto de renda relativo às suas operações com cripto-

moedas. Isso porque o contribuinte leigo acha que, se ele co-

meçou suas compras de criptomoedas lá em 2014, por exemplo, e hoje 

tem um saldo acumulado na casa do milhão, então ele deve imposto 

sobre toda a variação positiva do período.

É aí que entra a necessidade de você compreender como funciona 

o imposto. E a premissa mais importante é a de que ele não é devido 

com base naquilo que você tem hoje. Ele é devido mês a mês, desde o 

início de suas transações. 

Isso significa que, como regra, você não teve ganho de capital em 

uma operação única (a menos que você faça hold). Você, muito prova-

velmente, trabalhou duro, mês a mês, e veio incrementando seus ga-

nhos de forma gradativa ao mesmo tempo em que veio aumentando o 

seu custo de aquisição da moeda.

Lembremos que é de R$ 35.000 por mês o limite de isenção para 

suas alienações (valor total da alienação, não do lucro). Assim, orga-

nizando suas operações em frequência mensal, ao mesmo tempo em 

que aumenta o saldo, aumenta também o custo de aquisição. Dessa 
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forma, é preciso organizar suas operações de compra e venda de crip-

tomoedas mês a mês, mesmo que, durante todo o período, você não 

tenha sacado um único real.

Para ficar mais claro, vamos a um exemplo prático:

Você ingressou com R$ 2.000 na compra de cripto lá em julho de 

2014. De lá até hoje, realizou diversas operações dentro do limite de R$ 

35.000/mês (o que dá exatos 65 meses até dezembro de 2019). Consi-

derando que sempre permaneceu dentro do limite mensal de isenção, 

hoje você poderia contar com um saldo de R$ 2.277.000 e, ainda assim, 

não ter imposto algum a pagar. 

Uma vez que você veio oferecendo suas movimentações à tributa-

ção todo mês, seu saldo de imposto a pagar é zero.

Isso funciona, mas dá muito trabalho.

Nesse mesmo exemplo prático, se você não regularizar seu passa-

do e, em algum momento, alienar suas moedas, a tributação direta se 

dará desta forma: R$ 2.273.000 x 15% = R$ 340.950.

É diferença absurda.

Na prática, é possível regularizar a declaração de pessoas que co-

meçaram a comprar e vender criptomoedas há vários anos e que, por 

simples falta de informação, não declararam suas aquisições e aliena-

ções ao longo desse tempo. Por conta dessa omissão, acabam achan-

do que a única alternativa é tributar os ganhos subtraindo o valor inicial 

do investimento do quantum de ativos que têm hoje.

Não quer dizer que, durante todo período, não exista algum em que 

você esteja obrigado a recolher Imposto de Renda. É possível que sim. 

Ainda assim, com certeza, ele é muito menor do que se você não apro-
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veitar as isenções mensais e a variação do custo no trade, deixando 

para tributar esse lucro de forma única e acumulada.

É preciso ter em mente que o regulamento do Imposto de Renda 

permite a utilização da faixa de isenção. Ao mesmo tempo, a Receita 

Federal permite a retificação dos últimos 5 anos de declaração.

Eu não fiz nada disso. E agora?
Retifique suas declarações passadas, apurando mês a mês 

seus ganhos. Mapeie toda a sua movimentação do início para cá, 

identificando mês a mês seus ganhos e perdas. Tribute, assim, so-

mente o necessário, quando as alienações ultrapassarem o limite de 

R$ 35.000/mês.

Uma dica prática é: mapeie por data, exchange e moeda. Apure 

todas as suas compras, vendas, depósitos e retiradas, para, a partir daí, 
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verificar os meses, acrescentar em sua declaração as variações em 

custo e ganhos, sempre aumentando gradativamente seu patrimônio. 

Jamais faça isso de forma única.

Muita as pessoas – por desconhecimento e, às vezes, por preguiça 

– não fazem essa conta mês a mês. Não caia nessa. Dá muito trabalho, 

é verdade, mas sai muito mais barato.

É bom lembrar que, por muitas vezes nesse período, você pode 

ter aumentado sua quantidade de moedas e, ainda assim, não ter 

obtido lucro fiscal. Se não há lucro, não há imposto. Ainda assim, 

você tem obrigação de declarar, lembrando que declarar é diferente 

de pagar.

Então, mesmo que você seja, por princípio, contra declarar seus 

investimentos, não faça da sua teimosia uma bola de neve impagável. 

A partir do advento da IN 1888/2019, a Receita Federal já sabe que você 

compra e vende criptoativos. 

Apure, aproveite as isenções, retifique, declare, resguarde, enfim, 

seu patrimônio de forma legal. O saldo disso é uma economia de im-

posto, multas e, principalmente, de dor de cabeça.


