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Introdução
Olá!

Se você chegou até aqui é porque está precisando de uma ajuda para 
facilitar a parte tributária das suas operações em Bolsa e ficar em dia 
com a Receita Federal. Acertei?

Então você está no lugar certo!

Eu e a Clear Corretora preparamos um passo a passo para você 
realizar seus cálculos de Bolsa, gerar e pagar a DARF e, por fim, 
entregar sua Declaração Anual.

Lembre-se: a parte tributária dos seus investimentos não é difícil, 
apenas detalhada. 

E para cada detalhe, eu, a Contadora da Bolsa, estou aqui para te 
ajudar.

Vamos começar?



Obrigações f iscais
de todo trader!

1.

O tripé da tributação de bolsa explica quais são as principais 
obrigações fiscais que todos aqueles que operam na Bolsa de Valores 
brasileira têm de cumprir. São elas:

1 - Calcular todos os meses;
2 - Pagar DARF, quando tiver;
3 - Entregar a Declaração.

Não adianta fugir: a partir do momento que você tem a primeira nota 
de corretagem com o seu CPF no cabeçalho, já está no radar da 
Receita Federal e precisa, obrigatoriamente, cumprir essas três 
obrigações.

Vamos entender melhor como cada uma delas funciona?



Cálculos mensais

DARF

2.

Os cálculos devem ser realizados mensalmente para você observar 
seus resultados mensais de lucro ou prejuízo, atualizar a carteira com o 
preço médio de aquisição e chegar no valor do IR a pagar, caso tenha.

A base para fazer seus cálculos são as notas de corretagem e extratos 
disponibilizados pela sua corretora, e é através deles que você terá 
todos os dados das suas operações e poderá calcular o custo de 
aquisição, no caso de compra, e o resultado total do mês, no caso de 
vendas.

A DARF é o Documento de Arrecadação da Receita Federal. É por meio 
dela que você paga seus impostos mensais em casos de lucro 
tributável.

Fez operações na bolsa e fechou o mês com lucro após abater todos 
os prejuízos acumulados? 

Então você terá DARF para pagar. E pode comemorar, porque a DARF 
é o troféu do trader. Afinal, só paga a guia quem está lucrando de 
verdade na Bolsa de Valores, né? 



3.

Declaração Anual
A entrega da Declaração irá te salvar da fiscalização da Receita Federal. 
É por meio dela que você presta contas para o leão e fica são e salvo 
para continuar fazendo seus trades na Bolsa com segurança. 

Caso não cumpra com essa obrigação, pode acabar com sérios 
problemas, como:

• Fiscalização da Receita Federal;
• Malha fina;
• Multas e juros;
• CPF bloqueado.

Chato, né? Vai por mim: é mais fácil cumprir suas obrigações fiscais do 
que arrumar problema com o leão. 



4.

Se você está aqui, é porque é um trader consciente, a fim de lucrar 
muito na Bolsa com responsabilidade e longe das garras do leão. 
Acertei?

Antes de continuarmos, bora dar uma olhada nas definições de Day 
Trade.

Day Trade, em tradução livre, significa negociação diária e é um tipo de 
operação feita na Bolsa de Valores. Essas negociações - como o 
próprio nome já diz - duram apenas um dia e são as mais rápidas do 
mercado.

Para saber se você é um Day Trader, basta analisar se suas 
movimentações de compra e venda foram feitas:

No mesmo ticker;
Na mesma data do pregão;
Por meio da mesma corretora;
Por meio de um mesmo CPF;
Comprou/vendeu ou vendeu/comprou.

Se encaixa em tudo isso? Então você fez day trade.

Antes de qualquer coisa, você precisa entender:
Quando uma operação é considerada Day Trade?



5.

Quando uma operação é considerada Swing Trade?

Uma operação é considerada Swing Trade quando a data do pregão 
de compra e a data do pregão de venda são diferentes.

Não importa se você vendeu dentro de uma mesma corretora, com o 
mesmo CPF e no mesmo ticker. Se comprou e vendeu em dias 
diferentes, então é Swing Trade. 

É importante saber a diferença entre esses dois tipos de operação, 
afinal, elas têm regras de tributação diferentes.



6.

Cálculos Mensais
Fazer seus cálculos de Bolsa é fundamental porque, além de ficar 
seguro das garras do leão, você consegue fazer o balanço das suas 
movimentações e ter um maior controle sobre seus trades.

Ao fazer seus cálculos mensais, você garante que não vai atrasar sua 
DARF - quando tiver - e, portanto, não vai precisar pagar juros e multa. 

Além disso, seus cálculos de Bolsa permitem que você compense seus 
prejuízos e economize dinheiro na hora de pagar IR.

Por fim, os cálculos de Bolsa são fundamentais para que você preencha 
sua Declaração Anual. Sem eles, como você não saberia quais foram os 
resultados das suas operações do decorrer do ano, o que te impediria 
de preencher o IRPF da forma correta.

Para calcular, não tem erro! Vem comigo nesse passo a passo:



1. Custo de aquisição

Sempre que houver uma compra, o seu custo de aquisição deve ser 
calculado. Para isso, é preciso pegar o valor de compra do ativo que 
aparece na nota de corretagem, multiplicar pela quantidade adquirida 
e em seguida somar todas as taxas que foram descontadas na nota de 
corretagem, exceto o IRRF. 

Se houver mais de um título na mesma nota de corretagem, basta 
ratear as taxas proporcionalmente entre eles.

Depois de tudo feito, basta dividir o resultado pelo total de ações 
compradas, chegando, assim, no seu custo de aquisição unitário.

Faça isso compra por compra para chegar no seu resultado final, 
beleza?

2. Venda líquida

Quando vender, você precisará somar as taxas da nota de corretagem 
ao valor da venda dos ativos para chegar ao valor da venda líquida.

Assim como no caso do custo de aquisição, o cálculo de venda líquida 
deve ser feito venda por venda, para que você chegue no seu resultado 
final.

7.



8.

3. Resultado líquido

Com o custo de aquisição e a venda líquida em mãos, chegou a hora de 
encontrar seu resultado líquido. Para isso, basta subtrair o segundo do 
primeiro. 

A fórmula é: 
(venda líquida - custo de aquisição) = resultado líquido.

Após encontrar seu resultado líquido, analise. Deu prejuízo? Então 
anota para compensar nos lucros futuros. Deu lucro? Então segue para 
o próximo passo.



9.

Compensação de prejuízo 

Caso o seu resultado líquido seja positivo, você deve pegar todos os 
seus débitos e prejuízos acumulados no Day Trade e compensar no 
seu resultado. 

Para compensar seus prejuízos, siga essas regrinhas:

• Lucro de Day Trade só compensa com prejuízo de Day Trade; Lucro 
de Swing Trade só compensa com prejuízo de Swing Trade; e lucro de 
FIIs só compensa com prejuízo de FIIs.

• Prejuízo não tem data de validade, mas só pode ser utilizado se você 
informá-lo na Declaração Anual;

• Prejuízo só pode ser compensado no mês em que ocorre ou nos 
meses seguintes. Não dá para compensar prejuízo em meses 
passados!

• Prejuízo só pode ser compensado em meses de lucro tributável. Teve 
lucro isento no mês? Então esquece a compensação. 



10.

Isenção do Imposto de Renda

Se você opera apenas no Day Trade, dificilmente vai ser contemplado 
pela isenção dos 20k.

Mas se um dia você, por acaso, decidir operar swing trade, vai gostar 
dessa regrinha.

A regra de isenção do Imposto de Renda, como o próprio nome diz, te 
libera do pagamento de IR em alguns casos específicos. Para saber se 
você está isento, basta analisar se:

• Vendeu menos de 20k no mês;
• Em ações ou ouro;
• Na ordem comprou/vendeu.

Se você se encaixa em tudo isso, apenas o seu lucro de Swing Trade 
estará isento do Imposto de Renda.

🚨ATENÇÃO: Day Trade não entra NUNCA na regra de isenção dos 20k, 
beleza? 



Alíquota 

Depois de compensar seus prejuízos, basta analisar:

Fechou no prejuízo? Calma, não precisa amargar! Anota esse resultado 
para compensar nos lucros que você vai ter no futuro, combinado?

Deu lucro isento? Então, caso você tenha operado Swing Trade no mês, 
o lucro desse tipo específico de operação é isento de IR.

Deu lucro tributável? Boa, investidor! É gol do trader e tem DARF para 
pagar. Para isso, basta aplicar a alíquota de 20% para day trade, 20% 
para FIIs e 15% para swing trade. Depois, compense todos os IRRFs 
acumulados. Tudo feito? Hora de pagar a DARF!

11.



Se você tinha determinado ativo em carteira, decidiu vender, mudou 
de ideia e comprou de novo no mesmo dia, você operou Day Trade.

O Day Trade é soberano.

Apesar de já ter os ativos em carteira, o que se sobressai, aos olhos 
da Receita Federal, é a movimentação feita em um único dia. 

Portanto, na hora de calcular, não se esqueça: comprou e vendeu ou 
vendeu e comprou no mesmo dia? Não importa se já tinha os ativos 
em carteira, é Day Trade!

12.

O Day Trade é soberano



13.

Declaração Anual
Na hora de preencher sua Declaração Anual, a principal obrigação 
fiscal do trader, você deve ficar atento a quatro menus.

Renda variável

O menu Renda Variável é, sem dúvida, o melhor amigo dos traders. É 
nele que você vai informar seus resultados mensais para ficar amigo 
do leão de vez. 

Nesse menu, você deve acessar a seção operações comuns/Day 
Trade e, em seguida, preencher a coluna Day Trade com seus 
resultados mês a mês, de lucro ou prejuízo. E atenção: seus 
resultados devem ser preenchidos por mercado e tipo de operação. 
Não vale misturar Day Trade com Swing Trade e nem Opções com 
Ações, Futuro Índice e etc.

Depois, na coluna Imposto Pago, você deve informar o valor das suas 
DARFs pagas no decorrer do ano, caso tenha tido lucro no Day Trade. 



14.

Bens e Direitos

Esse menu não é o mais acessado pelos traders, afinal, só o preenche 
quem “guarda” ativos em carteira.

Mas, se por acaso lá no dia 31 de Dezembro, você virar o ano com 
algum ativo em carteira, deve informá-lo no menu Bens e Direitos 
pelo custo de aquisição, ok?

Exemplo de descrição sugerida: 
ATIVO XXXXX // XXX UNIDADES // CUSTO MÉDIO R$ XX,XX // EMPRESA 
XXXX //CUSTÓDIA NA CORRETORA XXXX  DE CNPJ: 
XX.XXX.XXX/XXXX-XX

Rendimentos Isentos e não Tributáveis

Nesse menu só vai o trader que guardou alguns ativos em carteira e, 
por isso, recebeu proventos no decorrer do ano, ou aquele que foi 
contemplado pela isenção dos 20k.

Se esse é o seu caso e você recebeu proventos, dividendos de FIIs ou 
teve lucro isento em algum mês, vai no menu Rendimentos Isentos e 
não Tributáveis.

Você deve usar: 

Código 09 para proventos;
Código 26 para rendimentos de FIIs;
Código 20 para resultados de lucro isento.



15.

Rendimentos Sujeitos à Tributação
Exclusiva/Definitiva

O seu juros sobre capital próprio, ou JSCP, deve ser informado no 
menu Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva, usando 
o código 10. 

Depois, basta informar a fonte pagadora e o nome da empresa que 
pagou os juros. 



Encerramento
Se você é trader e quer lucrar na Bolsa, guarda esse e-book a sete 
chaves. Afinal, além de conhecer os gráficos e dinâmicas do mercado 
de Bolsa, é importante que o investidor trilhe o caminho da 
tributação responsável para lucrar no Day Trade e ficar em dia com a 
Receita Federal. 

Mas é claro que, caso você esteja muito ocupado estudando suas 
operações para multiplicar o seu dinheiro, eu posso te ajudar. Basta 
clicar aqui para falar com a equipe da Contadora da Bolsa 
Contabilidade. Nós vamos resolver todo o seu IR de Bolsa para você!



Alice Porto - Contadora da Bolsa

Graduada em Ciências Contábeis pela PUC Minas; possui 26 anos de 
experiência em gestão empresarial; Alice Porto é CEO e fundadora da 
Contadora da Bolsa Contabilidade, a maior contabilidade especializada 
em IR para investidores de Bolsa do país com 15 anos de atuação no 
mercado. Fundadora do perfil no Instagram e do canal Youtube 
@contadoradabolsa. Autora do livro “101 Perguntas e Respostas de 
Tributação na Bolsa”

YouTube:
www.youtube.com/c/ContadoradaBolsa

Instagram:
www.instagram.com/contadoradabolsa/

Site:
www.contadoradabolsa.com.br/

Contadora da Bolsa Contabilidade:
www.contadoradabolsa.com.br/contabilidade


