
Como declarar seus investimentos no IR
Todo investidor sabe que é importante ter os seus fundos de investimento declarados 
no imposto de renda, confira aqui o nosso guia para retirar todas as dúvidas.

 Devido a pandemia do novo 
Corona Vírus, a declaração do 
IR 2020 foi adiada para 30 de 
junho. Muitas pessoas, como 
de costume, deixam para 
última hora. É interessante que
o contribuinte faça 
corretamente sua declaração 
junto a Receita Federal para 
evitar multas, transtornos e 
para obter a correta restituição,

sem prejuízos no seu bolso. Lembrando que a declaração de impostos é referente ao 
ano anterior, se vamos fazer a declaração agora em 2020 é porque estamos analisando
os nossos rendimentos do ano que passou.

Que tipos de tributações caem em cima dos meus 
investimentos?

   O investidor deve analisar primeiramente quais tipos de investimento compõem a 
sua carteira. Para fins de tributação vamos entender que existem dois seguimentos: 
tributações de curto prazo e longo prazo. Em geral, os de curto prazo são fundos da 
renda fixa, e os de longo prazo são os multimercados, mas não é essa a definição, 
apenas generalizando, o que regula, de fato, essa classificação é o vencimento do 
fundo, acima de 365 dias (longo prazo) ou abaixo (curto prazo). Observe a tabela de 
tributação abaixo

INVESTIMENTO PRAZO ALÍQUOTA IR

Curto Prazo Até 180 dias 22,5%

Acima de 181 dias 20%

Longo Prazo
Até 180 dias 22,5%

Entre 181 e 360 dias 20%

Entre 361 e 720 17,5%

Acima de 721 15%



Declarando os investimentos no IR

1º Passo

   No momento que o investidor sentar a frente do computador e iniciar sua 
declaração, ele deve, num primeiro momento solicitar um extrato de rendimentos ao 
seu banco ou corretora que administra seus fundos. Após isso, ele deve acessar o 
software da Receita Federal (disponível para download em 
https://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2020/download).

2º Passo

   O investidor vai acessar, no programa, a aba “Rendimentos Sujeitos à Tributação 
Exclusiva/Definitiva. Dentro dessa Aba, no campo “Tipo de Rendimento” selecione a
opção 06 que trata de Rendimentos de aplicações financeiras, daí nos próximos 
campos é só preencher o beneficiário e os dados do seu banco ou corretora (CNPJ e o
nome da empresa), o último campo é referente ao valor numérico dos seus 
rendimentos o qual estará disponível no extrato solicitado que falamos anteriormente 
no 1º Passo.

3º Passo

     Chegou a hora de declarar o seu saldo aplicado. Acesse a aba “Bens e Direitos”, 
nessa página você deverá criar um formulário para cada fundo que possui. Preencha o
código do fundo, o qual se refere ao tipo de tributação : curto prazo (cód 71), longo 
prazo (cód 72), fundo imobiliário (cód 73) ou  fundos de ações (cód 74).  Os 
próximos campos a serem preenchidos dentro do formulário dizem respeito ao CNPJ 
da corretora/banco, localidade (País)  e a discriminação que nada mais é que uma 
descrição do que se trata esse fundo. No fim dessa tela existe um campo sobre 
Situação do Investimento em 31/12/2018 e em 31/12/2019, basta preencher a 
evolução dos seus rendimentos dentro dessas duas datas. Terminado isso, os seus 
rendimentos estão devidamente declarados.

  A declaração é bastante simples, o software da Receita Federal é bem auto-
explicativo, no entanto, apesar de simples pode ser bem trabalhosa se a carteira de 
ativos for muito diversificada. É interessante que todo investidor saiba sobre a 
tributação que é feita no seu dinheiro, isso o ajuda a montar melhores estratégias nas 
aplicações financeiras, aferir maiores rendimentos e a ter domínio da sua 
contabilidade, mas se o investidor estiver com pouco tempo ou simplesmente ainda 
não adquiriu a paciência para fazer a declaração, é interessante que procure auxílio 
com um contador experiente para que a faça corretamente.

https://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2020/download


Fonte da Imagem – https://m.brasilescola.uol.com.br/amp/curiosidades/leao-imposto-
renda.htm 
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