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CONCEITO DE DAY TRADE

Considera-se Day-trading, a operação ou o conjunto de operações 
iniciadas e encerradas em um mesmo dia, com o mesmo ativo, em 
uma mesma instituição intermediadora (Corretora de Valores), 
em que a quantidade liquidada tenha sido liquidada, total ou par-
cialmente. O investidor compra e vende o ativo no mesmo dia.  
Instrução Normativa RFB n° 1.585/2015, art. 65, § 1°, Inciso I.
 
A instituição intermediadora é a Corretora de Valores.
 

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=302887
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INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
 
Os rendimentos auferidos em operações de day-trading re-
alizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros 
e assemelhadas, por qualquer beneficiário, inclusive pes-
soa jurídica isenta, sujeitam-se à incidência do impos-
to sobre a renda na fonte à alíquota de 1% (um por cento).  
Lei nº 9.959, de 27 de janeiro de 2000, art. 8º; e Instrução 
Normativa RFB nº 1.585, de 31 de agosto de 2015, art. 65.
 
É considerado rendimento, o resultado positivo apurado no 
encerramento das operações de day-trade. 

SWING TRADE - Nas operações normais de ações, há a  
isenção de imposto de renda para movimentações de até  
R$ 20 mil ao mês. Na modalidade swing trade o investidor 
tem um tempo operacional maior que um dia.

SEGREGAÇÃO - A tributação de swing trade e day trade não 
pode ser feita em conjunto, e prejuízos de uma modalidade 
não podem ser compensados com lucros da outra.

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=87615
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=302887
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=302887
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FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA 

São os rendimentos auferidos em operações day trade realizadas 
em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas.  
Instrução Normativa RFB n° 1.585/2015, art. 65. 

 

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=302887
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APURAÇÃO DO RESULTADO MENSAL

1) Para a apuração do resultado da operação Day Trade será 
considerado, pela ordem, o primeiro negócio de compra com 
o primeiro negócio de venda, ou o primeiro negócio de venda 
com o primeiro negócio de compra e assim sucessivamente.  
Instrução Normativa RFB n° 1.585/2015, art. 65, § 3°.

2) Não será considerado o valor ou quantidade de estoque do 
ativo existente em data anterior a da operação de day trade.

3) Será admitida a compensação de perdas incorridas em  
operações day trade realizadas no mesmo dia.

4) Não será considerado o valor ou quantidade de estoque do 
ativo existente em data anterior a da operação de day trade.

Lei nº 9.959, de 27 de janeiro de 2000, art. 8º; Lei nº 12.350, 
de 20 de dezembro de 2010, art. 45; e Instrução Normativa 
RFB nº 1.585, de 31 de agosto de 2015, art. 65.

Apura-se o resultado mensal, através das apurações diárias.
 
 

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=302887
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=302887
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=302887
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=87615
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=87615
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=87615
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BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA

FORMAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO: 
A base de cálculo do Imposto de Renda sobre o ganho líqui-
do auferido em operações day trade, é o resultado positi-
vo auferido nas operações realizadas dentro de um mesmo 
mês, deduzidas as perdas e resultados negativos apurados no 
mês, bem como os custos e despesas incorridos necessários à  
realização da operação. 

Instrução Normativa RFB n° 1.585/2015, art. 56, § 3°.

1) O imposto de renda incide sobre o ganho líquido auferido 
na operação e day trade, apurado mensalmente, levando em 
consideração todos os resultados ocorridos em um mês, sejam 
eles negativos ou positivos.

2) O ganho líquido corresponde ao valor já deduzido da corre-
tagem, das taxas e emolumentos, e ISS. 

3) Se ocorrer prejuízo, no final do mês, consequentemente, 
não há que se falar em imposto de renda.

ALÍQUOTA: 1% (um por cento) sobre o valor do resultado 
positivo apurado no encerramento das operações day trade.

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=302887
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O imposto será retido sobre o rendimento da operação (1%), e o 
poderá compensado posteriormente, quando o contribuinte realizar 
o recolhimento de IR (20%) sobre os ganhos auferidos.

TRATAMENTO DO IMPOSTO RETIDO/COMPENSAÇÃO

O valor do imposto retido na fonte sobre operações de day 
trade poderá ser:
1 -  Deduzido do imposto incidente sobre ganhos líquidos apu-
rados no mês;

2 - Compensado com o imposto incidente sobre gan-
hos líquidos apurados nos meses subsequentes, se, 
após a dedução acima, houver saldo de imposto retido.  
Decreto 9.580/2018 - RIR/2018, art. 858;  
Instrução Normativa RFB nº1.585, de 2.015, art. 65, § 8º.

O valor do imposto retido na fonte sobre operações day trade pode 
ser deduzido do imposto incidente sobre ganhos líquidos apurados 
no mês ou compensado com o imposto incidente sobre os ganhos 
líquidos apurados nos meses subsequentes se, até o mês de dezem-
bro do ano-calendário da retenção, houver saldo de imposto retido.

Instrução Normativa RFB nº 1.585, de 31 de agosto de 2015, 
art. 65, § 8º.

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=302887
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=302887
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=302887
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RESPONSABILIDADE/RECOLHIMENTO 

Fica responsável pela retenção e recolhimento do imposto a  
instituição intermediadora da operação day trade, que receber 
diretamente a ordem do cliente. (Lei nº12.350, de 2010, art. 45);  
Instrução Normativa RFB nº1.585, de 2015, art. 65, § 5º; AD 
Cosar nº56, de 1999.

DARF de valor inferior a R$ 10,00: O valor do darf é acumulado 
para os meses futuros.

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=302887
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COMPENSAÇÃO DE PERDAS 

O investidor, na apuração dos ganhos líquidos auferidos no mês, 
somente poderá compensar as perdas incorridas em operações 
day trade com os resultados positivos obtidos em operações de 
mesma espécie (day trade) realizadas no mês.
O resultado mensal da compensação:

SE POSITIVO integrará a base de cálculo 
mensal do imposto de renda 
incidente sobre os ganhos 
líquidos, e

SE NEGATIVO poderá ser compensado com 
os resultados positivos de  
operações day trade apurados 
nos meses subsequentes.

 
Exemplo:

OPERAÇÕES DAY TRADE E A COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO

 
MÊS Lucro Prejuízo Saldo a 

Compen-
sar

Base de 
Cálculo 
do IR

Im-
pos-
to a 
Pagar 
(20%)

Janeiro - 1.000,00 1.000,00 - -
Fevereiro 1.500,00 - - 500,00 100,00
Março - 1.500,00 1.500,00 - -
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MÊS Lucro Prejuízo Saldo a 
Compen-
sar

Base de 
Cálculo 
do IR

Im-
pos-
to a 
Pagar 
(20%)

Abril 500,00 - 250,00 - -
Maio 750,00 - 250,00 - -
Junho 1250,00 - - 1.000,00 200,00

 
Instrução Normativa RFB nº 1.585 de 2015, art. 65, §§ 8º ao 
11º.

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=302887
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NOTA DE CORRETAGEM

É o documento emitido pela corretora onde estarão descrimina-
dos o montante das operações realizadas, diárias, as despesas 
com taxas operacionais – corretagens, taxa de registro, taxa 
de emolumentos incidente sobre o montante operacionalizado 
(compra e venda), o IRRF e o valor líquido pago ao investidor. 
Nota de corretagem com imposto, despesas e taxas.

 
Nota de corretagem com imposto, despesas e taxas. 
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Nota de corretagem com registro de prejuízo.

 
 
 
Exemplo de apuração diária: 
Dados - Dia 
10/03/2020

Total líquido 
(Diário)

IRRF: 1%

Transação 1 -R$ 505,00  Prejuízo  
Transação 2 R$ 959,850 R$ 9,60
Transação 3 R$ 502,500 R$ 5,03
Transação 4 R$ 1.529,700 R$ 15,30
Total líquido R$ 2.487,05 R$ 29,92
Alíquota IR (20%) R$ 497,41
Compensação IRRF R$ 29,92
Valor do Darf a 
Recolher - 6015

R$ 467,49

 
Darf IRRF: Código 8468 - Day-Trade -Operações em Bolsas 
(Instituição Intermediadora).
Darf IRPF: Código 6015 - Ganhos líquidos em operações em 
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bolsa (Investidor PF).
Darf IRRF: Código 3317 - Ganhos líquidos em operações em 
bolsa (Investidor PJ).
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PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

Na declaração de imposto de renda é preciso informar in-
clusive se houve prejuízos, e além dos ganhos, também 
devem ser informadas as posições de ações, opções em 
contratos futuros em 31 de dezembro do ano anterior. 

Aba Renda Variável – Operações Day trade
Na Declaração tem uma coluna para cada tipo de  
operação, mês a mês, conforme o investidor movimentou 
sua carteira, e ao final, a consolidação com as informações 
sobre o imposto apurado, a compensação de prejuízo, se 
for o caso, o imposto retido em meses anteriores, a com-
pensação do imposto retido e o valor do imposto a pagar. 

Informar mês a mês, o valor que obteve de lucro ou pre-
juízo no mês, de acordo com o ativo corresponden-
te (ações, opções, mercado futuro ou a termo) e se-
pare por tipo de operação (comum ou day trade). 

Mercado à Vista – Ações - informar o lucro ou prejuízo no mês 
em cada um dos tipos de operação.
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Para mais informações, acesse nosso site: www.legisweb.com.br
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