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PRÓXIMAS VERSÕES
•

Inserir controle de estoque;

•

Inserir parâmetros para alíquotas quando ganho de capital for superior a 5 milhões de reais no período de
apuração (mensal);

•

Inserir botão para exportar relatório;

•

Inserir opção para calcular mais de uma criptomoeda ao mesmo tempo;

•

1 INTRODUÇÃO
Calcular o ganho de capital sobre as negociações com criptomoedas ficou fácil. Digite as ordens de compra e venda na
Calculadora GCAP, disponível em http://www.icoinomia.com.br, e na hora de declarar use o GCAP (programa fornecido pela
Receita Federal do Brasil). O DARF (com o código 4600) para pagamento pode ser feito pela internet com o programa Sicalcweb
disponível em http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/SicalcWeb/default.asp?TipTributo=1&FormaPagto=1

2 APURAÇÃO
Digite as ordens de compra e venda realizadas durante o período de apuração (mensal) e verifique o valor a pagar no final.
Referente as operações, são necessários digitar a data de compra/venda, valor unitário da criptomoeda, selecionar se a
operação é de compra ou venda, o valor em moeda estatal pago a título de comissão de corretagem (se houver) e a quantidade
de criptomoedas adquiridas/vendidas.
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3 GCAP IDENTIFICAÇÃO

Com o programa GCAP instalado no computador, é necessário abrir e digitar primeiramente a identificação do
contribuinte. Para isso são necessários fornecer o número do CPF, nome completo, telefone, país de residência, data de início e
fim da apuração.
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4 GCAP DIREITOS/BENS MÓVEIS
As criptomoedas, em especial, são declaradas na aba de direitos/bens móveis. O programa GCAP atualmente não
contém nomenclatura compatível com o criptomercado. Para cada criptomoedas é necessário adicionar um bem na lista do
programa.

5 GCAP DADOS DO MÓVEL
Utilizando o relatório da calculadora do Icoinomia, digite no programa GCAP os dados da operação. Atenção! No
programa GCAP da Receita Federal o conceito de operação é diferente da calculadora do Icoinomia. No GCAP, em cada
operação são necessários digitar os dados da i) natureza – aqui é a diferença mais importante, nesse programa o contribuinte
digita apenas as operações de venda, porém, é na operação de venda que serão digitados os dados relativos a compra; ii) data
de aquisição (relativo a compra da criptomoeda); iii) data de alienação (relativo a venda da criptomoeda; iv) valor da alienação
(aqui o contribuinte deve inserir o valor total da operação, ou seja, a quantidade unitária multiplicada pelo valor de venda); v)
escolher se a venda foi a prazo/prestação; vi) custa da corretagem (na operação de venda); vi) custo de aquisição (o valor total
gasto na compra com as criptomoedas e corretagens, comissões); vii) selecionar se o bem é sujeito a registro público (no caso
das criptomoedas, não há legislação que obrigue o registro público da operação, portanto, deve ser selecionado a opção “não”);
viii) selecionar se já houve alienação parcial desse bem (no caso da maioria das criptomoedas, se o contribuinte adquiriu uma
unidade inteira e depois realizou vendas em frações menores, é aconselhável marcar “sim” nessa opção, porém, deverá escolher
“não” se vendeu tudo que foi adquirido.
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6 GCAP ADQUIRENTE

Na tela Adquirente do programa GCAP, se o contribuinte comprou e vendeu utilizando uma conta em Exchange, deverá
colocar os dados de cada corretora por onde realizou operações. Porém, se as criptomoedas foram adquiridas de pessoas físicas,
deverá digitar o CPF e nome completo da pessoa com quem realizou a operação.

7 GCAP APURAÇÃO DO GANHO

Na tela de apuração é demonstrado a base de cálculo de ganho de capital, ou seja, o valor sobre o qual irá incidir a
alíquota do imposto.
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8 GCAP CÁLCULO DO IMPOSTO
Nessa tela o programa demonstra o cálculo do imposto a recolher conforme os dados digitados pelo contribuinte nas
telas anteriores. É possível conferir a alíquota do imposto e também o valor utilizado como base de cálculo.

9 CONSOLIDAÇÃO
Na tela de consolidação é possível conferir toda a memória de cálculo do imposto a recolher, ou seja, o imposto a
pagar, imposto pago (se houver) e o rendimento de ganho de capital sobre o qual foi aplicado a alíquota para apurar o total
devido.
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10 DARF
O DARF (com o código 4600) para pagamento pode ser feito pela internet em
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/SicalcWeb/default.asp?TipTributo=1&FormaPagto=1.
O ganho de capital deve ser apurado por operação e pago no mês seguinte ao da realização da alienação do bem. Caso
venha a ser recolhido em período posterior haverá a incidência de juros e multas.
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