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 1. Fontes de Informação: 

 a) Perguntas e Respostas IRPF 2018 (a publicar) 

 b) Ajuda do programa Ganho de Capital (clique F1) 

 c) Instruções Normativas. IN 84/01 IN 599/05 

 d) Fale Conosco (Site >> Contato >> Fale Conosco) 

 e) Orientação presencial para a entrega da Declaração 

 

 2. Ganho de Capital 

 a) Custo de Aquisição > IN 84/01 

 O que agrega? Art. 17 

 Moedas Antigas – Anexo I 

 b) Prazos: art. 30 

 DARF em atraso:  

 Se já estiver declarado, e-CAC 

 Se não estiver declarado, SICALC WEB PF 

 c) Alíquotas: o programa calcula 

 d) Isenções: Ver Perguntas e Respostas IRPF 

 e) Herança e Doação: art. 20 

 “Art. 20. Na transferência de propriedade de bens e direitos, por sucessão causa 

mortis, a herdeiros e legatários; por doação, inclusive em adiantamento da legítima, 

ao donatário; bem assim na atribuição de bens e direitos a cada ex-cônjuge ou ex-

convivente, na hipótese de dissolução da sociedade conjugal ou união estável, os 

bens e direitos são avaliados a valor de mercado ou considerados pelo valor 

constante na Declaração de Ajuste Anual do de cujus, doador, ex-cônjuge ou ex-

convivente declarante, antes da dissolução da sociedade conjugal ou união estável.” 

 

 3. Programa GCAP2018 

 a) Link para página de download 

 b) Atenção: o GCAP apenas calcula DARF e Demonstrativo, mas não declara. Por este 

motivo, é preciso exportar o demonstrativo para a DIRPF do ano seguinte. 

 

 4. Acompanhamento: e-CAC 

 a) Gerar Código de Acesso 

 b) Extrato do Processamento da Declaração (visão: DIRPF ano específico, localizar o 

débito do Ganho de Capital e seu status) 

 c) Situação Fiscal (visão: geral pendências por CPF) 

 d) Lista de Serviços do e-CAC (o que precisa de certificado digital?) 

http://bit.ly/PIR2018
http://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/perguntas-frequentes/declaracoes-e-demonstrativos/irpf
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=14400&visao=anotado
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=15526
http://idg.receita.fazenda.gov.br/contato/fale-conosco
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/SicalcWeb/default.asp?TipTributo=1&FormaPagto=1
http://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/perguntas-frequentes/declaracoes-e-demonstrativos/irpf
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/pagamento-do-imposto-de-renda-de-pessoa-fisica/ganho-de-capital/programa-de-apuracao-de-ganhos-de-capital-moeda-nacional/ganhos-de-capital
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/atendimento-virtual/geracao-do-codigo-de-acesso-para-o-portal-e-cac
http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/cidadao/irpf/2018/processamento/extrato-da-dirpf
http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/ATBHE/servicos-ecac/default.aspx

