english version»

O Mapa dos Incentivos
APLICAÇÕES

PESSOA FÍSICA RESIDENTE

PESSOA JURÍDICA RESIDENTE

NÃO-RESIDENTES*

IR: 22,5% a 15%, conforme o prazo desde a
aquisição1, sobre rendimentos periódicos e na
venda ou resgate2.
IOF (para operações de prazo inferior a 30 dias):
1% ao dia sobre o valor do resgate, limitado ao
rendimento da operação.
Regra geral

Igual a PF Residente.
Instituições Financeiras não estão sujeitas ao
regime de Fonte ou ao IOF (30 dias)

IR: 15% sobre rendimentos2
IOF (Câmbio): alíquota zero.

Regra geral

Isentas de IR; IOF não se aplica

Regra geral

IR: Alíquota zero sobre rendimentos3 ;
IOF (Câmbio): alíquota zero.
Regra geral

IR: Regra geral.
IOF (30 dias): Regra geral para CDB; alíquota zero
para LF
Debêntures
IR: alíquota zero para Debêntures de SPE Incentivadas4; regra geral para demais debêntures.
IOF (30 dias): alíquota zero
LH, CRI e LCI,
IR: isenta
CDA, WA, CDCA, IOF (30 dias): CDCA, LCA, CRA, CRI sujeitas a alíLCA, CRA e CPR quota zero; CDA, WA, e CPR, isentos. Regra geral
para LH e LCI.
Demais títulos
Regra geral
privados

Regra geral

IR: Regra geral
IOF (Câmbio): alíquota zero.

IR: 15%11 para Debêntures de SPE Incentivadas4;
regra geral para demais debêntures.
IOF (30 dias): alíquota zero
IR: Regra geral
IOF (30 dias): igual à PF

IR e IOF (Câmbio): alíquota zero para Debêntures
que atendam às condições de Títulos Privados
Incentivados5; regra geral para demais debêntures.
IR e IOF (Câmbio): alíquota zero para aqueles que
atendam às condições de Títulos Privados Incentivados5; regra geral para demais títulos.

Renda Fixa
Regra Geral

Títulos Públicos
Federais
Caderneta de
Poupança
CDB, LF

Renda Variável6

Swaps

Regra geral

IR e IOF (Câmbio): alíquota zero para aqueles que
atendam às condições de Títulos Privados Incentivados5; regra geral para demais títulos.
IR: 15% sobre ganhos líquidos mensais, isentos
IR: 15% sobre ganhos líquidos mensais (+0,005% IR: ganhos de capital2, isentos; 10% para opeganhos de alienações de ações até R$ 20 mil/mês fonte); 20% sobre Day trade (+ 1% fonte)
rações em mercados de liquidação futura fora de
(+0,005% fonte); 20% sobre Day trade (+ 1%
IOF (30 dias): alíquota zero
Bolsa.
fonte)
IOF (Câmbio): alíquota zero.
IOF (30 dias): alíquota zero
IR: conforme o prazo desde a aquisição, 22,5% a Idem PF
IR: 10% sobre rendimentos, dentro ou fora de
15% sobre resultado positivo auferido na liquidaBolsa.
ção do contrato.
IOF (Câmbio): alíquota zero, para operações em
Bolsa.

APLICAÇÕES

PESSOA FÍSICA RESIDENTE

Fundos de Renda IR: 22,5% a 15%, conforme o prazo desde a
Fixa7
aquisição1, sobre diferença positiva entre o valor
da quota no resgate e na data da aplicação +
15% de antecipação, retidos semestralmente
(“come-quotas” maio e novembro).
IOF (30 dias): 1% ao dia sobre o valor do resgate,
limitado ao rendimento da operação.
Fundos de Curto IR: 22,5% (até 720 dias) e 20% (acima de 720
dias), sobre diferença positiva entre o valor da
Prazo8
quota no resgate e na data da aplicação + 20%
de antecipação, retidos semestralmente (“come-quotas” maio e novembro).
IOF (30 dias): 1% ao dia sobre o valor do resgate,
limitado ao rendimento da operação.
Fundos de Ações9 IR: 15% sobre a diferença positiva entre o valor
de resgate e o custo de aquisição da quota
IOF: Alíquota zero.
Fundos com 85% IR (exclusivo de fonte): alíquota zero
IOF (30 dias): 1% ao dia sobre o valor do resgate,
em Debêntures
de SPE Incentiva- limitado ao rendimento da operação.
das10
FIP, FIC-FIP e FIEE IR: alíquota zero sobre ganhos na alienação de
(incl. FIP-IE e FIP- quotas e resgate/ amortização isentos, no caso de
-PD&I)
FIP-IE e FIP-PD&I12 ; 15%, sobre a diferença positiva entre o valor de resgate e de aquisição das
quotas; e sobre os ganhos auferidos na alienação/
amortização das quotas13; nos demais casos.
IOF: alíquota zero
IR: de fonte, nas aplicações da carteira, sobre
FII15
rendimentos e ganhos, exceto LH, CRI, LCI e quota
de FII; Rendimentos distribuídos aos quotistas,
isentos

PESSOA JURÍDICA RESIDENTE

NÃO-RESIDENTES*

Idem PF

IR: 15% sobre rendimentos; alíquota zero no
caso de Fundos (exclusivos de não-residentes)
com 98% de Títulos Públicos Federais ou 98% de
Títulos Privados Incentivados5
IOF (Câmbio): alíquota zero.

Idem PF

IR: 15% sobre rendimentos
IOF (Câmbio): alíquota zero.

Idem PF

IR: 10% sobre rendimentos
IOF (Câmbio): alíquota zero.

IR (exclusivo de fonte, inclusive IF11): 15% sobre
rendimentos

IR: alíquota zero
IOF (Câmbio): alíquota zero.

IR: 15% sobre resgates e sobre ganhos na aliena- IR: alíquota zero14 sobre rendimentos3 de FIP, FICção/ amortização das quotas
-FIP e FIEE
IOF (Câmbio): alíquota zero.

IR: Idem PF; 20% sobre rendimentos/ganhos de
capital distribuídos

IR: 15% sobre rendimentos
IOF (Câmbio): alíquota zero.

1. Alíquotas, conforme o prazo, contado desde a aplicação: 22,5% (até 180 dias); 20% (de 181 a 360 dias); 17,5% (de 361 a 720 dias) ou 15% (acima de 720 dias).
2. A parcela dos rendimentos correspondente ao período (quando existir) entre a data do pagamento do rendimento periódico anterior e a data de aquisição do título (se posterior) pode ser deduzida da base de cálculo do IR sobre o rendimento periódico, observado que,
nesse caso, essa parcela deverá ser deduzida do custo de aquisição para fins de apuração do imposto incidente na alienação/resgate do título (art. 5º da Lei nº 12.431/11).
3. Para fins da tributação de não residentes, rendimentos consideram quaisquer valores que constituam remuneração de capital aplicado, inclusive aquela produzida por títulos de renda variável, tais como juros, prêmios, comissões, ágio, deságio e participações nos lucros,
bem como os resultados positivos auferidos em aplicações nos fundos e clubes de investimento em ações; e ganhos de capital, consideram os resultados positivos auferidos nas operações realizadas em Bolsas de Valores, de Mercadorias, de Futuros e assemelhadas, com
exceção das operações conjugadas que produzam rentabilidade predeterminada, e nas operações com ouro, ativo financeiro, fora de Bolsa.
4. Debêntures de SPE Incentivadas (art. 2º da Lei nº 12.431; Res. CMN nº 3.947/11; Decr. nº 7.603, de 9/11/11): Debêntures emitidas (entre Jan/11 e Dez/15) por SPE constituída para implementar projetos de investimento na área de infraestrutura (IE) ou na produção
econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I). Os setores e condições gerais para projetos prioritários foram definidos no Decreto nº 7.603, observado que Portarias Ministeriais disporão requisitos mínimos específicos dos projetos e que, adicionalmente, cada projeto deve ser aprovado por Portaria de Aprovação do Ministério setorial responsável, cujo número e data devem ser destacados pela SPE no prospecto e Anúncio do Início de Distribuição, quando da emissão pública da debênture.
5. Títulos Privados Incentivados (art. 1º da Lei nº 12.431; Res. CMN nº 3.947/11): Títulos emitidos por PJ de direito privado não-financeiro (exclui emissões de bancos, cooperativas de crédito, caixa econômica, distribuidoras, corretoras (inclusive de câmbio), SCFI, SCI e SAM)
adquiridos por não residente a partir de 1/1/2011, com prazo médio ponderado superior a 4 anos (vide Res. nº 3.947/11); remunerado por taxas de juros prefixada, vinculada a índice de Preços ou à TR; vedada a recompra nos 2 primeiros anos /liquidação antecipada pelo
emissor e compromisso de revenda pelo comprador; com intervalos mínimos de pagamento de rendimentos periódicos (se existentes) de 180 dias; regulamentado pela CVM ou CMN, objeto de oferta pública, procedimento simplificado demonstrando o objetivo de alocar
recursos em projetos de investimento (vide Res. nº 3.947/11) e negociação em mercado regulamentado.
6. Inclui ações no mercado à vista, operações a termo, no mercado futuro e de opções. Exclui operações com derivativos que resultem em rendimentos predeterminados.
7. Fundos de Longo Prazo, carteira de títulos com prazo médio superior a 365 dias. Condições de enquadramento/desenquadramento dispostas na Lei nº 11.053, artigo 6º e IN nº 1.022, arts. 3º a 7º.
8. Fundos de Curto Prazo, ou seja, carteira de títulos com prazo médio igual ou inferior a 365 dias. Lei nº 11.053, art. 6º; IN nº 1.022, arts. 3º e 4º.
9. Fundos com carteira de, no mínimo, 67% em ações no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade assemelhada, inclusive os recibos de subscrição de ações, os certificados de depósito de ações, os BDR, as quotas dos fundos de ações e as quotas dos fundos de
índices de ações negociadas em mercado organizado, bem como os ADR e GDR, no exterior – MP nº 2.189, art. 2º; Lei nº 11.033, arts. 1º e 7º; IN nº 1.022, arts. 7, 18 e 21.
10. Art. 3º da Lei nº 12.431/11. A aplicação de, no mínimo, 85% do valor do PL em Debêntures de SPE Incentivadas, em qualquer momento de sua vigência, deverá ficar disposta no regulamento do Fundo. Inclui FIC que detenham, no mínimo, 95% de seus recursos
alocados em cotas desses Fundos.
11. IR exclusivamente de fonte. Esse regime de tributação aplica-se inclusive às operações de titularidade de instituições financeiras, inclusive sociedade de seguro, previdência e capitalização, CTVM, DTVM, ou SAM. Os rendimentos tributados exclusivamente na fonte
poderão ser excluídos na apuração do lucro real. As perdas apuradas nas operações com cotas dos fundos, quando realizadas por PJ tributada com base no lucro real, não serão dedutíveis na apuração do lucro real.
12. Os ganhos auferidos na alienação de cotas de FIP-IE e FIP-PD&I serão tributados à alíquota zero,quando auferidos por PF, dentro ou fora de Bolsa; e os rendimentos distribuídos à PF, no resgate ou amortização de quotas ficam isentos do IR. Os FIP-IE e FIP-PD&I devem
manter no mínimo 90% do PL aplicado em ações, bônus de subscrição, debêntures, conversíveis ou não, ou outros títulos de emissão de sociedades anônimas autorizados pela CVM que desenvolvam, respectivamente, novos projetos de infraestrutura ou de produção
econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação no território nacional; e devem ter um mínimo de 5 quotistas, sendo que cada quotista não poderá deter mais de 40% das cotas emitidas pelo FIP-IE ou pelo FIP-PD&I ou auferir rendimento superior ao correspondente a 40% do total dos rendimentos do Fundo, observadas condições adicionais para os respectivos projetos e emissores – Lei nº 11.478, arts. 2º ao 4º (alterada pela Lei nº 12.431/11, art. 4º) e ICVM nº 460/07 (alterada pela ICVM 501/11).
13. Os ganhos tributados à alíquota de 15% serão considerados como ganho líquido, quando auferido por PF em Bolsa ou PJ dentro ou fora de Bolsa, e como ganho de capital, quando auferido por PF fora de Bolsa. No caso de amortização, o IR incidirá sobre o valor
que exceder o respectivo custo de aquisição. Os FIP e FIEE deverão ter, no mínimo, 67% em ações de SA, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição e cumprir os limites de diversificação e regras de investimento constantes da legislação da CVM – Lei nº
11.312/06, art. 2º, e ICVM 391/03 e 406/04.
14. Esse benefício não se aplica ao titular de quota de FIP, FIC-FIP e FIEE que detenha (isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele ligadas) 40% ou mais da totalidade das quotas, ou cujas quotas lhe derem direito a rendimento superior a 40% do total de rendimentos auferido pelo Fundo; ou aos Fundos que detiverem em sua carteira mais de 5% do PL em títulos de dívida (exceto debêntures conversíveis em ações e títulos públicos federais) – Lei nº 11.312/06, art. 3º.
15. FII Incentivados = Fundos de Investimento Imobiliários cujas quotas sejam admitidas à negociação exclusivamente em mercado organizado e que possua, no mínimo, 50 quotistas. O benefício não será concedido ao quotista pessoa física cujas quotas representem 10%
ou mais da totalidade das quotas do FII ou cujas quotas lhe derem direito a rendimento superior a 10% do total de rendimentos do fundo.

