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Agora que você iniciou a sua jornada como 
cliente Nomad, dolarizando a sua vida e parte 
de seu patrimônio, é importante que você 
tome alguns cuidados e cumpra as obrigações 
tributárias brasileiras. Afinal, ninguém quer ter 
problema com o Leão, não é mesmo?

No Brasil, de maneira resumida, existem três 
grandes obrigações fiscais que recaem sobre as 
pessoas físicas que investem no exterior: 

        Para todos: 

a famosa Declaração de Ajuste Anual do 
Imposto de Renda (DIRPF)

         Para quem vendeu ativos acima de R$ 
35.000,00 (dentro de um mesmo mês): 

o preenchimento do Relatório de Ganho de 
Capital, conhecidos como GCAP;

        Para quem recebeu dividendos: 

o Carnê-Leão;

Introdução

Guia para Declaração de Ativos no exterior

Este guia foi elaborado com o objetivo de 
auxiliar justamente durante os processos de 
declaração e de recolhimento dos impostos 
relacionados às obrigações tributárias 
decorrentes das operações realizadas e aos 
produtos disponibilizados pela Nomad.

Além deste guia, recomenda-se a leitura dos 
normativos e manuais disponibilizados pela 
Receita Federal do Brasil (“RFB”) e Banco 
Central do Brasil com orientações sobre o 
preenchimento das declarações mencionadas 
neste documento.

Por fim, não se esqueça: 

Este guia tem caráter meramente informativo, 
não podendo ser interpretado ou utilizado 
como substituto de orientação especializada 
por profissionais da área fiscal e tributária;

Ao se valer deste guia, o investidor entende 
claramente que a Nomad não presta atividade 
de consultoria em matéria tributária e não 
se responsabiliza por eventuais prejuízos 
decorrentes de equívocos na apuração e 
recolhimento dos impostos aplicáveis sobre 
rendimentos e ganhos auferidos pelo investidor 
no exterior, bem como em relação ao reporte 
das posições mantidas em contas Nomad.

E onde eu encontro meus informes de rendimentos?

• Abra o app;

• Acesse o seu Perfil;

• Clique em Documentos > Conta Corrente ou 
Investimentos > Informe de Rendimentos/IR 2022

a.

b.

c.

clique aqui

clique aqui

clique aqui

clique aqui

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda
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Como declarar sua 
conta corrente Nomad 
na DIRPF

Guia para Declaração de Ativos no exterior

Ficha de Bens e Direitos
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Guia para Declaração de Ativos no exterior

Ficha de Bens e Direitos

Para declarar a sua conta corrente Nomad, 
acesse o informe disponível no App, acessando 
“Perfil” e clicando em “Documentos” => “Conta 
Corrente” => “Informe de Rendimentos” => 
“IRPF 2022 (ano calendário 2021)”.

Após baixar seu informe, siga o passo-a-passo 
simplificado.

Na DIRPF, vá na seção “Bens 
e Direitos”, selecione “Novo”. 

1

Abra o Informe de 
Rendimentos - Conta 
Corrente Nomad no seu app

2



6

Guia para Declaração de Ativos no exterior

Ficha de Bens e Direitos

Preencha os dados do Bem de 
acordo com as informações do 
informe:

3

Confira o exemplo de preenchimento 
do saldo na conta corrente Nomad:

• Grupo: 06

• Código: 01

• Localização: 249 – Estados Unidos 
da América

• Discriminação: informar a 
discriminação que consta no 
relatório da Nomad. 

• Para conta corrente no exterior não 
precisa preencher agência e conta

• Situação em 31/12/20 em reais 
(R$) de acordo com o relatório da 
Nomad.

• Situação em 31/12/21 em reais (R$) 
de acordo com o relatório Nomad.
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Guia para Declaração de Ativos no exterior

Ficha de Bens e Direitos

Saldo Negativo: Na hipótese em que o seu saldo em conta Nomad era negativo em 
31/12/2021, você deverá reportá-lo na Ficha “Dívidas e Ônus Reais” da DIRPF, por meio do 
“código 15 – empréstimos contraídos no exterior”, informando, no campo “Discriminação” 
o nome da instituição no exterior, o valor do saldo devedor em moeda estrangeira e a taxa 
de câmbio utilizada para sua conversão em Reais. Para tanto, utilize a cotação fixada, para 
compra, pelo Banco Central do Brasil, para 31/12/2021 – R$ 5,5799 para US$ 1,00.

Variação Cambial: Caso 
você detinha saldo em sua 
conta corrente Nomad em 
31/12/2020, você deve 
declarar a eventual valorização 
patrimonial no período. 

Essa variação cambial, no caso 
do saldo em conta corrente da 
Nomad, é isenta de tributação, 
devendo ser declarada na 
seção “Rendimentos Isentos 
e Não Tributáveis”, no campo 
“Outros”:

Saldo na Ourinvest: Se havia alguma operação de câmbio em andamento nos dias 30 e 
31/12, é necessário reportar o saldo em reais transferidos ao banco Ourinvest, nosso 
parceiro responsável pelo câmbio de moedas, de acordo com as informações disponíveis no 
seu informe:

AVISOS IMPORTANTES
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Apuração dos 
Ganhos de Capital 
(GCAP)

Guia para Declaração de Ativos no exterior

Preciso dessa informação?

Somente se você vendeu mais de R$ 35.000 
(total da venda) no mês, caso contrário, pode ir 
ao próximo passo. 
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Apuração dos Ganhos 
de Capital (GCAP)

Se durante o ano de 2021, você vendeu algum ativo no exterior, como por exemplo, uma das 
carteiras modelo ou temáticas da Nomad, acima de R$ 35.000,00 (valor total da venda) no mês, 
será necessário o preenchimento do formulário GCAP.

Para facilitar esse processo, no Relatório de Ganhos de Capital da Nomad você tem indicação se 
sua venda é ou não isenta. Você só precisa declarar no GCAP as vendas que NÃO forem isentas.

Guia para Declaração de Ativos no exterior

Apuração dos Ganhos de Capital

O Ganho de Capital nada mais é que o ganho com a venda de um ativo por preço superior ao 
que você pagou na sua aquisição. Por exemplo, se você comprou um ativo por 50 e depois 
vendeu por 60, você ganhou 10 com a venda desse ativo.
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Se o total das operações de venda (valor total 
da venda) de ativos de mesma natureza (*), 
dentro do mesmo mês, for em valor inferior 
a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), você 
está isento de tributação independente de 
quanto foi seu ganho.

Se o dinheiro pelo qual você comprou o 
ativo no exterior tem origem no Brasil, você 
também deve levar em conta a variação 
cambial entre o momento da compra e o da 
venda. Por exemplo, se o dólar se valorizou 
no período, você pode ter tido ganho de 
capital mesmo se vendeu o ativo pelo mesmo 
preço que comprou em dólares. 

(*) Nos termos da interpretação mais recente da RFB, instrumentos financeiros negociados 
em bolsa de valores no exterior teriam mesma natureza para fins do cálculo do limite de 
isenção (Solução de Consulta nº 264, de 2019).

Limite de Isenção Variação cambial

As informações sobre operações com ativos no exterior e respectivos ganhos de capital 
devem ser preenchidas e prestadas à RFB por meio do programa GCAP da Receita Federal. 

O cálculo do valor do imposto é feito automaticamente pelo programa assim que forem 
preenchidos todos os dados necessários. A apuração é feita com base na tabela progressiva 
do IR, conforme abaixo, que varia a depender do valor do ganho de capital apurado em cada 
operação.

Guia para Declaração de Ativos no exterior

Apuração dos Ganhos de Capital

clique aqui

Apuração dos Ganhos 
de Capital (GCAP)

Atenção

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/download/pgd/gcap
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Base de cálculo de Ganho de Capital (R$) Alíquota (%)

20

22,5

De 5.000.000,01 até 10.000.000,00

De 10.000.000,01 até 30.000.000,00

Acima de 30.000.000,01

Até 5.000.000,00 15

17,5

Tabela de ganho de capital na venda de ativos

Mas, antes de iniciarmos o passa-a-
passo do preenchimento do GCAP, 
você deve ficar atento a algumas 
informações importantes sobre a 
origem dos recursos mantidos no 
exterior, uma vez que resultam em 
procedimentos de apuração diferentes 
do ganho de capital:

Ativos adquiridos com 
rendimentos auferidos 
originariamente em 
Reais

Ativos adquiridos com 
rendimentos auferidos 
originariamente em 
moeda estrangeira

Ativos  
adquiridos parte 
em Reais e 
parte em moeda 
estrangeira

Você faz uma remessa da sua conta no Brasil para sua 
conta Nomad por meio da nossa plataforma. Ao comprar 
um ativo (investir em uma das carteiras, por exemplo) com 
este dinheiro, considera-se que esse ativo foi adquirido com 
rendimentos auferidos originariamente em Reais. 

Se sua conta Nomad estava zerada e você, por exemplo, 
recebeu uma herança ou remuneração a qualquer título 
em dólares diretamente de outra conta americana (ou de 
rendimentos e ganhos em dólares nos EUA) e você utilizou 
esse recurso para investir, considera-se que esse ativo foi 
adquirido com rendimentos auferidos originariamente em 
moeda estrangeira

Se o dinheiro na sua conta Nomad vem parte de remessa da 
sua conta no Brasil e parte de transferência de uma outra 
conta americana (ou de rendimentos e ganhos em dólares nos 
EUA) e você utilizou esse dinheiro para investir, você deve 
informar proporcionalmente a quantidade do bem adquirido 
com origem em Reais e a parte adquirida com origem em 
moeda estrangeira.

Por exemplo, você fez uma remessa de US$ 100 para sua conta Nomad e depois 
recebeu US$ 100 de pagamento diretamente de outra conta nos EUA a título de 
remuneração por serviços prestados no exterior. Caso essa soma de US$ 200 
tenha sido usada para comprar um ativo, a origem a ser declarada é de 50% em 
Reais e de 50% em moeda estrangeira.

Apuração dos Ganhos de Capital

Guia para Declaração de Ativos no exterior
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Como preencher 
o GCAP 2021

Atenção

• É muito importante saber diferenciar e manter o registro da origem dos recursos investidos 
(Reais e moeda estrangeira) para o correto preenchimento do GCAP e correspondente 
recolhimento do Imposto de Renda. Devido à complexidade deste controle, recomendamos que 
o investidor seja assessorado por profissionais especializados no assunto.

• A Nomad não faz o rastreamento de origem dos valores investidos (Reais e moeda estrangeira), 
razão pela qual o Relatório Auxiliar de CGAP da Nomad traz somente as informações básicas da 
operação sem considerar a origem do recurso.

• Os dividendos recebidos de ativos no exterior são considerados como rendimentos auferidos 
no Exterior e devem ser considerados no momento de preenchimento do GCAP.

Apuração dos Ganhos de Capital

Guia para Declaração de Ativos no exterior

Realizar o download do 
Programa GCAP 2021, por meio 
do link.

Selecione criar novo documento

1

clique aqui

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/download/pgd/gcap
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Apuração dos Ganhos de Capital

Guia para Declaração de Ativos no exterior

Preencha com seus dados (Nome 
completo, CPF, etc.)

Depois selecione o botão “Novo”

Selecionar no canto superior 
esquerdo a aba “Bens e Direitos 
Móveis”

2

4

3
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Apuração dos Ganhos de Capital

Guia para Declaração de Ativos no exterior

Abra o seu Relatório auxiliar 
para declaração de Ganho de 
Capitais de Nomad

Informe a especificação: Nome/
código do ativo e a quantidade 

Informe a data de aquisição: O 
dia que você comprou (informe a 
data da primeira compra em caso 
de compras parciais)

Informe que o bem foi adquirido 
no Exterior

5

7

6
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• Moeda Nacional, ou

• Moeda Estrangeira, ou

• Parcialmente em moeda nacional e 
estrangeira.

*Consultar o quadro explicativo 
Origem dos Recursos.

** No relatório da Nomad você 
tem acesso à cotação do dólar a 
ser utilizada, bem como o custo de 
aquisição em dólar.

*** No caso de mais de uma compra 
de um mesmo ativo, inserir a cotação 
média ponderada.

Apuração dos Ganhos de Capital

Guia para Declaração de Ativos no exterior

Selecione a origem dos 
rendimentos:
(vide próximo passo)

Selecione a origem dos recursos 
utilizados para comprar o ativo:

7

8
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• Natureza: Alienação em Bolsa de 
Valores.

• Alienação foi a prazo/prestação: 
Não.

• Data da alienação: Data da venda 
(liquidação) que consta no relatório.

• Cotação do dólar na data da 
alienação: Informar a cotação que 
consta no relatório.

• Valor da Alienação: Valor recebido 
pela venda em dólares de acordo 
com o relatório.

• Custo de Corretagem: Em 2021, 
não houve cobrança de corretagem 
pela Nomad, assim informar “0,00”.

• Informar se o Valor da Alienação, 
somado às demais operações de 
venda no mês para ativos da mesma 
natureza, ultrapassou o limite de 
isenção R$ 35.000,00.

• Informar se houve outra alienação 
(venda) parcial desse mesmo ativo.

• Informar se houve o recolhimento 
de imposto nos EUA (deixar em 
branco caso não tenha havido 
retenção de imposto nos EUA em 
relação ao ganho).

Apuração dos Ganhos de Capital

Guia para Declaração de Ativos no exterior

Selecione a aba “Operação”
E preencha da seguinte forma:

9
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Apuração dos Ganhos de Capital

Guia para Declaração de Ativos no exterior

Após concluído o 
preenchimento, clique em 
“DARF” para pagamento do 
Imposto de Renda apurado, se 
for o caso.

Clique no canto esquerdo 
“Exportar para o IRPF 2022” 
para a exportar as informações 
preenchidas para a DIRPF.

10

11
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Carnê Leão
(Declaração de 
Dividendos)

Guia para Declaração de Ativos no exterior

Preciso dessa informação?

Somente se você recebeu algum dividendo 
durante 2021. Confira no APP, se o 
Relatório de Dividendos está disponível 
para você, caso contrário, pode ir ao 
próximo passo.
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Se, ao longo de 2021, você recebeu dividendos 
de um de seus ativos das suas carteiras da 
Nomad, você precisará preencher o Carnê-Leão 
Web 2021.  

Em geral, os dividendos provenientes do 
exterior são tributados no Brasil e devem ser 
declarados até o último dia do mês seguinte 
ao do recebimento. Ao fazer a sua Declaração 
Anual de Imposto de Renda Pessoa Física 
(DIRPF), você deverá importar os dados do 
Carnê-Leão e informar o imposto que foi 
eventualmente retido nos EUA ao longo desse 
período.

Para fins da apuração do imposto de renda 
sobre os rendimentos, não há diferenciação 
quanto à origem dos recursos, devendo as bases 
serem sempre apuradas em Reais.

A apuração é realizada com base na tabela 
progressiva do Imposto de Renda vigente na 
data do efetivo recebimento dos rendimentos. 
O cálculo do valor do imposto devido sobre os 
dividendos recebidos no exterior é realizado 
por meio do Carnê-Leão Web, diretamente no 
Portal e-CAC da Receita Federal (link)

Os rendimentos creditados em sua conta 
Nomad devem ser convertidos para Reais 
mediante utilização do valor do dólar fixado 
para compra pelo Banco Central do Brasil 
para o último dia útil da 1ª (primeira) quinzena 
do mês anterior ao do recebimento do 
rendimento. Na prática, a Receita Federal 
do Brasil publica mensalmente a taxa de 
conversão que deve ser utilizada para estes 
fins.

Base de cálculo de Ganho de Capital (R$) Alíquota (%) Parcela a Deduzir IR (R$)

De 1.903,99 até 2.826,65

De 2.826,66 até 3.751,05

De 3.751,06 até 4.664,68

Acima de 4.664,68

Até 1.903,98

15

22,5

27,5

- -

7,5 142,80

354,80

636,13

869,36

Tabela progressiva do Imposto de Renda Vigente

Carnê Leão

Guia para Declaração de Ativos no exterior

clique aqui

https://www.gov.br/pt-br/servicos/apurar-carne-leao
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Como preencher 
o Carnê-Leão

Carnê Leão

Guia para Declaração de Ativos no exterior

Clique no Link e selecione 
“Iniciar”.

Você será direcionado ao 
portal e-CAC da Receita 
Federal.

Você pode acessar com o seu 
certificado digital ou com 
sua conta Gov.Br

Após acessar o Portal e-CAC, 
procure a seção “Declaração” 
e clique em “Acessar Carnê-
Leão”. 

1

2
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Guia para Declaração de Ativos no exterior

Após acessar o Carnê-Leão, 
preencha os seus dados no 
campo de identificação. 

Selecione no menu à esquerda a 
aba “Rendimentos”.

Depois clique no botão “+ Rendimento” 
para declarar seus dividendos. 

Abra o seu Relatório de 
proventos recebidos para 
declaração no Carnê-Leão da 
Nomad.

3

5

4

Carnê Leão
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Guia para Declaração de Ativos no exterior

Na aba “Rendimento”, você deve 
preencher da seguinte forma:

Na aba “Rendimento”, você irá 
preencher da seguinte forma:

6

7

• Natureza: Outros

• Data do Lançamento: Preencha 
com último dia do mês de referência 
que consta no relatório.

• Recebido de: Exterior

• Histórico: Preencha com a 
informação  “Dividendos recebidos 
no exterior”.

• Valor: Informe o valor bruto em 
reais de acordo com o relatório.

• No relatório da Nomad, você 
encontra a taxa de câmbio a ser 
utilizada para declaração.

• Data de lançamento: informar o 
último dia do mês de referência. 
No relatório da Nomad, todos 
recebimentos de dividendos são 
somados e consolidados mês a mês 
para facilitar a declaração.

• Valor: informar o mesmo valor em 
“Rendimento Bruto R$” no relatório

• Histórico: você pode preencher 
conforme passo anterior.

Carnê Leão
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Guia para Declaração de Ativos no exterior

Se houve retenção (pagamento) 
de imposto nos EUA, você deve 
selecionar a aba “Pagamentos”.

Depois, clique no botão “+ 
Pagamento”

Na aba “Rendimento”, você irá 
preencher da seguinte forma:

8

9

• Natureza do Pagamento: Imposto 
pago no Exterior

• Data do Pagamento: Mesmo dia 
do recebimento do dividendo de 
acordo com o relatório.

• Histórico: informar que se trata 
de “Imposto Retido ref. dividendos 
recebidos no exterior”.

• Valor: informar o valor retido em 
reais, utilizando a taxa de informada 
no relatório.

Carnê Leão
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Guia para Declaração de Ativos no exterior

Na aba “Pagamento”, você 
informará o imposto de renda 
federal pago nos EUA  da 
seguinte forma:

Após terminar de informar 
os seus dividendos, eles irão 
aparecer na aba “Demonstrativo”

10

10

• Data do pagamento: a data 
informada no relatório.

• Valor: informar o mesmo valor 
em “Imposto Pago no Exterior” no 
relatório

• Data do pagamento: a data 
informada no relatório.

• Valor: informar o mesmo valor 
em “Imposto Pago no Exterior” 
no relatório.

Carnê Leão
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Declaração de 
Imposto de Renda 
da Pessoa Física 
(DIRPF)

Guia para Declaração de Ativos no exterior
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Se você preencheu o GCAP, deve ir no menu 
lateral esquerdo, em Ganhos de Capital, 
selecionar “Importação GCAP 2021”, e 
seguir as instruções do app.

GCAP 2021

Se você preencheu o Carnê Leão, deve 
ir no menu superior, em Importações, 
selecionar “Carnê Leão 2021”, e seguir as 
instruções.  

Carnê-Leão

A Declaração de Imposto de Renda da Pessoa 
Física ou DIRPF é uma obrigação anual, ou seja, 
ela só é entregue uma vez a cada ano. Em regra, 
o período de entrega é entre os meses de março 
e abril, sendo o último dia útil de abril a data 
limite para enviar a sua declaração.

Nela, você deve informar sua renda e 
rendimentos, bens, investimentos, direitos, 
despesas, dívidas, dentre outras informações 
que são solicitadas no formulário eletrônico 
ou no programa disponibilizado pela RFB. 
A principal seção da DIRPF que deverá ser 
preenchida em razão dos investimentos no 
exterior é a Ficha Bens e Direitos.

Imposto de Renda da Pessoa Física

Guia para Declaração de Ativos no exterior

Atenção: Caso você tenha feito uma declaração utilizando o GCAP ou o Carnê-Leão, você 
deve importar os arquivos para o programa da DIRPF antes de começar a preenchê-la. 
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Guia para Declaração de Ativos no exterior

Como o investidor 
deve preencher a Ficha 
“Bens e Direitos” da 
DIRPF
Após realizar as importações dos arquivos do 
carnê-leão e ganhos de capital, comece o passo-
a-passo para preencher a Ficha Bens e Direitos:

Na DIRPF, vá na seção “Bens 
e Direitos”, selecione “Novo”. 

1

Imposto de Renda da Pessoa Física

Segundo orientações da RFB no Programa da DIRPF 2022, fica dispensada a inclusão na 
Ficha Bens e Direitos de saldos e aplicações financeiras cujo valor unitário seja de até R$ 
140,00 e do conjunto de ações de uma mesma empresa cujo valor de aquisição seja inferior a 
R$ 1.000,00. Embora não obrigatório, o investidor pode optar por incluir esses ativos em sua 
DIRPF. Veja mais detalhes no final desta seção.*

Atenção
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Guia para Declaração de Ativos no exterior

Você terá que preencher 
os seguintes campos: 
Grupo, Código, Localização, 
Discriminação; Situação em 
31/12/2020, e Situação em 
31/12/2021.

• Grupo e Código:

Nos campos “Grupo” e “Código”, 
você irá utilizar os números 
correspondentes para cada 
tipo de ativo que você é titular, 
desde saldo em conta corrente 
da Nomad até a sua posição nos 
ativos das suas carteiras.

2

2 A

No relatório Auxiliar para Declaração 
de Imposto de Renda - Conta 
Investimento da Nomad, você 
encontrará todas as informações que 
devem ser declaradas.

No Relatório da Nomad, o código está 
no cabeçalho de todos os ativos a 
serem declarados. 

Imposto de Renda da Pessoa Física
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Guia para Declaração de Ativos no exterior

• Localização:

No campo “Localização” é onde 
se preenche o país onde estão 
alocados os investimentos 
informados. 

• Discriminação:

No campo  “Discriminação”, 
embora a RFB não esclareça 
especificamente como os 
ativos no exterior devem 
ser reportados, sugerimos a 
utilização da discriminação 
contida no Relatório Auxiliar 
para Declaração de Imposto de 
Renda fornecido pela Nomad.

2

2

B

C

Os investimentos na Nomad estão 
localizados nos Estados Unidos. Assim, 
você deverá preencher o referido 
campo com “249 – Estados Unidos”.

Imposto de Renda da Pessoa Física
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Guia para Declaração de Ativos no exterior

Nesse campo, sugerimos informar a quantidade, o 
tipo, o nome e o símbolo do ETF (ticker), o valor que 

você pagou em dólares e o dólar médio utilizado para 
conversão em Reais.

Abaixo apresentamos uma tabela exemplificativa de Códigos e respectivas sugestões de 
Discriminação a ser informada:

Grupo Código Tipo de Ativo Sugestão de Discriminação

07 - Fundos

06 - Depósito à vista
e Numerário

03 - Participações 
Societárias

01 - Ações (inclusive as 
listadas em bolsa)

Ações e REITs

09 - Demais Fundos de 
Índice de Mercado (ETFs)

ETFs

01 - Depósito em conta 
corrente ou conta 

pagamento

Depósito bancário 
em conta corrente no 

exterior

Como na Nomad todos os recursos são em dólar, 
sugerimos informar a quantidade da moeda 

estrangeira no último dia do ano e a instituição 
financeira responsável pela conta nos EUA.

Nesse campo, sugerimos informar a quantidade, o tipo, 
o nome e o símbolo da empresa (ticker) que você tem 
as ações, o valor total que você pagou em dólares e o 

dólar médio utilizado para conversão em Reais.

• Situação:

o campo ‘Situação’, você deve 
declarar os valores investidos, ou 
seja, o custo total de aquisição 
dos ativos daquele Grupo e 
Código, em Reais (R$):até 
31/12/2020, caso você tenha 
começado a investir no ativo 
ainda em 2020, eem 31/12/2021 
(replicando aqui o valor 
constante em “31/12/2020” 
caso não tenha realizado outros 
investimentos em 2021).

Não se esqueça de declarar o saldo não investido na DriveWealth no Grupo 6 Código 1. Além 
disso, verifique o seu Informe de Rendimentos da Conta Corrente Nomad para declarar a sua 
posição (saldo)  no dia 31/12/2021. Para saber como declarar os valores em conta corrente, 
veja o passo-a-passo a partir da página 5.

2 D
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Se você investiu num mesmo ativo financeiro em datas distintas, p.ex., comprou a mesma ação 
em dois dias diferentes, a taxa de conversão do valor da compra (custo de aquisição), deverá ser 
calculada com base na média ponderada entre elas da seguinte forma:

As normas da RFB determinam que devem ser incluídos na Ficha Bens e Direitos, dentre outros ativos:

(i) os saldos de aplicações financeiras (p. ex., cotas de ETFs) e de conta-corrente bancária (p.ex., saldos mantidos 
em contas no exterior) cujo valor individual, em 31 de dezembro do ano-calendário, exceda a R$ 140,00 (cento e 
quarenta reais); e

(ii) os investimentos em ações negociadas ou não em bolsa de valores e em ouro, ativo financeiro, cujo valor unitário 
de aquisição seja igual ou superior a R$ 1.000,00 (um mil reais). Considera-se valor unitário, no caso de participações 
societárias, o conjunto das ações de uma mesma empresa.

Guia para Declaração de Ativos no exterior

Compra 1:

No dia 20/05/2021, você 
comprou 10 ações da empresa 
X, por $10,00 cada, com taxa de 
conversão de 5,2899, totalizando 
o valor de R$ 528,99.

Como calcular a taxa média:

(R$ 528,99 + R$ 594,16) / 
($100,00 + $120,00) = R$ 5,1052

Compra 2:

No dia 23/06/2021, você 
comprou 10 ações da empresa 
X, por $12,00 cada, com taxa de 
conversão de 4,9513, totalizando 
o valor de R$ 594,16.

Total a declarar:

20 ações da empresa X adquiridas 
por $220,00 pela taxa média 
de conversão de R$ 5,1052, 
totalizando R$ 1.123,15.

Cuidado:

Imposto de Renda da Pessoa Física
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Atenção: O investidor deve 
preencher manualmente o valor 
total de imposto pago/ retido nos 
EUA em relação aos dividendos 
creditados em sua conta no 
campo “02. Imposto pago no 
exterior pelo titular e pelos 
dependentes” da Ficha “Imposto 
Pago/ Retido” da DIRPF. Essa 
informação não é exportada do 
Carnê-Leão para a DIRPF.

Guia para Declaração de Ativos no exterior

Como já informado neste guia, os 
dividendos recebidos do exterior 
são reportados no Carnê-Leão e 
importados para a aba “Outras 
Informações” da Ficha “Rendimentos 
Tributáveis Recebidos de Pessoa Física 
e do Exterior pelo Titular” da DIRPF.

Caso tenha se esquecido de importar as 
informações do carnê-leão, você pode 
clicar no botão no canto inferior direito 
da Ficha “Rendimentos Tributáveis 
Recebidos de Pessoa Física e do 
Exterior pelo Titular” da DIRPF.

Imposto de Renda da Pessoa Física
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Guia para Declaração de Ativos no exterior

Caso sua conta Nomad tenha sido 
aberta em 2020 e você já contava 
com algum saldo em dólares em 
31/12/2020, você deverá informar 
como rendimento isento o ganho, em 
Reais, decorrente da variação cambial 
positiva (em decorrência da valorização 
do dólar contra o Real) aplicável 
sobre aquele saldo ou sobre o saldo 
remanescente em 31/12/2021. 

Este ganho isento deve ser 
informado no campo “Outros” da 
Ficha “Rendimentos Isentos e Não 
Tributáveis” da DIRPF.

Você também deve informar na 
Ficha “Rendimentos Isentos e Não 
Tributáveis” da DIRPF os ganhos de 
capital apurados em meses em que o 
valor total das operações de venda não 
tenha excedido R$ 35.000,00.

Imposto de Renda da Pessoa Física

Rendimentos isentos 
e não tributáveis 
recebidos no exterior



34

Guia para Declaração de Ativos no exterior

Rendimentos sujeitos à 
tributação definitiva

Os ganhos de capital apurados em 
meses em que o valor total das 
operações de venda tenha excedido 
R$ 35.000,00 são informados na Ficha 
“Rendimentos Sujeitos à Tributação 
Exclusiva/Definitiva” da DIRPF quando 
da importação das informações 
preenchidas no GCAP.

Imposto de Renda da Pessoa Física
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O presente guia foi elaborado pela Nomad 
em parceria com o escritório de advocacia 
CEPEDA Advogados, que revisou os aspectos 
técnico-legais relativos ao cumprimento da 
legislação tributária brasileira vigente e demais 
regulamentos e normas aplicáveis emitidos pela 
RFB.

A Nomad não presta nenhum tipo de assessoria 
tributária e fiscal, razão pela qual recomenda-se 
a consulta de um profissional de sua confiança 
para auxiliar-lhe no cumprimento de suas 
obrigações fiscais. 

As orientações apresentadas neste documento 
têm como único objetivo esclarecer ao cliente 
Nomad as principais obrigações fiscais e 
tributárias aplicáveis em relação aos produtos 
financeiros oferecidos pela Nomad e auxiliá-
lo com algumas diretrizes no tocante ao 
preenchimento da DIRPF e cumprimento das 
demais obrigações legais.

O preenchimento da DIRPF e a correta 
apuração do Imposto de Renda aplicável 
sobre os dividendos e ganhos de capital 
auferidos no exterior são de única e exclusiva 
responsabilidade do investidor, de modo 
que as informações fornecidas pela Nomad 
não afastam tal responsabilidade, tampouco 
substituem o dever do investidor de validar as 
informações fornecidas mediante apuração 
própria ou através do auxílio de profissionais de 
sua confiança.

A Nomad não tem acesso às movimentações 
realizadas pelo investidor em outras 
instituições/ corretoras, de modo que as 
informações constantes neste Guia e em 
outros relatórios levam em consideração 
apenas as operações de compra e venda 
realizadas em seu ambiente. Por conta disso, 
investidores que mantenham contas em outras 
instituições no exterior e realizem operações 
com os mesmos ativos negociados no ambiente 
disponibilizado pela Nomad devem se atentar 
a possíveis alterações das apurações descritas 
nos relatórios fornecidos pela Nomad. Esta 
verificação, bem como a apuração das bases de 
incidência tributária dos ganhos e rendimentos, 
são de única e exclusiva responsabilidade do 
investidor, e devem ser observadas para se 
evitar erros na apuração de impostos e nas 
informações prestadas às autoridades fiscais.

Ao se valer deste guia, o investidor entende 
claramente que a Nomad não se responsabiliza 
por eventuais prejuízos decorrentes de 
equívocos na apuração e recolhimento dos 
impostos aplicáveis sobre rendimentos e 
ganhos auferidos pelo investidor no exterior, 
bem como em relação ao reporte à RFB dos 
investimentos mantidos em contas Nomad.

O presente documento e seu conteúdo 
são destinados aos clientes Nomad, não 
sendo autorizado sua cópia, reprodução, 
transferência, publicação ou distribuição, 
total ou parcialmente, sem prévia autorização 
expressa da Nomad.

Guia para Declaração de Ativos no exterior
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