
SAIBA SE É PRECISO 
DECLARAR A VENDA
DE MILHAS NO
IMPOSTO DE RENDA



Aluguéis;
Salários;
Investimentos;
Prêmio de loteria.

As milhas, de fato, são tidas como bens materiais de
uma pessoa. Com isso, se você tem como comprovar
que teve um ganho de capital com a venda de milhas
ou mesmo a adquiriu, esses dados devem estar
presentes em sua declaração do IR.

Talvez essa informação lhe pegue de surpresa, no
entanto, é importante que saiba que existe a
necessidade de declarar as suas transações com milhas
em seu IR.

O Imposto de Renda nada mais é do que uma
cobrança que o governo federal faz sobre todos os seus
ganhos. afAliás, isso inclui tanto pessoas físicas quanto
jurídicas. Portanto, é preciso informar tudo relacionado
a:

A venda de milhas hoje é uma forma de ganhar um
dinheiro extra. Dessa forma, se você comprou e vendeu
milhas em 2021, precisa ler este conteúdo até o fim. Isso
porque, existe uma grande dúvida se é necessário
declarar esse tipo de operação no Imposto de Renda.

Preciso declarar a venda de
milhas no Imposto de Renda?



IR: saiba em quais situações é
preciso fazer esse documento

1- Renda;
2- Patrimônio;
3- Ganho de capital.

O IR é feito todos os anos pelos cidadãos brasileiros
entre os períodos de março e abril. Assim, ele inclui
todos os ganhos que a pessoa obteve no ano anterior,
como a venda de milhas. 

Há, portanto, três critérios que definem se alguém deve
fazer essa declaração ou não:

O mercado de milhas ainda não possui uma
regulamentação própria. Isso, sem dúvida, torna todo o
processo um pouco complexo, devido à falta de
informações oficiais. Mas, pode-se dizer com certeza
que essas operações (compra e venda) geram lucro.

Dito isso, é essencial declarar esses tipos de transações
em seu Imposto de Renda. No entanto, nem todos são
obrigados a fazer isso. Dessa maneira, o primeiro passo
aqui é entender como esse documento funciona.

A declaração do Imposto de Renda



Casa;
Veículo.

3 - Ganho de capital
A venda de milhas de modo específico se enquadra
nessa situação. Isso porque, é uma atividade que gerou
ganhos (lucros) ao cidadão. Dessa forma, precisa ser
informada à Receita Federal.

1 - Renda

2 - Patrimônio

Essa é outra situação em que se deve declarar o IR.
Portanto, se o somatório de todos os bens materiais da
pessoa passar de R$ 300 mil, é preciso fazer a
declaração. Aqui, então, inclui-se:

Antes de tudo, saiba que aqui no Brasil, leva-se em
conta a existência de dois tipos principais de rendas:

Tributáveis: salários, aluguel, honorários;
Não tributáveis: herança, dividendos, resgate do FGTS.

Segundo essas categorias, o cidadão deve declarar o
Imposto de Renda caso se enquadre nas regras a
seguir:

Tributável: para quem acumulou mais de R$ 28.559,50
no ano anterior a declaração;
Não tributável: fica-se isento, a não ser que os ganhos
sejam maiores que R$ 40 mil.



Esse documento é complementar ao Imposto de
Renda que uma pessoa física faz. Dessa forma, ele é
feito a cada mês em que o ganho do cidadão for acima
da quantia pré-estabelecida. 

Caso a sua venda de milhas tenha atingido um valor
superior a R$ 35 mil, por exemplo, é necessário fazer o
GCAP e pagar o tributo correspondente.

Feito isso, você deve fazer a declaração do Imposto de
Renda no próximo ano. Ou seja, suponha que em 2020,
tenha feito o Programa de Ganhos de Capital somente
em maio. Como resultado, teria que fazer o IR completo
em 2021.

Caso você se enquadre em um dos três critérios acima,
é obrigatório que faça o seu IR. Além disso, é preciso
detalhar todas as suas operações com milhas. Portanto,
os documentos onde devem constar esses ganhos são
os seguintes:

Os documentos para declarar a
venda de milhas no Imposto de
Renda

GCAP;
DIRPF.

Programa de Ganhos de Capital
(GCAP)



DIRPF

Mesmo que não tenha vendido todo o seu estoque, é
essencial declarar todas elas. Agora, no campo de
“Ganho de capital”, devem constar todas as
movimentações de compra e venda de milhas. 

Caso tenha precisado fazer o GCAP, ele pode ser útil
neste momento, a fim de facilitar o seu trabalho na
hora de declarar o seu Imposto de Renda.

Um outro documento que se deve preencher é a
Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física.
Portanto, é aquele que você faz entre os períodos de
março e abril. Assim, é onde informa todas as suas
rendas e despesas do ano anterior como:

Investimentos na bolsa;
Salário;
Aluguel;
Compra e venda de milhas.

Saiba como declarar as suas
operações com milhas

O primeiro passo é preencher o campo de “Saldos de
bens e direitos”. Dessa maneira, é aqui que o milheiro
informa:

A quantidade de milhas que possui;
O valor das mesmas em reais.



Depois de saber em quais situações o cidadão é
obrigado a fazer o seu IR, fica a questão do valor a ser
pago. Mas, essa é uma pergunta mais complexa de ser
respondida. Isso porque, o DIRPF inclui todas as suas
rendas e despesas durante o ano.

Entenda, então, como acontece a taxação do seu GCAP,
aquele documento mensal caso ultrapasse a quantia
pré-estabelecida de R$ 35 mil. 

Aqui no Brasil, esse imposto varia de acordo com o que
é declarado pela pessoa física. Dessa forma, funciona da
seguinte maneira:

Quem teve um lucro de até R$ 35 mil na venda de
milhas, fica isento do IR;
Em ganhos de R$ 35 mil a R$ 5 milhões, o cidadão
paga 15% de IR sobre o lucro;
Acima de R$ 5 milhões, é possível tributar até 30%
sobre os ganhos.

Compare uma outra simulação

Suponha que você adquiriu R$ 20 mil em milhas e
vendeu todas elas por R$ 41 mil. Então, como chegou a
um valor acima de R$ 35 mil, será preciso pagar o IR.

Note que neste exemplo, o imposto será pago sobre o
lucro apenas. Ou seja, subtraia o valor ganho pelo de
compra:

A taxação do IR nas operações
de vendas de milhas no Brasil



Compare uma outra simulação

Dicas para os milheiros que vão
declarar a venda de milhas no IR

Lidar com a declaração do Imposto de Renda não é um
processo muito simples. Afinal, há regras de acordo
com cada situação. Assim, ao se tratar de operações
com milhas, tudo parece ficar um pouco mais difícil.

Para ajudá-lo nisso, confira algumas sugestões que vão
facilitar o momento de preencher o seu IR de uma
maneira mais tranquila.

Suponha que você adquiriu R$ 20 mil em milhas e
vendeu todas elas por R$ 41 mil. Então, como chegou a
um valor acima de R$ 35 mil, será preciso pagar o IR.

Note que neste exemplo, o imposto será pago sobre o
lucro apenas. Ou seja, subtraia o valor ganho pelo de
compra:

R$ 41 mil - R$ 20 mil = R$ 21 mil;
Com os 15% de taxação, o cidadão vai pagar R$ 3150 mil.

1 - Salve tudo que tenha a ver
com as suas operações com
milhas



No DIRPF, será preciso declarar todas as suas
movimentações com milhas. Portanto, isso significa
contabilizar:

As suas despesas;
Lucros;
Datas das operações.

2 - Organize-se, faça uma
planilha

Uma parte dos brasileiros deixam para se preocupar
com o IR quando já está no mês de março ou abril. Ou
seja, em cima da hora. Por isso, acabam tendo
dificuldades de reunir todos os comprovantes para
preencher o documento.

Para evitar correria e erros, guarde em um único lugar
tudo o que tenha a ver com as suas transações com
milhas, por exemplo:

Recibos de compra;
Comprovantes de cada venda de milhas;
Transferências de pontos do cartão de crédito;
Gastos com reativação de milhas expiradas.

Ao criar o hábito de guardar tudo em um só espaço,
quando chegar o momento de preencher esse
documento, será mais simples, além de rápido.



O mundo das milhas ainda não tem uma
regulamentação própria. Então, mesmo que não seja
ilegal, não há leis específicas sobre esse mercado. 

Por esse motivo, não há um órgão próprio que
coordene esse tipo de arrecadação. Por isso, muitos
milheiros ficam perdidos sobre se deve ou não declarar
as suas compras e vendas de milhas no Imposto de
Renda.

Com este conteúdo, tudo ficou mais claro em relação a
esse assunto. Portanto, você já está mais do que pronto
para preencher esse documento, a fim de regularizar a
sua situação diante da Receita Federal e do governo. 

É impossível lembrar de cada transação de compra ou
venda de milhas que fez durante todo o ano. Dessa
forma, a dica aqui é fazer uma planilha e adicionar nela
cada operação realizada. 

Além de ficar muito mais fácil na hora de fazer o seu
Imposto de Renda, ainda vai lhe dar um controle maior
sobre todas as suas movimentações com milhas.

Venda de milhas e o Imposto
de Renda


