LEI Nº 9.430/96

Seção VII
Restituição e Compensação de Tributos e Contribuições
Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados mediante DARF e GPS cuja
receita não seja administrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil será efetuada depois
de verificada a ausência de débitos em nome do sujeito passivo credor perante a Fazenda
Nacional.
(Redação dada pela Lei nº 12.844, de 2013)
I - (revogado);
(Redação dada pela Lei nº 12.844, de 2013)
II - (revogado).
(Redação dada pela Lei nº 12.844, de 2013)
Parágrafo único. Existindo débitos, não parcelados ou parcelados sem garantia, inclusive
inscritos em Dívida Ativa da União, os créditos serão utilizados para quitação desses débitos,
observado o seguinte:
(Incluído pela Lei nº 12.844, de 2013)
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo a que
se referir;
(Incluído pela Lei nº 12.844, de 2013)
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será
creditada à conta do respectivo tributo.
(Incluído pela Lei nº 12.844, de 2013)
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos
a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(Redação
dada pela Lei nº 10.637, de 2002)
(Vide Decreto nº 7.212, de
2010)
(Vide Medida Provisória nº 608, de 2013)
(Vide Lei nº 12.838,
de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados.
(Incluído pela Lei nº 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário,
sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei nº
10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não
poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da declaração
referida no § 1o:
(Redação dada pela Lei nº 10.833, de 2003)
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da
Pessoa Física;
(Incluído pela Lei nº 10.637, de 2002)
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de
Importação.
(Incluído pela Lei nº 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para
inscrição em Dívida Ativa da União;
(Redação dada pela Lei nº 10.833, de
2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela
Secretaria da Receita Federal - SRF;
(Redação dada pela Lei nº 11.051, de
2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a
compensação
se
encontre
pendente
de
decisão
definitiva
na
esfera
administrativa;
(Redação dada pela Lei nº 13.670, de 2018)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se encontre pendente
de decisão definitiva na esfera administrativa;
(Redação dada pela Lei nº 13.670, de
2018)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado em
declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob procedimento
fiscal;
(Redação dada pela Lei nº 13.670, de 2018)
VIII - os valores de quotas de salário-família e salário-maternidade;
e
(Redação dada pela Lei nº 13.670, de 2018)
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IX - os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda
das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados
na forma do art. 2º desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 13.670, de 2018)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade administrativa
serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos
previstos neste artigo.
(Redação dada pela Lei nº 10.637, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco)
anos,
contado
da
data
da
entrega
da
declaração
de
compensação.
(Redação dada pela Lei nº 10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Redação
dada pela Lei nº 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que
não
a
homologou,
o
pagamento
dos
débitos
indevidamente
compensados.
(Redação dada pela Lei nº 10.833, de 2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado o
disposto no § 9o.
(Redação dada pela Lei nº 10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7 o, apresentar manifestação de
inconformidade contra a não-homologação da compensação.
(Redação
dada pela Lei nº 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá recurso
ao Conselho de Contribuintes.
(Redação dada pela Lei nº 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10 obedecerão
ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-se no disposto
no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional,
relativamente ao débito objeto da compensação.
(Redação dada pela Lei nº
10.833, de 2003)
§
12.
Será
considerada
não
declarada
a
compensação
nas
hipóteses:
(Redação dada pela Lei nº 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3o deste artigo;
(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)
II - em que o crédito:
(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros;
(Incluída pela Lei nº 11.051, de 2004)
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de março de
1969;
(Incluída pela Lei nº 11.051, de 2004)
c) refira-se a título público;
(Incluída pela Lei nº 11.051, de 2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado;
ou
(Incluída pela Lei nº 11.051, de 2004)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal
- SRF.
(Incluída pela Lei nº 11.051, de 2004)
f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em
que a lei:
(Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)
1 – tenha sido declarada inconstitucional pela Supremo Tribunal Federal em ação direta de
inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
(Incluído
pela Lei nº 11.941, de 2009)
2 – tenha tido sua execução suspensa pela Senado Federal;
(Incluído pela
Lei nº 11.941, de 2009)
3 – tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor
do contribuinte; ou
(Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
4 – seja objeto de súmula vinculante aprovada pela Supremo Tribunal Federal nos termos
do art. 103-A da Constituição Federal.
(Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses previstas no §
12 deste artigo.
(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo, inclusive
quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição, de
ressarcimento e de compensação.
(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)
§ 15.
(Revogado pela Lei nº 13.137, de 2015) (Vigência)
§ 16.
(Revogado pela Lei nº 13.137, de 2015) (Vigência)
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§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei nº 13.097, de
2015)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que trata o §
17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no inciso III do art.
151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
(Incluído pela Lei nº 12.844, de 2013)

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1717, DE 17 DE JULHO DE 2017
Estabelece normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria
da Receita Federal do Brasil.

(TRECHOS RELEVANTES)
Seção III
Do Ressarcimento e da Compensação de Créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins
Art. 44. O disposto nesta Seção aplica-se somente às hipóteses em que a legislação
autoriza a apuração de créditos do regime de incidência não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins.
Parágrafo único. Os créditos a que se refere o caput poderão ser objeto de
ressarcimento ou compensação somente nos casos previstos na legislação.
Art. 45. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma
do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados no desconto de débitos das respectivas
contribuições, poderão ser objeto de ressarcimento ou compensação, se decorrentes de custos,
despesas e encargos vinculados:
I - às receitas resultantes das operações de exportação de mercadorias para o
exterior, da prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior
cujo pagamento represente ingresso de divisas, e das vendas a empresa comercial exportadora
com o fim específico de exportação;
II - às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência;
III - às receitas decorrentes da produção e comercialização de álcool, inclusive para
fins carburantes, nos termos do § 7º do art. 1º da Lei nº 12.859, de 10 de setembro de 2013; ou
IV - às receitas decorrentes da produção e comercialização dos produtos referidos no
caput do art. 3º da Lei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000, nos termos do seu § 4º.
§ 1º O disposto nos incisos II a IV do caput aplica-se aos créditos da Contribuição para
o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação apurados na forma do art. 15 da Lei nº 10.865,
de 30 de abril de 2004.
§ 2º O disposto no inciso III do caput aplica-se exclusivamente aos créditos apurados
entre 11 de setembro de 2013 e 31 de dezembro de 2016.
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§ 3º O disposto no inciso IV do caput aplica-se exclusivamente aos créditos apurados
a partir de 1º de março de 2015 pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime especial de que trata
o art. 3º da Lei nº 10.147, de 2000.
Art. 46. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma
do art. 3º da Lei nº 10.637, de 2002, e do art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003, decorrentes de
aquisições de embalagens para revenda pelas pessoas jurídicas comerciais a que se referem os
§§ 3º e 4º do art. 51 da Lei nº 10.833, de 2003, apurados entre 1º de abril de 2005 e 30 de abril
de 2015, que não puderem ser utilizados no desconto de débitos das respectivas contribuições,
poderão ser objeto somente de compensação.
Art. 47. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados nos
termos do art. 57 e do caput e § 2º do art. 57-A da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005,
que não puderem ser utilizados no desconto de débitos das respectivas contribuições, poderão
ser objeto de ressarcimento ou compensação, se decorrentes de:
I - aquisição ou importação de nafta petroquímica pelas centrais petroquímicas;
II - aquisição de etano, propano, butano, condensado e correntes gasosas de refinaria
- HLR - hidrocarbonetos leves de refino pelas centrais petroquímicas para serem utilizados como
insumo na produção de eteno, propeno, buteno, butadieno, orto-xileno, benzeno, tolueno,
isopreno e paraxileno; e
III - aquisição de eteno, propeno, buteno, butadieno, ortoxileno, benzeno, tolueno,
isopreno e paraxileno pelas indústrias químicas para serem utilizados como insumo produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se exclusivamente aos créditos
apurados a partir de 8 de maio de 2013.
Art. 48. Poderão ser objeto de ressarcimento ou compensação os créditos presumidos
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins previstos no:
I - art. 33 da Lei nº 12.058, de 13 de outubro de 2009, vinculados a exportação, nos
termos do seu § 7º;
II - art. 34 da Lei nº 12.058, de 2009;
III - art. 55 da Lei nº 12.350, de 20 de dezembro de 2010, vinculados a exportação,
nos termos do seu § 8º;
IV - art. 5º da Lei nº 12.599, de 23 de março de 2012;
V - art. 6º da Lei nº 12.599, de 2012, vinculados a exportação;
VI - art. 15 da Lei nº 12.794, de 2 de abril de 2013, vinculados a exportação;
VII - art. 31 da Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013; e
VIII - inciso IV do § 3º do art. 8º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004.
Art. 49. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3º do art. 8º da Lei nº
10.925, de 2004, em relação à aquisição dos bens classificados no código 0805.10.00 da Tabela
de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), vinculados à receita de
exportação, observado o disposto nos §§ 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 10.637, de 2002, e nos §§
8º e 9º do art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003, existente em 21 de setembro de 2012, poderá ser
objeto de ressarcimento ou compensação, observado o disposto no art. 54.
Parágrafo único. O pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação de que
trata o caput poderão ser efetuados somente em relação aos créditos apurados:
I - nos anos-calendário de 2008 a 2010, a partir de 1º de outubro de 2012; e
II - no ano-calendário de 2011 e no período compreendido entre janeiro e setembro
de 2012, a partir de 1º de janeiro de 2013.
Art. 50. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3º do art. 8º da Lei nº
10.925, de 2004, em relação à aquisição dos bens classificados nos códigos 01.04, 02.04 e
0206.80.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), vinculados à receita de exportação,
observado o disposto nos §§ 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 10.637, de 2002, e nos §§ 8º e 9º do art.
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3º da Lei nº 10.833, de 2003, existente em 8 de março de 2013, poderá ser objeto de
ressarcimento ou compensação, observado o disposto no art. 54.
Art. 51. O saldo de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados
pelas pessoas jurídicas importadoras ou produtoras de álcool na forma do art. 3º da Lei nº 10.637,
de 2002, e do art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003, existente em 8 de maio de 2013, poderá ser
objeto de ressarcimento ou compensação, observado o disposto no art. 54.
Parágrafo único. O pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação de que
trata o caput poderão ser efetuados somente em relação aos créditos apurados:
I - até 31 de dezembro de 2011, a partir de 24 de março de 2014; e
II - no período compreendido entre 1º de janeiro de 2012 e 8 de maio de 2013, a partir
de 1º de janeiro de 2015.
Art. 52. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3º do art. 8º da Lei nº
10.925, de 2004, em relação à aquisição de café in natura, existente em 1º de janeiro de 2012,
poderá ser objeto de ressarcimento ou compensação, observado o disposto no art. 54.
Art. 53. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3º do art. 8º da Lei nº
10.925, de 2004, em relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à
comercialização de leite e de seus derivados classificados nos códigos da NCM mencionados
no caput do art. 8º dessa Lei, existente em 30 de setembro de 2015, poderá ser objeto de
ressarcimento ou compensação, observado o disposto no art. 54.
§ 1º O pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação de que trata o caput
poderão ser efetuados somente em relação aos créditos apurados no:
I - ano-calendário de 2010, a partir de 1º de outubro de 2015;
II - ano-calendário de 2011, a partir de 1º de janeiro de 2016;
III - ano-calendário de 2012, a partir de 1º de janeiro de 2017;
IV - ano-calendário de 2013, a partir de 1º de janeiro de 2018; e
V - período compreendido entre 1º de janeiro de 2014 e 30 de setembro de 2015, a
partir de 1º de janeiro de 2019.
§ 2º A aplicação do disposto neste artigo independe de habilitação da pessoa jurídica
no Programa Mais Leite Saudável, instituído pelo Decreto nº 8.533, de 30 de setembro de 2015.
Art. 54. O pedido de ressarcimento dos saldos de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins de que tratam os arts. 49 a 53 poderá ser efetuado somente para créditos
apurados até 5 (cinco) anos anteriores contados da data do pedido.
Art. 55. A parcela do crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
calculado sobre o estoque de abertura, previsto no art. 11 da Lei nº 10.637, de 2002, e no art. 12
da Lei nº 10.833, de 2003, que seja decorrente de bens vinculados às receitas e às vendas de
que tratam os incisos I a IV do caput do art. 45, poderá ser objeto de ressarcimento ou
compensação.
§ 1º A parcela do crédito presumido de estoque de abertura que terá o tratamento
previsto no caput será determinada, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, por meio de sistema de contabilidade de custos integrada e
coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se ao valor total do crédito presumido a relação
percentual existente entre a receita de venda, vinculada aos custos, às despesas e aos encargos
de que tratam os incisos I a IV do caput do art. 45, e a receita total, vinculada às mercadorias
que compõem o estoque de abertura, auferidas em cada mês.
§ 2º O método eleito pela pessoa jurídica para determinação da parcela do crédito
presumido de que trata o caput deve ser o mesmo adotado no ano-calendário para o rateio dos
demais créditos.
Art. 56. O pedido de ressarcimento e a declaração de compensação devem ser
efetuados mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
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utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição ou de Ressarcimento, constante do
Anexo I desta Instrução Normativa, ou mediante o formulário Declaração de Compensação,
constante do Anexo IV desta Instrução Normativa.
§ 1º Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido das
utilizações por desconto.
§ 2º A declaração de compensação deverá ser precedida do pedido de ressarcimento.
Art. 57. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, a que se refere o
inciso I do caput do art. 45, remanescentes do desconto de débitos dessas contribuições em um
mês de apuração, embora não sejam passíveis de ressarcimento antes de encerrado o trimestre
do ano-calendário a que se refere o crédito, podem ser objeto de compensação.
§ 1º Após o encerramento do trimestre-calendário, a declaração de compensação
deverá ser precedida do pedido de ressarcimento.
§ 2º O pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente, líquido das utilizações por desconto
ou compensação.
Art. 59. É vedado o ressarcimento ou a compensação do crédito do trimestrecalendário cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo
judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins.
Parágrafo único. Ao requerer o ressarcimento ou declarar a compensação, o
representante legal da pessoa jurídica deverá prestar declaração, sob as penas da lei, de que o
crédito pleiteado não se encontra na situação mencionada no caput.

CAPÍTULO V
DA COMPENSAÇÃO
Seção I
Das Disposições Gerais sobre a Compensação Efetuada Mediante Declaração de
Compensação
Art. 65. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição ou
de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvada a compensação de que trata a Seção VII
deste Capítulo.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1810, de 13 de junho de 2018)
§ 1º A compensação de que trata o caput será efetuada, pelo sujeito passivo, mediante
declaração de compensação, por meio do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante o formulário Declaração de Compensação, constante do Anexo IV desta
Instrução Normativa.
§ 2º A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a apresentação da
declaração de compensação, ainda que:
I - o débito e o crédito objetos da compensação se refiram a um mesmo tributo; ou
II - o crédito para com a Fazenda Nacional tenha sido apurado por pessoa jurídica de
direito público.
§ 3º Consideram-se débitos próprios, para fins do disposto no caput, os débitos por
obrigação própria e os decorrentes de responsabilidade tributária apurados por todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica.
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Art. 66. A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento.
Parágrafo único. A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Art. 67. Os débitos do sujeito passivo serão compensados na ordem por ele indicada
na declaração de compensação.
Art. 68. O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto de
pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB desde que, à data da
apresentação da declaração de compensação:
I - o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão administrativa não
definitiva, proferida pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil; ou
II - se deferido o pedido, ainda não tenha sido emitida a ordem de pagamento do
crédito.
Parágrafo único. O sujeito passivo poderá apresentar declaração de compensação
que tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 (cinco)
anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento
apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo.
Art. 69. O crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que exceder ao
total dos débitos por ele compensados mediante a entrega da declaração de compensação será
restituído ou ressarcido pela RFB somente se requerido, pelo sujeito passivo, mediante pedido
de restituição, formalizado no prazo previsto no art. 168 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou pedido de ressarcimento, formalizado no prazo
previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.
Art. 70. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados
na forma prevista no Capítulo X, e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais, na
forma da legislação de regência, até a data de entrega da declaração de compensação.
§ 1º A compensação total ou parcial do débito será acompanhada da compensação,
na mesma proporção, dos correspondentes acréscimos legais.
§ 2º Havendo acréscimo de juros sobre o crédito, a compensação será efetuada com
a utilização do crédito e dos juros compensatórios, na mesma proporção.
Art. 71. A compensação, declarada à RFB, de crédito tributário lançado de ofício
importa renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso interposto.
Art. 72. Aplicam-se à compensação da multa de ofício as reduções de que trata o art.
6º da Lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991, salvo os casos excepcionados em legislação
específica.
Seção II
Da Compensação Não Homologada
Art. 73. O sujeito passivo será cientificado da não homologação da compensação e
intimado a efetuar o pagamento dos débitos indevidamente compensados no prazo de 30 (trinta)
dias, contado da data da ciência do despacho de não homologação.
§ 1º Não ocorrendo o pagamento ou o parcelamento no prazo previsto no caput, o
débito será encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), para inscrição em
Dívida Ativa da União, ressalvada a apresentação de manifestação de inconformidade prevista
no art. 135.
§ 2º O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Art. 74. O tributo objeto de compensação não homologada será exigido com os
acréscimos legais previstos na legislação.
§ 1º Sem prejuízo do disposto no caput, será exigida do sujeito passivo, mediante
lançamento de ofício, multa isolada, nos seguintes percentuais:
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I - de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada; ou
II - de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor total do débito tributário
indevidamente compensado, quando ficar comprovada falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo.
§ 2º A multa a que se refere o inciso II do § 1º passará a ser de 225% (duzentos e
vinte e cinco por cento) nos casos de não atendimento, pelo sujeito passivo, no prazo marcado,
de intimação para prestar esclarecimentos ou para apresentar documentos ou arquivos
magnéticos.
§ 3º O lançamento de ofício da multa isolada de que tratam os §§ 1º e 2º será efetuado
por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da unidade da RFB que considerou não
homologada a compensação.
Seção III
Da Compensação Não Declarada
Art. 75. É vedada e será considerada não declarada a compensação nas hipóteses
em que o crédito:
I - seja de terceiros;
II - se refira a “crédito-prêmio” instituído pelo art. 1º do Decreto-Lei nº 491, de 5 de
março de 1969;
III - se refira a título público;
IV - seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado;
V - não se refira a tributos administrados pela RFB; ou
VI - tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos
casos em que a lei:
a) tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta
de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
b) tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;
c) tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a
favor do contribuinte; ou
d) seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos
termos do art. 103-A da Constituição Federal.
§ 1º Será exigida multa isolada sobre o valor total do débito cuja compensação for
considerada não declarada nas hipóteses previstas neste artigo, aplicando-se o percentual de:
I - 75% (setenta e cinco por cento); ou
II - 150% (cento e cinquenta por cento), quando ficar comprovada falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
§ 2º As multas a que se referem os incisos I e II do § 1º passarão a ser de 112,5%
(cento e doze inteiros e cinco décimos por cento) e 225% (duzentos e vinte e cinco por cento),
respectivamente, nos casos de não atendimento, pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de
intimação para prestar esclarecimentos ou para apresentar documentos ou arquivos magnéticos.
§ 3º O lançamento de ofício da multa isolada de que tratam os §§ 1º e 2º será efetuado
por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da unidade da RFB que considerou não declarada
a compensação.
Art. 76. Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo e no art. 75,
a compensação é vedada e será considerada não declarada quando tiver por objeto:
I - o débito apurado no momento do registro da DI;
II - o débito que já tenha sido encaminhado à PGFN para inscrição em Dívida Ativa da
União;
III - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela
RFB;
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IV - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada ou
considerada não declarada, ainda que a compensação se encontre pendente de decisão
definitiva na esfera administrativa;
V - o débito que não se refira a tributo administrado pela RFB;
VI - o saldo a restituir apurado na DIRPF;
VII - o crédito que não seja passível de restituição ou de ressarcimento;
VIII - o crédito apurado no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal (Refis) de que
trata a Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000, do Parcelamento Especial (Paes) de que trata o art.
1º da Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003, e do Parcelamento Excepcional (Paex) de que trata
o art. 1º da Medida Provisória nº 303, de 29 de junho de 2006, decorrente de pagamento indevido
ou a maior;
IX - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento indeferido pelo AuditorFiscal da Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão
definitiva na esfera administrativa;
X - o valor informado pelo sujeito passivo em declaração de compensação
apresentada à RFB, a título de crédito para com a Fazenda Nacional, que não tenha sido
reconhecido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, ainda que a compensação se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
XI - os tributos apurados na forma do Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar nº 123, de 2006;
XII - o crédito resultante de pagamento indevido ou a maior efetuado no âmbito da
PGFN;
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1810, de 13 de junho de 2018)
XIII - o débito ou o crédito que se refira ao AFRMM ou à TUM;
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1810, de 13 de junho de 2018)
XIV - o crédito objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal, observado o disposto no parágrafo único;
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1810, de 13 de junho de 2018)
XV - os valores de quotas de salário-família e de salário-maternidade;
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1810, de 13 de junho de 2018)
XVI - os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do IRPJ e da CSLL
apurados na forma do art. 2º da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1810, de 13 de junho de 2018)
XVII - as contribuições a que se referem os arts. 2º e 3º da Lei nº 11.457, de 2007, na
hipótese em que a compensação de que trata a Seção I deste Capítulo for efetuada por sujeito
passivo que não utilizar o eSocial para apuração das referidas contribuições;
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1810, de 13 de junho de 2018)
XVIII - os tributos apurados na forma do regime unificado de pagamento de tributos,
de contribuições e dos demais encargos do empregador doméstico (Simples Doméstico),
instituído pela Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015;
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1810, de 13 de junho de 2018)
XIX - o débito das contribuições a que se referem os arts. 2º e 3º da Lei nº 11.457, de
2007:
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1810, de 13 de junho de 2018)
a) relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para apuração das
referidas contribuições; e
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1810, de 13 de junho de 2018)

9

b) relativo a período de apuração posterior à utilização do eSocial com crédito dos
demais tributos administrados pela RFB concernente a período de apuração anterior à utilização
do eSocial para apuração das referidas contribuições; ou
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1810, de 13 de junho de 2018)
XX - o débito dos demais tributos administrados pela RFB:
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1810, de 13 de junho de 2018)
a) relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para apuração das
contribuições a que se referem os arts. 2º e 3º da Lei nº 11.457, de 2007, com crédito concernente
às referidas contribuições; e
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1810, de 13 de junho de 2018)
b) com crédito das contribuições a que se referem os arts. 2º e 3º da Lei nº 11.457, de
2007, relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para apuração das referidas
contribuições.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1810, de 13 de junho de 2018)
Parágrafo único. O procedimento fiscal a que se refere o inciso XIV do caput restringese ao procedimento fiscal distribuído por meio de Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
(TDPF).
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1810, de 13 de junho de 2018)
Art. 77. Também será considerada não declarada a compensação quando o sujeito
passivo, em inobservância ao disposto no art. 165, não tenha utilizado o programa PER/DCOMP
para declarar a compensação.
Parágrafo único. Na hipótese a que se refere o caput, caso o contribuinte apresente
nova declaração de compensação em conformidade com a legislação tributária, não se aplica o
disposto no inciso IV do art. 76.
Art. 78. À compensação considerada não declarada não se aplica o disposto nos arts.
66, 73 e 135, sem prejuízo do disposto no art. 138.
Parágrafo único. A compensação considerada não declarada implicará a constituição
dos créditos tributários que ainda não tenham sido lançados de ofício nem confessados ou a
cobrança dos débitos já lançados de ofício ou confessados.
Art. 79. Na hipótese em que a compensação for considerada não declarada em
relação a uma parte dos débitos informados na declaração de compensação, somente a essa
parcela será dado o tratamento previsto nesta Seção.

CAPÍTULO VI
DA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA
EM JULGADO
Art. 98. A compensação de créditos decorrentes de decisão judicial transitada em
julgado dar-se-á na forma prevista nesta Instrução Normativa, salvo se a decisão dispuser de
forma diversa.
Art. 99. É vedada a compensação do crédito do sujeito passivo para com a Fazenda
Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Parágrafo único. Não poderão ser objeto de compensação os créditos relativos a
títulos judiciais já executados perante o Poder Judiciário, com ou sem emissão de precatório.
Art. 100. Na hipótese de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado,
a declaração de compensação será recepcionada pela RFB somente depois de prévia
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habilitação do crédito pela Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) ou pela Delegacia
Especial da RFB com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
§ 1º A habilitação de que trata o caput será obtida mediante pedido do sujeito passivo,
formalizado em processo administrativo instruído com:
I - o formulário Pedido de Habilitação de Crédito Decorrente de Decisão Judicial
Transitada em Julgado, constante do Anexo V desta Instrução Normativa;
II - certidão de inteiro teor do processo, expedida pela Justiça Federal;
III - na hipótese em que o crédito esteja amparado em título judicial passível de
execução, cópia da decisão que homologou a desistência da execução do título judicial, pelo
Poder Judiciário, e a assunção de todas as custas e honorários advocatícios referentes ao
processo de execução, ou cópia da declaração pessoal de inexecução do título judicial
protocolada na Justiça Federal e certidão judicial que a ateste;
IV - cópia do contrato social ou do estatuto da pessoa jurídica acompanhada, conforme
o caso, da última alteração contratual em que houve mudança da administração ou da ata da
assembleia que elegeu a diretoria;
V - cópia dos atos correspondentes aos eventos de cisão, incorporação ou fusão, se
for o caso;
VI - na hipótese de pedido de habilitação do crédito formulado por representante legal
do sujeito passivo, cópia do documento comprobatório da representação legal e do documento
de identidade do representante; e
VII - na hipótese de pedido de habilitação formulado por mandatário do sujeito passivo,
procuração conferida por instrumento público ou particular e cópia do documento de identidade
do outorgado.
§ 2º Constatada irregularidade ou insuficiência de informações necessárias à
habilitação, o requerente será intimado a regularizar as pendências no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da data da ciência da intimação.
§ 3º No prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da protocolização do pedido ou da
regularização das pendências a que se refere o § 2º, será proferido despacho decisório sobre o
pedido de habilitação do crédito.
Art. 101. O pedido de habilitação do crédito será deferido por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, mediante a confirmação de que:
I - o sujeito passivo figura no polo ativo da ação;
II - a ação refere-se a tributo administrado pela RFB;
III - a decisão judicial transitou em julgado;
IV - o pedido foi formalizado no prazo de 5 (cinco) anos, contado da data do trânsito
em julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial; e
V - na hipótese em que o crédito esteja amparado em título judicial passível de
execução, houve a homologação pelo Poder Judiciário da desistência da execução do título
judicial e a assunção de todas as custas e honorários advocatícios referentes ao processo de
execução, ou a apresentação de declaração pessoal de inexecução do título judicial na Justiça
Federal e de certidão judicial que a ateste;
Parágrafo único. O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica
reconhecimento do direito creditório ou homologação da compensação.
Art. 102. O pedido de habilitação do crédito será indeferido quando:
I - as pendências a que se refere o § 2º do art. 100 não forem regularizadas no prazo
nele previsto; ou
II - não forem atendidos os requisitos constantes do art. 101.
Art. 103. A declaração de compensação de que trata o art. 100 poderá ser
apresentada no prazo de 5 (cinco) anos, contado da data do trânsito em julgado da decisão ou
da homologação da desistência da execução do título judicial.
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Parágrafo único. O prazo de que trata o caput fica suspenso no período compreendido
entre o protocolo do pedido de habilitação do crédito decorrente de ação judicial e a ciência do
seu deferimento, observado o disposto no art. 5º do Decreto nº 20.910, de 1932.
Art. 104. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil poderá exigir do sujeito passivo,
como condição para a homologação da compensação de crédito decorrente de decisão judicial,
que lhe seja apresentada cópia do inteiro teor da decisão.
Art. 105. O procedimento de habilitação de crédito decorrente de ação judicial não se
aplica à compensação de que trata a Seção VII do Capítulo V.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1810, de 13 de junho de 2018)

CAPÍTULO IX
DA DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA
Seção I
Da Aplicação do Processo Administrativo Fiscal
Art. 135. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data
da ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, pedido de ressarcimento ou pedido
de reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho que não homologou a compensação
por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra o indeferimento do pedido
ou a não homologação da compensação, nos termos do Decreto nº 70.235, de 6 de março de
1972.
§ 1º A manifestação de inconformidade deverá atender aos requisitos de
admissibilidade previstos no art. 16 do Decreto nº 70.235, de 1972.
§ 2º Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação e impugnação da multa de ofício a que se refere o art. 74, os recursos deverão
ser, quando possível, decididos simultaneamente.
§ 3º No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que trata o
inciso I do § 1º do art. 74, ainda que não impugnada essa exigência.
§ 4º A competência para julgar manifestação de inconformidade é da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), observada a competência material em razão da
natureza do direito creditório em litígio.
§ 5º O disposto no caput aplica-se à manifestação de inconformidade contra a decisão
que considerar indevida a compensação de contribuições previdenciárias.
Art. 136. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
caberá recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), nos termos do Decreto
nº 70.235, de 1972.
Parágrafo único. Não caberá recurso de ofício da decisão que considerar procedente
manifestação de inconformidade em processos relativos a restituição, ressarcimento, reembolso
ou compensação.
Art. 137. A manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação, bem como o recurso contra a decisão que julgou improcedente essa
manifestação de inconformidade, enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 do CTN
relativamente ao débito objeto da compensação.
Seção II
Da Aplicação do Processo Administrativo Federal
Art. 138. É facultado ao sujeito passivo apresentar recurso, nos termos do art. 56 da
Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, contra a decisão que:
I - indeferiu o pedido de habilitação de crédito decorrente de ação judicial; ou
II - considerou não declarada a compensação.
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§ 1º O recurso deve ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da
ciência da decisão recorrida, nos termos do art. 56 da Lei nº 9.784, de 1999.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1769, de 18 de dezembro de
2017)
§ 2º O recurso será apreciado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
§ 3º Na hipótese de não reconsideração da decisão, o Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil encaminhará o recurso ao titular da unidade.
Art. 139. Os recursos fundamentados no art. 56 da Lei nº 9.784, de 1999, contra
decisões originadas em unidades locais, são decididos, em última instância, pelos titulares das
Superintendências Regionais da Receita Federal do Brasil.
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