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1. Histórico
O Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação
(PER/DComp) foi instituído pela Instrução Normativa SRF nº 320/2003, para a apresentação
dos pedidos de restituição, dos pedidos de ressarcimento e das declarações de compensação
pelas pessoas físicas ou jurídicas, que antes eram feitos através de Darf ou formulários em
papel.
Atualmente a Instrução Normativa que estabelece as regras a serem observadas para o
preenchimento do PER/DComp é a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil (RFB) nº
1.300/2012. O programa PER/DComp sofreu diversas alterações desde sua criação,
atualmente, a versão a ser utilizada é a 6.6.
2. Entrega do Pedido e da Declaração
O Pedido Eletrônico de Restituição, o Pedido Eletrônico de Ressarcimento, o Pedido Eletrônico
de Reembolso, a Declaração de Compensação e o Pedido de Cancelamento serão
transmitidos pelo contribuinte à RFB via internet, mediante utilização do Programa Receitanet,
o qual está disponível para download na página da RFB na internet, cujo endereço é
http://www.receita.fazenda.gov.br.
Tratando-se de crédito apurado por pessoa jurídica sucedida, o Pedido Eletrônico de
Restituição, o Pedido Eletrônico de Ressarcimento, o Pedido Eletrônico de Reembolso e a
Declaração de Compensação devem ser apresentados pelo estabelecimento matriz da pessoa
jurídica sucessora.
3. Retificação
O pedido eletrônico de restituição, o pedido eletrônico de ressarcimento, o pedido eletrônico de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo contribuinte (inclusive
aqueles gerados a partir de versões anteriores do programa PER/DComp), na hipótese de
inexatidões materiais verificadas no preenchimento de referido documento, mediante o envio à
RFB de documento de igual natureza, elaborado a partir do programa PER/DComp, que
contenha os dados corretos e no qual seja informado, na ficha “Dados Iniciais” da pasta
“Cadastro”, a informação de que o documento constitui-se uma declaração ou um pedido
retificador e o número da declaração ou do pedido a ser retificado.
A retificação de declaração de compensação gerada a partir do programa PER/DComp (ou
versão anterior) não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o
aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação de referida declaração de
compensação à RFB. Nesse caso, o contribuinte que desejar compensar o novo débito ou a
diferença de débito deverá apresentar à RFB nova DComp.
O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de Compensação
somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador.
A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de reembolso e
da Declaração de Compensação será indeferida quando formalizada depois da intimação para
apresentação de documentos comprobatórios.
A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de valoração, que
permanecerá sendo a data da apresentação da Declaração de Compensação original.
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4. Tratamento dos Dados Informados
4.1 - Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso
O Pedido Eletrônico de Restituição, o Pedido Eletrônico de Ressarcimento e o Pedido
Eletrônico de Reembolso serão encaminhados à autoridade da RFB competente para
reconhecer o direito creditório, a qual poderá intimar o contribuinte a apresentar documentos
comprobatórios do crédito informado previamente ao referido reconhecimento, sem prejuízo da
realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do contribuinte a fim de que seja verificada,
mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Uma vez reconhecido o direito creditório do contribuinte, a autoridade competente da RFB,
previamente à efetivação da restituição, do ressarcimento ou do reembolso, verificará,
mediante consulta nos sistemas de informação da RFB, a existência de débito do sujeito
passivo para com a Fazenda Nacional.
Constatada a existência de débito em nome do contribuinte, ainda que consolidado em
qualquer modalidade de parcelamento, inclusive de débito já encaminhado à PGFN para
inscrição em Dívida Ativa da União, de natureza tributária ou não, o valor da restituição, do
ressarcimento ou do reembolso será utilizado para quitá-lo, mediante compensação em
procedimento de ofício.
Na hipótese de contribuinte pessoa jurídica, a verificação da existência de débito deverá ser
efetuada em relação a todos os seus estabelecimentos, inclusive obras de construção civil.
Previamente à compensação de ofício, o contribuinte será intimado a se manifestar, no prazo
de 15 (quinze) dias, contado do recebimento de comunicação formal enviada pela RFB, quanto
ao procedimento, sendo o seu silêncio considerado como aquiescência.
Havendo concordância do contribuinte, expressa ou tácita, quanto à compensação, esta será
efetuada. O crédito em favor do sujeito passivo que remanescer da compensação de ofício serlhe-á restituído ou ressarcido.
Na hipótese de o contribuinte discordar da compensação de ofício, a autoridade da RFB
competente para efetuar a compensação reterá o valor da restituição, do ressarcimento ou do
reembolso até que o débito seja liquidado.
Existindo outros débitos no âmbito da RFB e PGFN, vencidos e exigíveis do sujeito passivo,
exceto débitos de contribuições previdenciárias e das contribuições recolhidas para outras
entidades ou fundos, observar-se-á, na compensação de ofício, sucessivamente:
I – em primeiro lugar, os débitos por obrigação própria e, em segundo lugar, os decorrentes de
responsabilidade tributária;
II – primeiramente, as contribuições de melhoria, depois as taxas e, por fim, os impostos ou as
contribuições sociais;
III – na ordem crescente dos prazos de prescrição; e
IV – na ordem decrescente dos montantes.
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A prioridade de compensação entre os débitos tributários relativos a juros e multas exigidos de
ofício isoladamente, inclusive as multas decorrentes do descumprimento de obrigações
tributárias acessórias, bem como entre referidos débitos e os valores devidos a título de tributo,
será determinada pela ordem crescente dos prazos de prescrição.
O crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que remanescer das compensações
deverá ser compensado de ofício com os seguintes débitos do sujeito passivo, na ordem a
seguir apresentada:
I – o débito consolidado no âmbito do Refis ou do parcelamento alternativo ao Refis;
II – o débito junto à RFB e à PGFN objeto do parcelamento especial de que trata a Lei nº
10.684/2003;
III – o débito objeto dos parcelamentos de que trata a MP nº 303/2006;
IV – o débito que tenha sido objeto da opção pelo pagamento à vista com utilização de créditos
decorrentes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL ou o débito objeto de
parcelamento concedido pela RFB ou pela PGFN nas modalidades de que tratam os arts. 1º a
3º da Lei nº 11.941/2009;
V – o débito tributário objeto de parcelamento concedido pela RFB ou pela PGFN que não se
enquadre nas hipóteses previstas nos incisos I a IV e VI;
VI – o débito das contribuições previdenciárias e das contribuições recolhidas para outras
entidades ou fundos, na ordem estabelecida para compensação entre contribuições
previdenciárias e contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos;
VII – o débito de natureza não tributária.
Na compensação de ofício, a RFB adotará os seguintes procedimentos:
I - debitará o valor bruto da restituição, acrescido de juros, se cabíveis, do ressarcimento ou do
reembolso, à conta do tributo respectivo;
II - creditará o montante utilizado para a quitação dos débitos à conta do respectivo tributo e
dos respectivos acréscimos legais, quando devidos;
III - registrará a compensação nos sistemas de informação da RFB que contenham
informações relativas a pagamentos e compensações;
IV - certificará, se for o caso:
a) no pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso, qual o valor utilizado na quitação de
débitos e, se for o caso, o saldo a ser restituído, ressarcido ou reembolsado;
b) no processo de cobrança, qual o montante do crédito tributário extinto pela compensação e,
sendo o caso, o saldo remanescente do débito; e
V - expedirá ordem bancária, na hipótese de saldo a restituir, ressarcir ou reembolsar, ou aviso
de cobrança, na hipótese de saldo remanescente de débito.
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4.2 - Declaração de Compensação
A Declaração de Compensação será encaminhada à autoridade da RFB competente para
homologar a compensação.
Os débitos do contribuinte serão compensados na ordem por ele indicada na Declaração de
Compensação.
A compensação de tributo lançado de ofício importa renúncia às instâncias administrativas ou
desistência de eventual recurso interposto.
Não homologada a compensação, a autoridade da RFB que proferiu o despacho de nãohomologação cientificará o contribuinte e intimá-lo-á a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente
compensados.
Não ocorrendo, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência da não-homologação da compensação,
pagamento ou parcelamento do crédito tributário nem apresentação de manifestação de
inconformidade contra a não-homologação da compensação, o débito confessado na
Declaração de Compensação será encaminhado à PGFN para inscrição em Dívida Ativa da
União.
Sobre o valor do débito objeto de Declaração de Compensação não homologada será exigida
multa isolada de 50%. Já sobre os débitos indevidamente compensados será efetuado o
lançamento de multa isolada no percentual de 150% ou 225% (conforme o caso), calculada
sobre o valor total do débito tributário indevidamente compensado.
Será realizado o lançamento de multa isolada no percentual de 75%, 112,5%, 150% ou 225%
(conforme o caso), sobre o valor total do débito cuja compensação for considerada não
declarada.
4.2.1 – Compensação – Créditos e Débitos que não podem ser compensados
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, ressalvadas as contribuições previdenciária.
Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração:
I - o crédito que:
a) seja de terceiros;
b) se refira a “crédito-prêmio” instituído pelo art. 1º do Decreto-Lei nº 491/1969;
c) se refira a título público;
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado;
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e) não se refira a tributos administrados pela RFB; ou
f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que
a lei:
1. tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de
inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
2. tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;
3. tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do
contribuinte; ou
4. seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - o débito apurado no momento do registro da DI;
III - o débito que já tenha sido encaminhado à PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União;
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela RFB;
V - 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;
VI - o débito que não se refira a tributo administrado pela RFB;
VII - o saldo a restituir apurado na DIRPF;
VIII - o crédito que não seja passível de restituição ou de ressarcimento;
IX - o crédito apurado no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal (Refis) de que trata a Lei
nº 9.964/2000, do Parcelamento Especial (Paes) de que trata o art. 1º da Lei nº 10.684/2003, e
do Parcelamento Excepcional (Paex) de que trata o art. 1º da Medida Provisória nº 303/2006,
decorrente de pagamento indevido ou a maior;
X - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento indeferido pela autoridade
competente da RFB, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa;
XI - 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 pela
autoridade competente da RFB, ainda que a compensação se encontre pendente de decisão
definitiva na esfera administrativa;
XII - os tributos apurados na forma do Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar
nº 123/2006;
XIII - o crédito resultante de pagamento indevido ou a maior efetuado no âmbito da PGFN;
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XIV - o débito ou o crédito que se refira ao AFRMM ou à TUM; e
XV - outras hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo.
A Declaração de Compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente
para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
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,
pela autoridade competente da RFB; e
II - se deferido o pedido, ainda não tenha sido emitida a ordem de pagamento do crédito.
A compensação declarada à RFB de crédito tributário lançado de ofício importa renúncia às
instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso interposto.
Os débitos do sujeito passivo serão compensados na ordem por ele indicada na Declaração de
Compensação.
A compensação de crédito relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição ou
de ressarcimento, será efetuada pelo sujeito passivo mediante a apresentação da Declaração
de Compensação ainda que:
I - o débito e o crédito objeto da compensação se refiram a um mesmo tributo;
II - o crédito para com a Fazenda Nacional tenha sido apurado por pessoa jurídica de direito
público.
Consideram-se débitos próprios, os débitos por obrigação própria e os decorrentes de
responsabilidade tributária apurados por todos os estabelecimentos da pessoa jurídica.
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.
4.2.2 – Compensação de créditos decorrentes de Decisão Judicial Transitada em Julgado
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.
A autoridade da RFB competente para dar cumprimento à decisão judicial poderá exigir do
sujeito passivo, como condição para a homologação da compensação, que lhe seja
apresentada cópia do inteiro teor da decisão.

7

Na hipótese de ação de repetição de indébito, bem como nas demais hipóteses em que o crédito
esteja amparado em título judicial passível de execução, a compensação poderá ser efetuada
somente se o requerente comprovar a homologação da 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 apresentar declaração pessoal de inexecução do título judicial protocolada na
Justiça Federal e certidão judicial que a ateste.
Não poderão ser objeto de compensação os créditos relativos a títulos judiciais já executados
perante o Poder Judiciário, com ou sem emissão de precatório.
A compensação de créditos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado dar-se-á na
forma prevista na Instrução Normativa RFB nº 1.300/2012, caso a decisão não disponha de
forma diversa.
Na hipótese de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, a Declaração de
Compensação será recepcionada pela RFB somente depois de prévia habilitação do crédito
pela DRF, Derat, Demac/RJ ou Deinf com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito
passivo.
A habilitação será obtida mediante pedido do sujeito passivo, formalizado em processo
administrativo instruído com:
I - formulário Pedido de Habilitação de Crédito Decorrente de Decisão Judicial Transitada em
Julgado, constante do Anexo VIII da Instrução Normativa RFB nº 1.300/2012, devidamente
preenchido;
II - certidão de inteiro teor do processo, expedida pela Justiça Federal;
III - 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, na hipótese de ação de repetição de indébito,
bem como nas demais hipóteses em que o crédito esteja amparado em título judicial passível
de execução;
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 - cópia do documento comprobatório da representação legal e do documento de identidade
do representante, na hipótese de pedido de habilitação do crédito formulado por representante
legal do sujeito passivo; e
VII - procuração conferida por instrumento público ou particular e cópia do documento de
identidade do outorgado, na hipótese de pedido de habilitação formulado por mandatário do
sujeito passivo.
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Constatada irregularidade ou insuficiência de informações nos documentos, o requerente será
intimado a regularizar as pendências no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de ciência
da intimação.
No prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da protocolização do pedido ou da regularização
de pendências, será proferido despacho decisório sobre o pedido de habilitação do crédito.
O pedido de habilitação do crédito será deferido pelo titular da DRF, Derat, Demac/RJ ou Deinf,
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 da data do trânsito em julgado da
decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial; e
V - na hipótese de ação de repetição de indébito, bem como nas demais hipóteses 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 protocolada na Justiça Federal e de
certidão judicial que a ateste.
Será indeferido o pedido de habilitação do crédito nas hipóteses, em que:
I - as pendências não forem regularizadas no prazo nele previsto; ou
II - não forem atendidos os requisitos;
É facultado ao sujeito passivo apresentar recurso hierárquico contra a decisão que indeferiu
seu pedido de habilitação, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da ciência da decisão
recorrida, nos termos dos arts. 56 a 65 da Lei nº 9.784/1999.
O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação da compensação.
A Declaração de Compensação 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.
O prazo 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 20.910/1932.
4.3 - Pedido de Cancelamento
O Pedido de Cancelamento, gerado a partir do programa PER/DComp, é o documento a ser
encaminhado à RFB pelo contribuinte que deseje desistir de um Pedido Eletrônico de
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Restituição, de um Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou de um Pedido de Reembolso já
encaminhado à RFB, bem assim cancelar uma Declaração de Compensação já encaminhada à
RFB, sejam eles gerados pela versão atual do programa PER/DComp ou por uma das versões
anteriores do programa.
O Pedido Eletrônico de Restituição, o Pedido Eletrônico de Ressarcimento, o Pedido Eletrônico
de Reembolso e a Declaração de Compensação somente poderão ser cancelados pelo
contribuinte caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data de apresentação
do Pedido de Cancelamento.
O cancelamento do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento, do Pedido de
Reembolso e da Declaração de Compensação será indeferido quando formalizado depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
O contribuinte será cientificado pela autoridade competente da RFB sobre o deferimento ou
indeferimento de seu Pedido de Cancelamento.
Abaixo demonstraremos, através de exemplos hipotéticos, as principais hipóteses de
preenchimento do PER/DComp.
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1° Exemplo: Compensação – Saldo Negativo do IRPJ
No ano calendário 2015 (exercício 2016), a empresa fez a apuração do seu lucro através do
lucro real anual. Apurou através de balancetes de suspensão ou redução, lucro nos meses de
abril, junho, agosto, outubro e novembro.
Nos demais meses teve prejuízo e suspendeu os pagamentos. No mesmo ano também sofreu
retenções de Imposto de Renda pela prestação de serviços a outras pessoas jurídicas. No
entanto, em 31 de dezembro de 2015, verificou-se a situação de prejuízo fiscal, e desta forma,
os recolhimentos das estimativas e o IRRF passaram a compor o Saldo Negativo de IRPJ.
Crédito: Saldo Negativo de IRPJ = R$ 50.000,00
Débitos:
PIS/Pasep = R$ 1.000,00 - Período de apuração: 30/08/2016 - Vencimento: 23/09/2016
Cofins = R$ 3.500,00 – Período de apuração: 30/08/2016 – Vencimento: 23/09/2016
Ficha novo documento
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Ficha dados iniciais

Ficha saldo negativo de IRPJ

12

Ficha Imposto de Renda retido na fonte

Ficha pagamentos

13

Ficha débito – PIS/Pasep

Ficha débito – Cofins

14

Ficha ordem de compensação dos débitos

Ficha demonstrativo
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Ficha saldo negativo de IRPJ
Depois de inseridos os dados relativos ao crédito e débitos compensados, a ficha Saldo
Negativo de IRPJ apresenta-se da seguinte forma:
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2° Exemplo: Compensação – Saldo Negativo de CSLL
No ano calendário 2015 (exercício 2016) a empresa fez apuração do seu lucro através do lucro
real anual. Apurou lucro através de balancetes de suspensão e redução nos meses de abril,
junho, agosto, outubro e novembro. Nos demais meses teve prejuízo e suspendeu os
pagamentos. No mesmo ano também sofreu retenção de CSLL pela prestação de serviços a
outras pessoas jurídicas. No entanto, em 31 de dezembro de 2015 apurou base de cálculo
negativa da CSLL, e, desta forma, os recolhimentos de estimativas e as retenções de CSLL
passaram a compor o saldo negativo de CSLL.
Crédito: Saldo Negativo de CSLL = R$ 60.000,00
Débitos:
CSLL Estimativa = R$ 1.500,00 – Período de apuração: 31/08/2016 – Vencimento: 30/09/2016
IRPJ Estimativa = R$ 800,00 – Período de apuração: 31/08/2016 – Vencimento: 30/09/2016
Ficha novo documento
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Ficha dados iniciais

Ficha saldo negativo de CSLL

18

Ficha CSLL retida na fonte

Ficha pagamentos

19

Ficha débito – CSLL

Ficha débito – IRPJ

20

Ficha ordem de compensação dos débitos

Ficha demonstrativo

21

Ficha saldo negativo de CSLL
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3° Exemplo: Compensação – Pagamento indevido ou a maior
A empresa recolheu no dia 20/06/2016 um DARF de PIS/Pasep no valor de R$ 2.000,00,
referente ao período de apuração de maio/2016, quando o correto seria R$ 1.600,00, ficando
com um crédito de R$ 400,00 que utilizou para compensar a estimativa de IRPJ devida, relativa
a competência maio/2016.
Ficha novo documento

Ficha dados iniciais
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Ficha pagamento indevido ou a maior

Ficha DARF PIS/Pasep
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Ficha débito – IRPJ
A estimativa apurada no mês de maio de 2016 foi de R$ 2.500,00. Parte dessa estimativa a
empresa “pagou” por compensação (R$ 400,00) e o restante (R$ 2.100,00) recolheu através de
DARF.

Ficha pagamento indevido ou a maior
Depois de inseridos os dados relativos ao crédito e ao débito compensado, a Ficha Pagamento
Indevido ou a Maior apresenta-se da seguinte forma:
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4° Exemplo: Compensação – Pagamento Indevido ou a Maior (compensação no ano
seguinte com débito vencido)
A empresa recolheu em 18/12/2015 um DARF de PIS/Pasep referente a competência 11/2015,
em duplicidade no valor de R$ 1.000,00 e utilizou para compensar com PIS/Pasep apurado em
maio de 2016 no valor de R$ 500,00.
A Declaração de Compensação foi transmitida em 09/09/2016, e, portanto, houve incidência de
multa e juros sobre o valor do débito compensado, cujo vencimento se deu em 24/06/2016.
Ficha novo documento
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Ficha dados iniciais

Ficha pagamento indevido ou a maior

27

Ficha DARF PIS/Pasep

Ficha débito – PIS/Pasep

28

Ficha pagamento indevido ou a maior
Depois de inseridos os dados relativos ao crédito e ao débito compensado a ficha de
Pagamento Indevido ou a Maior apresenta-se da seguinte forma:
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5° Exemplo: Compensação – Saldo Remanescente de DComp – Saldo Negativo CSLL
A empresa enviou uma Declaração de Compensação de Saldo Negativo de CSLL apurado em
31/12/2015 para compensar com a Cofins apurada em maio de 2016. Posteriormente, verificou
a existência de um débito relativo à PIS/Pasep apurado também em maio de 2016, que não
havia sido recolhido. Utilizou então, o saldo remanescente de crédito relativo a DComp de
Saldo Negativo de CSLL.
Crédito original de saldo negativo de CSLL = R$ 70.000,00
Crédito original na data da transmissão: R$ 67.300,00 (crédito de Saldo Negativo de CSLL
remanescente).
Débitos: PIS/Pasep não cumulativo = R$ 800,00 - Período de Apuração: 31/05/2016 Vencimento: 24/06/2016.
A Declaração de Compensação foi transmitida em 19/08/2016 e, portanto, houve a incidência
de multa e juros sobre o valor do débito de PIS/Pasep compensado.
Ficha novo documento
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Ficha dados iniciais

Ficha saldo negativo de CSLL
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Ficha Débito – PIS/Pasep

Ficha demonstrativo
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Ficha saldo negativo de CSLL
Depois de inseridos os dados relativos ao crédito e ao débito compensado, a ficha Saldo
Negativo de CSLL apresenta-se da seguinte forma:
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6° Exemplo: Compensação – Pagamento Indevido ou a Maior – Débito vencido superior
ao crédito
A empresa recolheu no dia 25/01/2016 um DARF de PIS/Pasep no valor de R$ 850,00 quando
o correto seria R$ 650,00, ficando então com um crédito no valor de R$ 200,00. Irá compensar
com a Cofins apurada em 01/2016 no valor de R$ 750,00.
Crédito: R$ 200,00
Crédito atualizado: R$ 215,20 (Selic acumulada 7,60%)
Débito: Cofins: R$ 750,00 – Período de Apuração: 01/2016 – Vencimento: 25/02/2016
Débito atualizado: R$ 949,50 (Multa: R$ 150,00 e Juros: R$ 49,50)
A declaração de compensação foi transmitida em 25/08/2016, e, portanto, houve a incidência
de multa e juros sobre o valor do débito, visto que o vencimento se deu em 25/02/2016.
No entanto como o valor do débito é superior ao crédito que a empresa possui, somente
poderá ser compensada parte do débito. Para isso, faz-se necessário também a
proporcionalização dos acréscimos moratórios ao valor do principal a ser compensado,
conforme segue:
Cálculo de desindexação do débito:
Crédito atualizado
________________________________________________________
(Juros moratórios do Débito + multa moratória do Débito / 100 + 1)

Aplicação:
R$ 215,20
----------------------------- =
(6,60 + 20/100) + 1

R$ 215,20
------------------- = R$ 169,98
1,2660

O valor de R$ 169,98 deverá ser preenchido no campo “Principal”, na ficha Débito.
Multa: R$ 169,98 X 20% = R$ 34,00
O valor R$ 34,00 deverá ser preenchido no campo “Multa”, na ficha Débito.
Juros: R$ 169,98 X 6,60% = R$ 11,22
O valor R$ 11,22 deverá ser preenchido no campo “Juros”, na ficha Débito.
Considerando que o valor do débito atualizado não pode ser maior que o crédito atualizado, o
contribuinte poderá, na Declaração de Compensação utilizar o valor de débito que, acrescido
de multa e juros não ultrapasse o valor do crédito atualizado. Neste exemplo: R$ 215,20.
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A diferença entre o valor total do débito, atualizado desde março/2016, e o valor do débito
compensado (R$ 169,98), deverá ser quitada, seja por DARF ou por meio de outra
compensação.
Ficha novo documento

Ficha dados iniciais
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Ficha pagamento indevido ou a maior

Ficha DARF PIS/Pasep
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Ficha débito – Cofins

Ficha pagamento indevido ou a maior
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7° Exemplo: Retificação
A empresa transmitiu uma Declaração de Compensação, em 24/06/2016 informando a
compensação de um crédito decorrente de um pagamento a maior, de PIS da competência
maio/2016 no valor R$ 950,00, com um débito de Cofins no valor de R$ 700,00, referente a
competência maio/2016. Posteriormente, em agosto de 2016, verificou que o valor do débito é
de R$ 550,00. Transmitiu então uma Declaração de Compensação retificadora no dia
19/08/2016.
Ficha novo documento
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Ficha dados iniciais

Ficha pagamento indevido ou a maior
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Ficha DARF Cofins

Ficha débito – Cofins

40

Ficha pagamento indevido ou a maior
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8° Exemplo: Cancelamento
A empresa entregou Declaração de Compensação informando um crédito de pagamento
indevido ou a maior relativo ao PIS/Pasep. Posteriormente, constatou-se a inexistência de
referido crédito e foi necessário cancelar a DComp.
O débito compensado na DComp cancelada deve ser recolhido por Darf ou compensado em
nova DComp.
Ficha novo documento

Ficha dados iniciais

42

