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CONCEITOS BÁSICOS
  I.N. 1.717 ARTIGO 1º

* RESTITUIÇÃO -  Devolução em dinheiro pelo governo de 
tributos por ele cobrado em caráter indevido.

* RESSARCIMENTO -  Embora devido o governo devolve o 
valor anteriormente pago conforme Lei ou Política econômica.

*REEMBOLSO  - devolução a empresa de valores que a 
empresa recolheu indevidamente

* COMPENSAÇÃO – É o encontro de contas (débito e crédito) 
com o objetivo de liquidar plena ou parcialmente obrigações 
tributárias.
 



  

ESQUEMA

PER
Restituição 
Reembolso

Ressarcimento

DCOMP

 Compensação

Em matéria tributária a Lei deve 
autorizar a compensação de créditos 
tributários (do mesmo sujeito passivo) 

com crédito líquidos e certos.
Código Civil Artigo 368 CNT 170 e 

170-A

Toda a compensação é regulada pela Lei 9.430/96 Artigo 74



  

COMPENSAÇÃO

O sujeito passivo que apurar créditos próprios (exceto refis I) 
Inclusive os judiciais com Trânsito em Julgado relativo aos 
tributos administrados pela RFB poderá compensar com débitos 
próprios vencidos ou vincendos.

CONSIDERAÇÕES

1 – Consideram-se débitos próprios as obrigações próprias 
decorrentes de tributos apurados por todos os estabelecimentos 
do contribuinte (matriz e filiais).

2 – Poderão ser quitados débitos vencidos lançados em auto de 
infração desde que o contribuinte desista de recursos.



  

3 – Desde 01/01/2018 o crédito referente ao saldo negativo de 
IRPJ e de CSSL de um determinado exercício só poderá ser 
utilizado após a transmissão da E.C.F (I.N 1765)

4 – A Partir de 31/05/2018 os débitos de estimativa mensais 
IRPJ e CSSL não poderão ser compensados com créditos 
tributários (IN 1765)



  

→ As compensações serão efetuadas mediante a entrega 
eletrônica (PER/DCOMP) na qual constarão informações 
relativas aos créditos (origem)

→ Apenas na impossibilidade de utilização da 
PER/DECOMP é que se admite a utilização de formulário 
''declaração de compensação''.



  

→ Na DCTF deverá ser informado o número da DCOMP 
transmitida para quitar os débitos 

→ Poderá compensar créditos que já tenham sido objeto de 
pedido de restituição ou ressarcimento desde que não tenha 
sido emitida a ordem de pagamento.



  

● Ressarcimento de IPI
● Saldo negativo de CSLL e de IRPJ (IN 1765)
● Pagamento indevido ou a maior de tributos 
● J.CP (IRRF)
● Ressarcimento de crédito PIS/COFINS da empresa 

exportadora e as que venderam produtos com suspensão, 
isenção, alíquota zero ou não incidência

● Ressarcimento de crédito do reintegra (Lei 13043/14) crédito 
tributário para exportação.

● Créditos cancelados em D.I 
● Crédito reconhecido judicialmente com sentença transitada 

em julgado (deve ser antes habilitado através de PTA)

Quais os créditos permitidos a DECOMP



  

Créditos não Permitidos

● De terceiros
● DCOMP indeferido
● Créditos apurados na PGFN
● Tributos apurados pelo Simples Nacional, REFIS, PAES
● Valores de salário família e de salário maternidade



  

Demonstração do Crédito

Mãe

PER/DCOMP original 
Detalhar o crédito 

Compensação

D COMP 1

D COMP 2

D COMP 3

D COMP 4

Lançar o 
número do 

PER/DCOMP

Derivados

* O crédito será acrescido de juros SELIC acumulados 
mensalmente a partir do mês subsequente ao do pagamento 
indevido + 1%.



  

Débitos não Compensáveis

● Impostos apurados em DI
● Já encaminhados para PGFN
● Consolidados em parcelamentos
● Créditos não homologados
● Que não são administrados pela RFB
● Estimativa mensal IRPJ e CSSL apurados a base da 

receita bruta ou balancetes de suspensão mensal.



  

Novidade: os débitos relativos a período de apuração 
posterior a utilização do E-Social com crédito dos demais 
tributos administrados pela RFB concernentes a período 
de apuração anterior.

Não pode INSS E social    antes Pode haver 
compensação



  

DCOMP 
INSS

Empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de INSS 
na quitação da nota fiscal, poderá deduzir na DCTF Web o valor 
retido na seguinte hipótese:

   A – Utilize o E-Social para apuração das contribuições parte 
de terceiros

   B – Declaradas e destacadas na EFD-REINF na competência 
da emissão da N.F

Conclusão: Posso compensar INSS retido com os demais 
tributos.



  

IPI –  ''tem regra própria'' IN 1717/17 Artigo 37  e Artigo 161-B

Os créditos do IPI apurados na forma da Lei (trimestral) serão 
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou (SPED 
Fiscal).

Remanescendo ao final de cada trimestre-calendário 
Crédito de IPI o estabelecimento matriz poderá utilizar 
compensando débitos próprios desde que apresente a 
PER/DECOMP Mãe (página 7)

→ Somente serão recepcionadas as DCOMP(s) referente do 
crédito do IPI após a entrega do ''SPED Fiscal''

Ressarcimento de Crédito do IPI



  

PIS/COFINS Retidos na Fonte
Lei 10833

Regra própria IN 1717/17 Artigo 24

Após eu compensar com próprio PIS/COFINS e havendo 
saldo remanescente, a partir do mês subsequente 
mediante a apresentação do formulário ''declaração de 
compensação'' não há previsão na DCOMP. Poderei 
compensar este crédito com demais tributos.
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