
PER – Programa de  Restituição Valores da Receita Federal 

O PER/DCOMP - Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação, 
tem o objetivo de facilitar o acesso do contribuinte (seja pessoa física ou jurídica) à restituição ou a 
compensação de quantias recolhidas a maior, a título de tributo ou contribuição administrados pela 
RFB.( Instrução Normativa RFB n° 1.717/2017) 

Uma alternativa à utilização do programa PER/DCOMP é a utilização do PER/DCOMP Web, ferramenta 
disponível no Portal e-CAC. 

Quando não for possível realizar o pedido através do Programa PER/DCOMP ou do PER/DCOMP Web, 
existe a possibilidade de realizar os procedimentos por meio dos formulários disponíveis nos Anexos 
da Instrução Normativa RFB n° 1.717/2017, juntamente com os documentos comprobatórios do direito 
ao crédito anexados. 

RESTITUIÇÃO 

A restituição refere-se à devolução nas hipóteses de: 

a) cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido; 

b) erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do 
montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento; 

c) reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. 

Poderão ser restituídas, também, as quantias recolhidas a título de multa e de juros moratórios 
previstos nas leis instituidoras de obrigações tributárias principais ou acessórias relativas aos tributos 
administrados pela RFB (artigo 2° da IN RFB N° 1.717/2017). 

RESSARCIMENTO 

O ressarcimento é a devolução ao contribuinte, em espécie, de valores escriturados a título de créditos 
apurados nas seguintes hipóteses: 

IPI - o contribuinte que apurar créditos do IPI, nos termos dos artigos 37 a 43 da IN RFB N° 
1.717/2017, escriturados conforme legislação específica, poderá ingressar com o pedido de 
ressarcimento ou de compensação; 

PIS e COFINS - regulamentado nos artigos 44 a 61 da IN RFB N° 1.717/2017, aplica-se somente às 
hipóteses em que a legislação autoriza a apuração de créditos do regime de incidência não cumulativa 
do PIS e da COFINS. Nestes casos, poderão ser objeto de ressarcimento ou compensação, se houver 
previsão na legislação, inclusive em relação aos créditos presumidos e aos créditos oriundos do 
REINTEGRA. 

REEMBOLSO 

Reembolso é o procedimento pelo qual a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) reembolsa a 
pessoa jurídica (ou equiparada) referente a valores de quotas do salário-família e do salário-
maternidade pagos a segurados a seu serviço, observado, quanto, ao salário-maternidade, o período 
anterior a 29.11. 99 e os benefícios requeridos a partir de 01.09.2003 (IN RFB N° 1.717/2017, artigos 
62 a 64). 

COMPENSAÇÃO 

Compensação é a utilização dos créditos apurados, passíveis de restituição ou de ressarcimento, para 
compensar (liquidar) débitos próprios (relativos aos tributos e contribuições administrados pela RFB), 
vencidos ou vincendos, observando-se o disposto na Lei n° 9.430/96 e os artigos 65 a 79 da IN RFB 
N° 1.717/2017. 

Poderão ser utilizados, na compensação de débitos próprios, créditos que já tenham sido objeto de 
pedido de restituição ou de ressarcimento, desde que referido pedido se encontre pendente de decisão 
administrativa à data do encaminhamento da Declaração de Compensação. 



CANCELAMENTO 

Nos casos em que se identifica incorreções no pedido original ou quando não houver mais o interesse 
no pedido anterior realizado, o contribuinte poderá ingressar com uma solicitação formal de 
cancelamento para as operações de ressarcimento, restituição, compensação e reembolso.   Cabe 
salientar que poderão ser cancelados, pelo sujeito passivo, somente na hipótese de se encontrarem 
pendentes de decisão administrativa à data do envio do pedido de cancelamento, conforme previsto 
nos artigos 112 a 116 da IN RFB N° 1.717/2017. 

TERMOS DE INTIMAÇÃO 

Após a transmissão de um PER/DCOMP à RFB, esta irá analisar todos os dados informados, e, ao 
identificar possíveis irregularidades ou inconsistências, poderá emitir um Termo de Intimação, 
documento através do qual se exige do contribuinte esclarecimentos sobre os dados apresentados ou a 
correção dentro do prazo definido pelo órgão. 

DESPACHO DECISÓRIO 

O despacho decisório é a comunicação ao contribuinte sobre a decisão da RFB após o encerramento 
dos prazos da lavratura dos Termos de Intimação. 

O conceito externado pela própria RFB esclarece que, após o processamento dos PER/DCOMP, podem 
ser emitidos Despachos Decisórios para os documentos cujo crédito analisado foi insuficiente para a 
homologação total das compensações dos débitos ou para a restituição, ressarcimento ou reembolso 
dos valores solicitados. 

Também podem ser emitidos Despachos Decisórios nos casos de inconsistências detectadas no 
processamento do PER/DCOMP, bem como nas hipóteses de não-admissão de pedido de cancelamento 
e de não-admissão de PER/DCOMP retificador. 

2)Manifestação do Contribuinte 

Restituição e Ressarcimento 

O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou contribuição pagos 
indevidamente ou em valor maior que o devido, inclusive na hipótese de o pagamento ter sido 
efetuado com base em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal 
Federal em ação declaratória ou em recurso extraordinário, extingue-se após o transcurso de 
cinco anos, contados da data da extinção do crédito tributário (Código Tributário Nacional - Lei n° 
5.172/66,artigos 165 e 168; Ato Declaratório SRF n° 96/99). 

Reembolso 

o direito de solicitar o reembolso extingue-se em cinco anos contados a partir do dia seguinte: 

a) do recolhimento ou do pagamento indevido; 

b) em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou transitar em julgado a decisão judicial 
que tenha reformado, anulado ou revogado a decisão condenatória; 

c) do vencimento da competência em que deixou de ser efetuado o reembolso, mediante 
dedução; 

d) do vencimento para recolhimento da retenção efetuada com base na nota fiscal, fatura ou 
recibo de prestação de serviços. 

 Compensação 

O prazo máximo para o sujeito passivo apresentar a declaração de compensação de tributos 
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil é de cinco anos, conforme instruções 
do portal da RFB. 

Poderá ser apresentada declaração de compensação que tenha por objeto crédito apurado ou 



decorrente de pagamento efetuado há mais de cinco anos, desde que o referido crédito tenha 
sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso 
do referido prazo (IN n° 1.717/2017, artigo 68, parágrafo único). 

Manifestação do Fisco 

Conforme disposições contidas no Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172/66, artigo 150, § 4°), 
se a lei não fixar prazo para a homologação, será de cinco anos, a contar da ocorrência do fato 
gerador. Expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se 
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência 
de dolo, fraude ou simulação. 

Contudo, em março de 2007, foi publicada a Lei n° 11.457/2007, que dispõe sobre a 
Administração Tributária Federal, a qual, em seu artigo 24, estabelece que seja obrigatoriamente 
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo de petições, 
defesas ou recursos administrativos do contribuinte. 

Para fruição do prazo estabelecido na Lei n° 11.457/2007, recomenda-se que o contribuinte 
tenha assessoramento jurídico especializado. 

  

PERDCOMP PARA PJ SIMPLES NACIONAL 

A restituição refere-se à devolução em espécie de importâncias recolhidas em valor superior ao devido. 

Este processo é possível em casos de recolhimentos realizados em DARF ou GPS, desde que o tributo 
ou contribuição seja administrado pela Receita Federal do Brasil, nas hipóteses de: 

a) cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido; 

b) erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do 
montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento; 

c) reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. 

Poderão ser restituídas, também, as quantias recolhidas a título de multa e de juros moratórios 
previstos nas leis instituidoras de obrigações tributárias principais ou acessórias relativas aos tributos 
administrados pela RFB (artigos 2°ao 36 da IN RFB n° 1.717/2017). 

O exemplo a seguir está disposto no artigo 13 da IN RFB n° 1.717/2017, vejamos: 

Pessoa Jurídica optante pelo Simples Nacional, efetuou retenção em duplicidade sobre a folha de 
salários. Havia retenção de R$ 360,00 para o DARF 0561, nos termos do RIR/99 art. 43 e 620, mas 
fora efetuado o pagamento em duplicidade, recolhendo dois DARF de R$ 360,00. 

Cabe esclarecer que o Simples Nacional pode fazer 'Perd' ou 'Dcomp' sobre os recolhimentos indevidos 
em DARF, porém, é vedado a compensação ou restituição via Per/Dcomp de tributos recolhidos no do 
DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional), nesta hipótese, o contribuinte deverá solicitar 
a restituição através de aplicativo 'Pedido Eletrônico de Restituição', disponível no Portal do Simples 
Nacional e no sítio da RFB na Internet. 

Esclarecimento Preenchimento no programa PER 

1) Novo documento 

Clique em 'Documento' e em seguida na primeira opção 'Novo...' ou clique sobre o primeiro ícone na 
barra de ferramentas do PVA (Programa de Validação e Assinatura). 

Preenchimento: 

Campo 01 - Data da Criação: Insira a data da elaboração do pedido; 



Campo 02 - Contribuinte: Sinalize o tipo, 'Pessoa Jurídica' a que se refere o Pedido de Restituição; 

Campo 03 - CNPJ/CPF: Informe o CNPJ da PJ titular da operação; 

Campo 04 - Qualificação do Contribuinte: Selecione 'Outra Qualificação' para os casos de PJ em geral; 

Campo 05 - Tipo de Documento: Selecione 'Pedido de Restituição', para esta demonstração; 

Campo 06 - Tipo de Crédito: Selecione 'Pagamento Indevido ou a Maior'; 

Campo 07 - Crédito Oriundo de Ação Judicial: Sinalize a opção 'Não', pois não há processos na RFB, 
neste caso; 

Campo 08 - Modelo Documento de Arrecadação: Escolha 'DARF Comum' (Documento que foi utilizado 
para o respectivo recolhimento); 

Campo 09 - Data de Arrecadação: Neste exemplo, foi utilizada a data de 20/01/2017 como data do 
efetivo recolhimento/pagamento do IRRF alvo da restituição; 

Campo 10 - Código da Receita: Para este caso o código é o '0561'; 

Campo 11 - Grupo de Tributo: O sistema carregará automaticamente a descrição pertinente ao código 
informado; 

Preenchidas as informações, clique em 'OK'. 

1.2) Ficha Dados Iniciais 

Serão apresentados os dados da PJ, bem como a informação da existência de processo administrativo 
para o crédito apontado. 

Preenchimento: 

Campo 12 - Nome Empresarial: Razão Social da pessoa jurídica detentora do crédito; 

Campo 13 - Data de Criação: Preenchimento Automático; 

Campo 14 - Sequencial: Preenchimento Automático; 

Campo 15 - Data de transmissão: Data em que o pedido será enviado eletronicamente à RFB; 

Campo 16 - Qualificação: Carrega os dados automaticamente das fichas anteriores; 

Campo 17 - PJ extinta por liquidação voluntária: Preencha no caso de se tratar de um caso de extinção 
efetivamente como prevê a IN RFB 1.634/2016, art. 27. 

Campo 18 - Tipo de Documento: Informe a ação a ser praticada, neste exemplo será 'Pedido de 
restituição'; 

Campo 19 - Tipo de crédito: Informe a origem do crédito gerado, neste caso 'Pagamento Indevido/a 
maior'; 

Campo 20 - Crédito oriundo de Ação Judicial - Neste caso a resposta será 'Não'; 

Campo 21 - PER/DCOMP Retificador: No caso ilustrado não será sinalizado por se tratar de uma 
declaração original, preencha esse campo caso seja uma retificação, informando o recibo da 
declaração original; 

Campo 22 - Tipo de Conta: São aceitos conta corrente ou conta poupança, a critério do contribuinte; 



Campo 2 - O sistema questionará se a declaração em elaboração se refere a processo judicial, neste 
exemplo, a resposta assinalada é: 'Não'. 

Dados Bancários: 

Banco: Número do banco em que o contribuinte deseja que seja efetuado o pagamento do crédito 
requerido. 

Ao informar o código da Agência o programa identifica o banco cadastro e solicita confirmação: 

Agência: Número da agência bancária em que o contribuinte deseja que seja efetuado o pagamento 
do crédito requerido. 

N° Conta: Número da conta corrente bancária ou de poupança em que o contribuinte deseja que seja 
efetuado o pagamento do crédito requerido. 

DV: Dígito verificador do número da conta corrente bancária ou de poupança. 

1.3) Dados dos responsáveis pela PJ 

Identificação do responsável da PJ perante a RFB e do responsável pelo Preenchimento desta 
Declaração. 

1.4) Ficha pagamento Indevido ou a Maior 

Esta informação será apresentada na Ficha 'Crédito' disposta ao lado esquerdo da tela, demonstrando 
a existência do crédito (seu saldo não sofrerá atualização da Selic) 

Nota 01: 

Este campo só deve ser sinalizado se o saldo em questão já constou em processo administrativo. Para 
que este seja habilitado, deverá ser informado na criação do Novo Documento, que se trata de um 
Crédito oriundo de Ação Judicial (ver Campo 08 do item 1) 

Nota 02: 

Esses campos são utilizados quando houver saldo remanescente de Per/Dcomp já pleiteado em meio 
eletrônico. 

A partir da versão 4.4 do PER/DCOMP, no caso de Declaração de Compensação de Pagamento 
Indevido ou a Maior, o campo Informado em Outro PER/DCOMP só deverá ser marcado nos casos em 
que o DARF apresenta data de arrecadação com mais de cinco anos em relação à data de criação do 
documento. Nessa situação, o PER/DCOMP inicial deverá se referir a um pedido de restituição, ou, para 
os casos de retificação de documentos transmitidos até 31/12/2010, o PER/DCOMP inicial poderá ser 
uma Declaração de Compensação. (Fonte: Manual PerDcomp, Menu 4. Abertura de Novo Documento, 
item 12) 

Nota 03: 

Esse campo deverá ser assinalado quando o crédito do contribuinte Pessoa Jurídica foi a ele atribuído 
em virtude de sucessão por incorporação, fusão, cisão total ou cisão parcial ocorrido com a pessoa 
jurídica detentora originária do crédito. 

Preenchimento: 

Os campos 24, 25, 26 e 27 são transportados automaticamente da 'Ficha Novo Documento'; 

Campo 28 - Valor original do crédito inicial: Valor total do crédito original, ainda que já tenha sido alvo 
de outros pedidos ou procedimentos; 

Campo 29 - Crédito original na data de transmissão: deverá ser preenchido com o valor total do 
crédito disponível, no caso em tela o mesmo valor recolhido indevidamente de forma integral; 



Campo 30 - Valor do pedido de restituição: Campo preenchido automaticamente pelo programa, com o 
valor informado no preenchimento do campo "Crédito Original na Data da Transmissão". 

1.4.1) Ficha DARF Comum IRRF 

Nesta ficha refletiremos as informações do DARF recolhido indevidamente. 

Para habilitar o preenchimento, clique no botão 'Incluir': 

Preenchimento: 

Campo 31 - Período de apuração: Período em que houve a origem do crédito; 

Campo 32 - Número do CPF/CNPJ: Número do cadastro (CNPJ) da Pessoa jurídica; 

Campo 33 - Código da Receita: Código do DARF recolhido indevidamente; 

Campo 34 - Número de Referência: Neste exemplo não foi necessário preenchê-lo; 

Campo 35 - Data de vencimento: Data em que o tributo/contribuição vencia legalmente; 

Campo 36 - Valor do principal: Valor do débito original; 

Campo 37 - Valor da multa: No exemplo não há, no entanto caso haja correção por pagamento em 
prazo posterior ao vencimento em lei determinado, deve ser informado o valor; 

Campo 38 - Valor dos juros e/ou Encargo DL - 1.025/69: No exemplo não há, no entanto caso haja 
correção por pagamento em prazo posterior ao vencimento em lei determinado, deve ser informado o 
valor; 

Campo 39 - Valor total: É o totalizador do DARF/crédito ou débito: Principal (38) + Multa (39) + Juros 
(40); 

Campo 40 - Data de arrecadação: Data em que foi efetivamente recolhido o DARF em questão. No 
DARF, este é o campo de autenticação pela rede bancária, ou a mesma data constante no 
comprovante de pagamento. 

Digitadas todas as informações solicitadas, clique em 'OK' para validar os dados. 

Gravação do documento 

Para gravar, clique no 5° ícone (disquete em azul), na barra de ferramentas do PVA: 

Transmissão do Arquivo 

Para transmissão do arquivo, clique em 'Documento' e depois em 'Transmitir via Internet': 

O Sistema exibirá o aviso de transmissão via internet através do programa Receitanet disponível na 
página da RFB, indicando inclusive o link para acesso: 

Impressão do Recibo 

Para impressão do recibo, clique em 'Documento', passe o cursor do mouse sobre o item 'Imprimir' e 
clique em 'Recibo'. Apenas os recibos de documentos já transmitidos poderão ser impressos. 

 

 

 



PER/DCOMP PARA PESSOA FÍSICA 

A restituição refere-se à devolução em espécie de importâncias recolhidas em valor superior ao devido. 

Este processo é possível em casos de recolhimentos realizados em DARF ou GPS, desde que o tributo 
ou contribuição seja administrado pela Receita Federal do Brasil, nas hipóteses de: 

a) cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido; 

b) erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do 
montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento; 

c) reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. 

Poderão ser restituídas, também, as quantias recolhidas a título de multa e de juros moratórios 
previstos nas leis instituidoras de obrigações tributárias principais ou acessórias relativas aos tributos 
administrados pela RFB (IN RFB N° 1.717/2017, artigos 2° ao 36). 

Neste exemplo, a Pessoa Física efetuou em duplicidade o recolhimento de IR sobre Ganho de Capital, 
assim solicitará a Restituição do montante pago indevidamente. 

1) Novo documento 

Clique em 'Documento' e em seguida na primeira opção 'Novo...' ou clique sobre o primeiro ícone na 
barra de ferramentas do PVA (Programa Validador e Assinador). 

Ficha dados iniciais 

Preencha os dados pessoais e bancários do titular. 

Preenchimento: 

Campo 17 - Nome: Informe o nome do contribuinte titular do pedido; 

Campo 18 - Data de nascimento: Informe a data de nascimento do contribuinte titular; 

Campos 01, 05, 07, 08 e 09 - são transportados da ficha 'Novo documento'; 

Campo 19 - Sequencial: Campo preenchido automaticamente pelo PGD; 

Campo 20 - Data de Transmissão: Altere a data para o dia da efetiva transmissão caso não seja a 
mesma data do dia da elaboração; 

Campo 21 - Dados Bancários do Titular do Crédito: 

Poderá ser informado conta corrente ou conta poupança, a critério do contribuinte; 

Banco: Número do banco em que o contribuinte deseja que seja efetuado o pagamento do crédito 
requerido. 

Ao informar o número do Banco, o programa irá identificá-lo e solicitará confirmação: 

Agência: Número da agência bancária em que o contribuinte deseja que seja efetuado o pagamento 
do crédito requerido. 

N° Conta: Número da conta corrente bancária ou de poupança em que o contribuinte deseja que seja 
efetuado o pagamento do crédito requerido. 

DV: Dígito verificador do número da conta corrente bancária ou de poupança 



Campo 22 - Confirmação do questionamento apresentado na ficha 'Novo Documento', referente ao fato 
de haver processos judiciais sobre o referido crédito; 

1.3)  Ficha pagamento indevido ou a maior 

Preenchimento das informações referentes ao valor do crédito, objeto do pedido de Restituição. 

Preenchimento: 

Esta ficha tem a maior parte dos campos bloqueados, as informações para estes campos são 
transportadas das fichas anteriores. 

Campo 23 - Valor Original do Crédito Inicial: Preencha o valor do crédito integral, antes de qualquer 
compensação; 

Campo 24 - Crédito Original na Data da Transmissão: Informe o saldo do crédito disponível na data do 
pedido; 

1.3.1) Ficha DARF comum 

Preenchimento das informações relativas ao DARF recolhido que originou o crédito. Clique em 'Incluir' 
para inserir os dados. 

Campo 25 - Período de Apuração: Indique a competência em que o crédito foi gerado; 

Campo 26 - CPF - Preenchimento automático, pois já foi informado nas Fichas anteriores; 

Campo 27 - Código da Receita: Código do recolhimento do imposto alvo do pedido; 

Campo 28 - Número de Referência: Nesse exemplo, não deve ser preenchido; 

Campo 29 - Data de vencimento: Informe a data de vencimento original do referido imposto; 

Campo 30 - Valor do Principal: Indique o valor do recolhimento; 

Campo 31 - Valor Da Multa: Deve ser preenchido somente quando o recolhimento for efetuado em 
atraso 

Campo 32 - Valor dos Juros: Deve ser preenchido somente quando o recolhimento for efetuado em 
atraso; 

Campo 33 - Valor Total do DARF: Deverá apresentar a soma dos campos 30 + 31 + 32; 

Campo 34 - Data da Arrecadação: Informe a data do efetivo recolhimento do imposto constante no 
comprovante bancário; 

Preenchidas todas as informações, clique em 'OK' para gravar os dados. 

2.) Verificação de Pendências 

Na barra de ferramentas do PVA, clique sobre o símbolo relativo a verificação de pendências do 
documento corrente, demonstrado abaixo: 

O sistema fará a verificação e caso não encontre pendências, exibirá a seguinte mensagem: 

Gravação do documento 

Para gravar, clique no 5° ícone (disquete azul), na barra de ferramentas do PVA: 

Para prosseguir, clique em gravar. O sistema exibirá a seguinte mensagem: 



Posteriormente à confirmação de leitura do alerta exibido conforme imagem anterior, o programa 
informará que a PER foi gravada e está pronta para transmissão. 

Transmissão do Arquivo 

Para transmissão do arquivo, clique em 'Documento' e depois em 'Transmitir via Internet 

O Sistema exibirá o aviso de transmissão via internet através do programa Receitanet disponível na 
página da RFB, indicando inclusive o link para acesso: 

Impressão do Recibo 

Para impressão do recibo, clique em 'Documento', passe o cursor do mouse sobre o item 'Imprimir' e 
clique em 'Recibo'. Apenas os recibos de documentos já transmitidos poderão ser impressos. 

RESSARCIMENTO - PIS NÃO CUMULATIVO - MERCADO INTERNO - APURADO A PARTIR DE 
2014 

No regime não cumulativo, a Pessoa Jurídica poderá apropriar créditos de PIS e COFINS sobre as 
aquisições de insumos (matérias primas e serviços) que façam parte do processo produtivo do bem 
gerado ou serviço prestado, conforme disposições dos artigos 3° a 5° das Leis n°s 
10.833/2003 e 10.637/2002. 

Os créditos apurados são escriturados na EFD-Contribuições (Escrituração Fiscal Digital da 
Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita). A pessoa 
jurídica sujeita ao regime não cumulativo, utiliza tais créditos para reduzir seus débitos, gerados pelo 
faturamento e/ou alienação de bens, contudo, existem situações onde o serviço ou produto 
comercializado, podem contar com benefícios específicos e eximir a empresa de sua tributação para o 
PIS e COFINS, ocasionando um acumulo de créditos, onde o saldo credor é maior que o devedor. 

Nesses casos, a Pessoa Jurídica poderá solicitar o Ressarcimento dos créditos acumulados via sistema 
PER/DCOMP. Esta operação é estabelecida na IN RFB n° 1.717/2017, artigos 44 a 59, permitindo o 
processo de ressarcimento para os casos onde não puderem ser utilizados no desconto de débitos das 
respectivas contribuições. 

O pedido de ressarcimento dos créditos (relativos ao período de apuração a partir de Janeiro de 2014) 
e a declaração de compensação serão recepcionados pela RFB somente depois da confirmação da 
transmissão da EFD-Contribuições, na qual se encontre demonstrado o direito creditório, de acordo 
com o período de apuração. Artigo 161-C e 161-D da IN RFB n° 1.717/2017 

A periodicidade para o pedido de ressarcimento é trimestral, e será ilustrado a seguir em exemplo 
prático e didático, a utilização do PER/DCOMP, onde a Pessoa Jurídica (lucro real - regime não 
cumulativo) possui saldo de R$ 122.700,00 originário do 1° Trimestre de 2014 e deseja ser ressarcida. 

Cadastro do Novo Documento 

Preenchimento: 

Campo 01 - Data da Criação: Insira a data de elaboração do pedido; 

Campo 02 - Contribuinte: Sinalize o tipo, 'Pessoa Física ou Jurídica' a que se refere o Pedido ou 
Declaração; 

Campo 03 - Documento de identificação: CPF ou CNPJ do titular do Pedido; 

Campo 04 - Qualificação do Contribuinte: Selecione 'Outra Qualificação' para os casos de PJ em geral; 

Campo 05 - Tipo de Documento: Selecione 'Pedido de Ressarcimento'; 

Campo 06 - PJ Extinta por Liquidação Voluntária: Não assinalar 



Campo 07 - Tipo de Crédito: Marque 'PIS/Pasep Não Cumulativo - Ressarc/Compens - PA a partir de 
jan/2014'; 

Campo 08 - Crédito Oriundo de Ação Judicial: Sinalize a opção 'Não', pois não há processos na RFB, 
neste caso; 

Campo 09 - Forma de Tributação no Período: Informe 'Lucro Real'; 

Campo 10 / 11 - Período do crédito: Composto pelo Ano e Trimestre, que originou o crédito que está 
sendo pleiteado o Ressarcimento; 

Campo 12 - Trata-se da confirmação de não estar em curso processo administrativo que possa 
interferir no saldo da operação pleiteada; 

1.2 Ficha Dados Iniciais 

Serão apresentados os dados da pessoa jurídica, bem como a informação da existência de processo 
administrativo para o crédito apontado: 

Agência: Número da agência bancária em que o contribuinte deseja que seja efetuado o pagamento 
do crédito requerido. 

N° Conta: Número da conta corrente bancária ou de poupança em que o contribuinte deseja que seja 
efetuado o pagamento do crédito requerido. 

DV: Dígito verificador do número da conta corrente bancária ou de poupança 

A RFB disponibiliza uma tabela com as informações sobre a rede bancária arrecadadora de Receitas 
Federais, no seguinte link: 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/rede-
arrecadadora-de-receitas-federais-bancos 

Campo 16 - Informe se o conteúdo do Pedido de Ressarcimento é alvo de processo 
administrativo/judicial. Neste exemplo, marque a opção 'Não'. 

1.3 Ficha Dados dos Responsáveis da Pessoa Jurídica 

Identificação do responsável pela pessoa jurídica perante a RFB e do responsável pelo Preenchimento 
desta Declaração. 

Pasta crédito 

Localizado ao lado esquerdo da tela, clique sobre o título da Ficha para dar sequência ao 
preenchimento do pedido de ressarcimento. 

1.4.1 Ficha PIS/PASEP Não Cumulativo Mercado Interno 

A ficha inicial (antes de qualquer preenchimento) será alimentada conforme o preenchimento das 
fichas subsequentes. 

Preenchimento: 

Nesta ficha, informe se a pessoa jurídica adquiriu Matéria Prima, produtos intermediários ou ainda, 
materiais de embalagem com suspensão de PIS e COFINS. 

Informe também, se no período informado, a pessoa jurídica teve receita de exportação vinculada a 
crédito de exportação no período. 

Os campos: 'Valor do crédito'; 'Crédito Passível de Ressarcimento' e 'Valor do Pedido de 
Ressarcimento'. 



  

1.4.2 Ficha consolidação dos créditos 

Esta ficha tem por objetivo identificar o saldo do crédito para cada mês que compõe o trimestre 
indicado como origem do crédito. 

Todas as fichas a seguir dependem das informações aqui apresentadas. Para incluir os dados 
manualmente, clique em 'Incluir'. Caso a pessoa jurídica possua os dados armazenados em sistema 
próprio e deseje fazer a importação das informações, clique em 'Importar'. 

1.4.3 Ficha créditos apurados 

Esta ficha apresenta a composição dos créditos a serem ressarcidos. 

Ressalta-se que esta operação é permitida com ressalva a algumas leis especificas: 

- Lei n° 12.859/2013, artigo 1°, § 7° - que trata de créditos presumido para a pessoa jurídica 
importadora ou produtora de álcool, inclusive para fins carburantes, sujeita ao regime de apuração não 
cumulativa. Este crédito presumido poderá ser aproveitado em relação a vendas efetuadas até 31 de 
dezembro de 2016. 

- Lei n° 11.196/2005, art. 57-A: Permite créditos de PIS/Cofins não-cumulativo, para central 
petroquímica às alíquotas de 1,65% e 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), respectivamente, 
decorrentes de aquisição ou importação de nafta petroquímica. 

Clicar em 'Incluir' para dar início a imputação de dados, quando os créditos forem referentes as 
hipóteses mencionadas nos artigos 2° e 3° das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003, utilize o código 
199, constante no campo 'Código do Crédito Apurado no Trimestre'. 

Após sinalizar o tipo de crédito, no lado esquerdo da tela será habilitado campo especifico para o 
detalhamento do crédito referenciado, marque a opção correspondente de acordo com a Lei específica: 

Clique em 'OK' e o sistema exibirá a seguinte ficha consolidada: 

Ficha deduções - PIS/PASEP Não cumulativo - Mercado interno 

Informe nessa ficha se houve Deduções/Descontos de créditos apurado em outro período. Marque o 
mês/ano de apuração e o mês/ano de utilização, bem como o valor da dedução. 

No exemplo, foram deduzidos/descontados R$ 1.000,00, de créditos apurados em Janeiro de 2014. 

2. FICHA UTILIZAÇÃO EM DCOMP ANTERIOR 

Esta ficha reflete as compensações já realizada via DCOMP anterior, para tanto deverá ser identificado 
o número do Processo Administrativo e da DCOMP, bem como seu respectivo valor, conforme tela 
ilustrada abaixo. 

Neste exemplo, não houve compensações realizadas via DCOMP anterior, assim não preencheremos 
esta Ficha. 

FICHA SALDO DO CRÉDITO 

Trata-se de espelho dos créditos apontados e sua respectiva utilização. 

FICHA CONSOLIDAÇÃO DOS CRÉDITOS 

Realizados todos os preenchimentos da composição do crédito, a 'Ficha Consolidação dos Créditos' 
ficará com a seguinte apresentação: 

VERIFICAÇÃO DE PENDÊNCIAS 



Na barra de ferramentas do PVA clique sobre o símbolo relativo a verificação de pendências do 
documento corrente, demonstrado abaixo: 

No exemplo proposto, não houveram erros a serem a justados, no entanto o sistema retornou avisos, 
alertando que nem todos os créditos informados tiveram compensações, no entanto, Avisos não 
impedem a gravação e a transmissão do pedido. Neste caso, clique em 'Fechar'. 

TRANSMISSÃO DO ARQUIVO 

Para transmissão do arquivo, clique em 'Documento' e depois em 'Transmitir via Internet': 

COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO REALIZADO PJ EM GERAL 

Compensação é a utilização dos créditos apurados, passíveis de restituição ou de ressarcimento, para 
compensar (liquidar) débitos próprios (relativos aos tributos e contribuições administrados pela RFB), 
vencidos ou vincendos, observando-se o disposto na Lei nº 9.430/96 e os artigos 65 a 97 da IN RFB 
Nº 1.717/2017. 

Neste exemplo, demonstraremos a forma de preenchimento de uma Declaração de Compensação de 
um pagamento indevido, que gerou o crédito a ser empregado na quitação de outro débito. 

Utilizaremos no exemplo o seguinte cenário: 

Pessoa Jurídica recolheu PIS cumulativo em duplicidade (indevido) em agosto/2016 no valor de R$ 
1.300,00. 

Deseja compensar este saldo com IRRF sobre a folha de salários de setembro/2016, num total R$ 
1.100,00. 

 1. NOVO DOCUMENTO 

Clique em ‘Documento’ e em seguida na primeira opção ‘Novo...’ ou clique sobre o primeiro ícone na 
barra de ferramentas do PVA (Programa de Validação e Assinatura). 

Cadastro Novo documento 

Preenchimento: 

Campo 01 - Data da Criação: Insira a data de elaboração do pedido; 

Campo 02 - Contribuinte: Sinalize o tipo de contribuinte a que se refere a operação, neste exemplo 
Pessoa jurídica; 

Campo 03 - Por tratar-se de PJ, informar o CNPJ. 

Campo 04 - Qualificação do Contribuinte: Selecione ‘Outra Qualificação’ para os casos de PJ em geral; 

Campo 05 - Tipo de Documento: Selecione ‘Declaração de Compensação’, para esta demonstração; 

Campo 06 - PJ Extinta por Liquidação Voluntária: Não assinalar 

Campo 07 - Tipo de Crédito: Informar ‘Pagamento Indevido ou a Maior’; 

Campo 08 -Crédito Oriundo de Ação Judicial: Sinalize a opção ‘Não’, pois não há processos na RFB, 
neste caso; 

Preenchimento: 

Campo 09 - Modelo Documento de Arrecadação: Marque ‘DARF Comum’; 

Campo 10 - Data de Arrecadação: Data em que houve o efetivo recolhimento do crédito; 



Campo 11 - Código da Receita: Código do DARF pago indevidamente; 

Campo 12 - Grupo de Tributo: Escolha na lista o tipo de tributo pago a maior. 

1.3 Ficha Dados Iniciais 

Serão apresentados os dados da PJ, bem como a informação da existência de processo administrativo 
para o crédito apontado: 

Preenchimento: 

Campo 13 - Nome Empresarial: Informe a Razão Social da PJ; 

Campo 14 - Data da Criação: Preenchida automaticamente carregando as informações da ‘Ficha Novo 
Documento’; 

Campo 15 - Sequencial: Preenchimento automático do PGD; 

Campo 16 - Data de Transmissão: Esta deverá ser alterada para o dia da efetiva transmissão caso não 
seja o mesmo dia da elaboração; 

Campo 17 - Qualificação: Dado transportado da Ficha Novo Documento; 

Campo 18 - Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária: Caso de extinção por opção da PJ 
(sócios); 

Campo 19 - Tipo de Documento: Preenchida automaticamente transportado da ‘Ficha Novo 
Documento’; 

Campo 20 - Tipo de Crédito: Preenchida automaticamente transportada ‘Ficha Novo Documento’; 

Campo 21 - Crédito Oriundo de Ação Judicial: Preenchida automaticamente carregando os dados do 
‘Novo Documento’; 

Campo 22 - Per/Dcomp Retificador: Somente será assinalado em casos de retificação; 

Campo 23 - Questiona a legalidade do crédito (se é alvo de processo judicial): Assinale a opção ‘Não’, 
inserido manualmente. 

1.4 Ficha Dados dos Responsáveis da Pessoa Jurídica 

Identificação do responsável da PJ perante a RFB e do responsável pelo Preenchimento desta 
Declaração. 

Ficha Dados de Eventos Especiais 

Esta Ficha somente deverá ser preenchida nos casos de eventos como Cisão, Fusão e Incorporação. 

Ficha Pagamento Indevido ou a Maior 

Nesta ficha será demonstrado a existência do crédito, seu saldo e a respectiva atualização. 

Campo 24 - Valor Original do Crédito Inicial: Valor do crédito constituído, neste caso R$ 1.754,35; 

Campo 25 - Crédito Original na Data da Transmissão: Valor do saldo de crédito para esta Dcomp, 
como ainda não foi utilizado o crédito, permanece o mesmo saldo; 

Campo 26 - Selic Acumulada: O PVA calcula automaticamente, nos termos da IN RFB 1.717/2017, art. 
142. 



Campo 27 - Crédito Atualizado: Valor do crédito acrescido do valor em reais da SELIC (Campo 25 + 
26); 

Campos 28, 29 e 30 - Serão atualizados no decorrer no preenchimento. 

1.7 Ficha DARF Comum PIS/PASEP 

Nesta ficha preencheremos as informações sobre o recolhimento que gerou o crédito. 

Clique no botão ‘Incluir’: 

Preenchimento 

É a transcrição na íntegra do recolhimento do DARF nos respectivos campos dessa ficha, vejamos: 

Campo 31 - Período de apuração: Período de apuração que gerou o crédito; 

Campo 32 - Número do CPF/CNPJ: Número do cadastro (CNPJ) da Pessoa Jurídica; 

Campo 33 - Código da Receita: Código do DARF referente ao recolhimento indevido; 

Campo 34 -Número de Referência: Neste exemplo não foi necessário preenchê-lo; 

Campo 35 - Data de vencimento: Data em que o tributo/contribuição vencia legalmente; 

Campo 36 - Valor do principal: Valor do débito original, neste exemplo R$ 1.300,00; 

Campo 37 - Valor da multa: No exemplo não há, no entanto caso haja correção por pagamento em 
prazo posterior ao vencimento em lei determinado, deverá ser informado o valor; 

Campo 38 - Valor dos juros e/ou Encargo DL - 1.025/69: No exemplo não há, no entanto caso haja 
correção por pagamento em prazo posterior ao vencimento em lei determinado, deverá ser informado 
o valor; 

Campo 39 - Valor total: É o totalizador do DARF/crédito ou débito: Principal (36) + Multa (37) + Juros 
(38); 

Campo 40 - Data de arrecadação: Data em que foi efetivamente recolhido o DARF em questão. 

No DARF, este seria o campo de autenticação pela rede bancária, ou a mesma data constante no 
comprovante de pagamento. 

Para que as informações sejam de fato registradas, após o preenchimento dos campos clique em ‘OK’: 

Identificação do débito 

Do lado esquerdo da tela clique no botão ‘Débito’. 

Na sequência informe o saldo do débito a ser compensado. É válido destacar que podem ser 
informados mais de um débito, desde que o montante devedor fique dentro do saldo existente de 
crédito. 

Repete-se as orientações anteriores, deverá ser refletido exatamente o DARF do débito a ser 
compensado/liquidado, como segue: 

Abrirá, ainda do lado esquerdo uma lista com as possibilidades de compensação, selecione‘IRRF’ para 
o exemplo proposto, e clique em ‘Incluir’: 

Apresentadas as informações do débito clique em ‘OK’ para imputar as informações digitadas. 



Campo 41 - CNPJ: Preenchido automaticamente pelo programa, refere-se ao CNPJ da PJ titular da 
declaração de compensação; 

Campo 42 - Código da Receita/Denominação: Identifique na lista o código do DARF referente ao débito 
a ser compensado, para o exemplo será ‘0561-07’; 

Campo 43 - Ano-calendário referente ao débito; 

Campo 44 - Mês calendário referente a apuração do débito; 

Periodicidade: Campo bloqueado e alimentado automaticamente, com base nos dois dígitos posteriores 
a identificação do código do débito ‘0561-07’; 

Campo 45 - Principal: Valor do débito original; 

Campo 46 - Multa: se o débito estiver em atraso deverá ser informado o montante correspondente a 
multa; 

Campo 47 - Juros: se o débito estiver em atraso deverá ser informado o montante correspondente aos 
juros; 

Campo 48 - Data de vencimento do tributo/quota: Data oficial do vencimento do débito. 

Realizadas as inserções das informações solicitadas pelo PGD, clique em ‘INCLUIR’. 

1.9 Ficha Ordem de Compensação dos Débitos 

Esta ficha é alimentada de forma automática pelas demais fichas preenchidas manualmente 
anteriormente, ela tem por objetivo ordenar a prioridade do débito para que seja compensado 
primeiramente. 

Para selecioná-la, clique em ‘Compensação’ ao lado esquerdo da tela: 

Em nosso exemplo há apenas um débito, não havendo preocupação com a ordem, caso houvessem 
mais de um, todos deveriam ser ordenados individualmente. 

Clique sobre a informação apresentada, na sequência no botão ‘Ordenar’, serão habilitados os botões 
das setas, abaixo ilustrado, clique no segundo botão para transferir a informação para a tela seguinte. 

Observe que as informações foram redirecionadas para o campo inferior, clique em ‘OK’ para que o 
débito seja ordenado e retorne ao campo superior: 

Demonstrativo 

Verifique a ficha ‘Demonstrativo’ localizada ao lado esquerdo da tela, sendo a última ficha do 
programa: 

O quadro ‘CRÉDITO’, apresenta os dados inseridos nas fichas iniciais, neste exemplo o ‘PIS sobre 
Faturamento’ recolhido indevidamente; 

No quadro ‘DÉBITOS COMPENSADOS’, ficam listados os débitos que foram solicitados compensação, 
neste caso o IRRF devido. 

2. Verificação de Pendências 

O sistema fará a verificação dos dados, em caso de pendências (Erros e/ou Avisos) apresentará as 
informações conforme ilustração abaixo: 

Após corrigidos os Erros apontados, refaça o processo de validação, até que a mensagem abaixo seja 
exibida e clique em ‘OK’: 



COMPENSAÇÃO SALDO NEGATIVO DE IRPJ 

Compensação é a utilização dos créditos apurados, passíveis de restituição ou de ressarcimento, para 
compensar (liquidar) débitos próprios (relativos aos tributos e contribuições administrados pela RFB), 
vencidos ou vincendos, observando-se o disposto na Lei n° 9.430/96 e os artigos 65 a 97 da IN RFB 
N° 1.717/2017 . 

O pedido de restituição e a declaração de compensação serão recepcionados pela RFB somente depois 
da confirmação da transmissão da ECF, na qual se encontre demonstrado o direito creditório (IRPJ ou 
CSLL), de acordo com o período de apuração, inclusive nos casos de apuração especial decorrente de 
extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação. 

No caso de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL apurado trimestralmente, a restrição aplicada pela 
confirmação da transmissão da ECF, na qual se encontre demonstrado o direito creditório, será 
aplicada somente depois do encerramento do respectivo ano-calendário. Artigo 161-A da IN RFB n° 
1.717/2017 

Será demonstrado neste exemplo, a forma de preenchimento de uma Declaração de Compensação de 
um pagamento indevido, que gerou o crédito, e será empregado na quitação de outro débito. 

A IN RFB n° 1.717/2017, artigo 143, esclarece que os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da 
Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) serão atualizados a partir 
do mês subsequente ao do encerramento do período de apuração: 

No exemplo, teremos o seguinte cenário: 

Crédito de Saldo negativo R$ 9.000,00; 

1. Novo documento 

Clique em ‘Documento’ e em seguida na primeira opção ‘Novo...’ ou clique sobre o primeiro ícone na 
barra de ferramentas do PVA (Programa de Validação e Assinatura). 

Cadastro do Novo Documento 

Preenchimento: 

Campo 01 - Data da Criação: Inserir a data de elaboração do pedido; 

Campo 02 - Identificação do contribuinte: Sinalize o tipo, Pessoa Física ou Jurídica a que se refere o 
Pedido ou Declaração neste caso; 

Campo 03 - CNPJ/CPF: Identifique e informe o CNPJ da PJ titular da operação; 

Campo 04 - Qualificação do Contribuinte: Selecione ‘Outra Qualificação’ para os casos de PJ em geral; 

Campo 05 - Tipo de Documento: Selecione ‘Declaração de Compensação’, para esta demonstração; 

Campo 06 - Tipo de Crédito: Marque ‘Saldo Negativo IRPJ’; 

Campo 07 - Crédito Oriundo de Ação Judicial: Sinalize a opção ‘Não’, pois não há processos na RFB, 
neste caso; 

Campo 08 - Forma de Tributação do Lucro: Para o caso adotado, selecione ‘Lucro real’; 

Campo 09 - Forma de Apuração: Selecione ‘Anual’; 

Campo 10 - Exercício: Considerando a disposição do art. 143 da IN RFB 1.717/2017, se o crédito faz 
menção ao ano-calendário 2016, precisa ser informado o Exercício '2017'; 

Campos 11 e 12 - Ao informar o exercício, automaticamente o PGD executará o preenchimento; 



Preenchidas as informações, clique em 'OK' para efetivar os dados no sistema. 

1.2 Fichas Dados Iniciais 

Serão apresentados os dados da PJ, bem como a informação da existência de processo administrativo 
para o crédito apontado. 

Preenchimento: 

Campo 13 - Nome Empresarial: Informe a Razão Social da PJ; 

Campo 14 - Data da Criação: Preenchida automaticamente carregando as informações da Ficha Novo 
Documento; 

Campo 15 - Sequencial: Preenchimento automático do PGD; 

Campo 16 - Data de Transmissão: Esta deverá ser alterada para o dia da efetiva transmissão caso não 
seja o mesmo dia da elaboração; 

Campo 17 - Qualificação: Dado transportado da Ficha Novo Documento; 

Campo 18 - Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária: Caso de extinção por opção da PJ 
(sócios); 

Campo 19 - Tipo de Documento: Preenchida automaticamente transportado da Ficha Novo 
Documento; 

Campo 20 - Tipo de Crédito: Preenchida automaticamente transportada ficha Novo Documento; 

Campo 21 - Crédito Oriundo de Ação Judicial: Preenchida automaticamente carregando as informações 
da Ficha Novo Documento; 

Campo 22 - Per/Dcomp Retificador: Somente será assinalado em casos de retificação; 

Campo 23 - Questiona a legalidade do crédito (se é alvo de processo judicial): Assinale a opção 'Não', 
inserido manualmente. 

1.3 Dados Responsáveis pela Pessoa Jurídica 

Ficha Saldo Negativo 

Esta ficha irá identificar o crédito existente e sua respectiva atualização. Ao fim do preenchimento, 
após identificar o débito, esta ficha será reapresentada seguida das devidas interpretações. 

Preenchimento: 

Campo 24 - Valor do Saldo negativo: informe o total do saldo negativo existente; 

Campo 25 - Crédito Original na Data de Transmissão: Saldo existente para a Dcomp em elaboração; 

Campo 26 - Selic Acumulada: é o valor da SELIC acumulada para correção do saldo até a data da 
Dcomp; 

Campos preenchidos automaticamente pelo programa: 

Campo 27 - Crédito atualizado: Valor totalizado pelo PVA sendo o resultado da soma dos Campo 24 + 
Campo 26; 

Campo 28: Total de débitos desta DCOMP: Valor dos débitos que solicitará compensação; 



Campo 29 - Valor dos débitos que solicitará compensação. Este somente apresentará valores ao 
preencher a Ficha Débitos; 

Campo 30 - Saldo do Crédito Original: Demonstrará a diferença entre o conteúdo do campo 'Crédito 
Original na Data da Transmissão' e o conteúdo do campo 'Total do Crédito Original Utilizado nesta 
DCOMP'. 

1.5 Composição do Saldo Negativo 

É necessário compor (demonstrar a origem do saldo negativo). Clique na ficha ‘Crédito’ e em seguida 
nas fichas que compõe o Saldo Negativo de IRPJ: 

• Imposto de Renda Pago no Exterior; 

• Imposto de Renda Retido na Fonte; 

• Pagamentos; 

• Estimativas Compensadas com Saldos Anteriores; 

• Estimativas Parceladas; 

• Demais Estiamtivas Compensadas; 

• IR Renda Variável Compensado. 

A composição do crédito ilustrativo será informado em ‘Ficha IR Pago no Exterior’ de R$ 1.500,00: 

Essa informação faz referência a retenções sofridas no exterior, por exemplo, quando a PJ presta 
serviços ao exterior e o referido país tem convênio com o Brasil para evitar dupla tributação. 

Para a 'Ficha Imposto de Renda Retido na Fonte' teremos a seguinte composição: 

Retenção sofrida por órgão público federal de R$ 800,00 (IN RFB 1.234/2012) 

Retenção sofrida por PJ de direito privado R$ 1.000,00 (RIR/99 arts. 647,649 e 651) 

Retenção sofrida por órgão público municipal R$ 200,00 (IN SRF 475/2004, art. 1, § 1 ; RIR/99, arts. 
647, 649 e 651) 

No PGD, a inclusão é feita manualmente clicando no botão 'Incluir' ou carregando dados do software 
contábil clicando em 'Importar'. 

Nos casos de retenção sofrida por autarquia federal, assinale o campo correspondente 'Retenção 
efetuada por Órgão/Entidade da Administração Pública CNPJ da Fonte Pagadora'. 

Cabe ressaltar que, somente será informada a retenção de IR, nos casos de retenção sofrida por 
autarquia Federal (vide manual da PerDcomp Item 4. Ficha Contribuição Social sobre o Lucro Retida na 
Fonte) 

Para registrar a informação clique em 'OK'. 

A retenção de PJ de direito privado, bem como para PJ de direito público estadual/municipal/distrital 
não precisará de sinalizações específicas, apenas identifique o código da retenção conforme o caso: 

Na 'Ficha Pagamentos' deverão ser demonstrados os valores de estimativas recolhidas durante o ano 
calendário, que comporão o saldo negativo, bem como as retenções de IR sobre aplicação de renda 
variável e estimativas recolhidas pela PGFN. 

Quando das estimativas recolhidas, deverão ser reproduzidos os dados dos DARF recolhidos de IRPJ. 



A inserção dos dados é feita clicando no botão 'Incluir': 

Preenchimento: 

Campo 31 - Tipo de Pagamento: Para o caso proposto, selecione 'Por Estimativa', fazendo referência 
ao recolhimento originador do saldo negativo alvo da Dcomp; 

Campo 32 - Período de apuração: Preencha o Período de apuração que gerou o crédito; 

Campo 33 - CNPJ: Número do CNPJ da Pessoa jurídica; 

Campo 34 - Código da Receita: Código do DARF referente ao recolhimento indevido; 

Campo 35 - Número de Referência: Para o exemplo proposto não foi necessário preenchê-lo; 

Campo 36 - Data de vencimento: Data do vencimento legal do tributo/contribuição; 

Campo 37 - Valor do principal: Valor do débito original; 

Campo 38 - Valor da multa: No exemplo não há, no entanto, caso haja correção por pagamento em 
prazo posterior ao vencimento, deverá ser informado o valor; 

Campo 39 - Valor dos juros e/ou Encargo DL - 1.025/69: No exemplo não há, no entanto, caso haja 
correção por pagamento em prazo posterior ao vencimento, deverá ser informado o valor; 

Campo 40 - Valor total: É o totalizador do DARF/crédito: Principal (37 + Multa (38) + Juros (39); 

Campo 41 - Data de arrecadação: Data em que foi efetivamente recolhido o DARF em questão. No 
DARF, este seria o campo de autenticação pela rede bancária, ou a mesma data constante no 
comprovante de pagamento; 

Campo 42 - Valor utilizado para compor o saldo negativo período: Indicar qual o valor do montante 
indicado irá compor efetivamente o saldo negativo. (Neste exemplo o valor integral) 

Preenchidas as informações, clique em 'OK' para que sejam gravadas. 

Algumas particularidades: 

A 'Ficha Estimativas Compensadas com Saldo de Períodos Anteriores' deve ser utilizada quando 
alguma das estimativas do ano-calendário tiver sido quitada através de compensação com saldos de 
anos anteriores, neste caso precisará informar o número do processo administrativo e da Dcomp 
anterior, conforme ilustrado abaixo: 

A 'Ficha Demais Estimativas Compensadas' segundo o manual da PerDcomp, dispõe: 

"Esta ficha deverá ser preenchida com os dados relativos à(s) estimativa(s) mensal(is) de IRPJ, 
apurada(s) no período a que se refere o saldo negativo de IRPJ objeto do Pedido Eletrônico de 
Restituição ou da Declaração de Compensação, conforme informado na Declaração de Informações 
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) / Escrituração Contábil Fiscal (ECF), que foi(ram) total ou 
parcialmente compensada(s) pela pessoa jurídica com créditos relativos a outros tributos ou 
contribuições administrados pela RFB". 

Apenas para períodos anteriores ao 4° trimestre de 2002 é dispensado a formalização de processo 
administrativo. Após este período é obrigatória a informação de n° do Processo Administrativo: 

A ficha “IR Renda Variável Compensado” deverá ser preenchida com os dados relativos ao IR Renda 
Variável, apurado(s) no período a que se refere o saldo negativo de IRPJ objeto do PER ou da DCOMP, 
conforme informado na DIPJ ou ECF a partir de 2015, que foram total ou parcialmente compensado(s) 
pela pessoa jurídica com créditos relativos a outros tributos ou contribuições administrados pela RFB, 
conforme imagem abaixo: 

Débito a ser compensado 



Na ficha 'Débito', será informado o débito alvo da compensação nas abas referentes aos tributos ou 
contribuições, conforme segue o exemplo: 

Temos o débito: PIS referente 07/2017: R$ 9.660,60. 

Cabe salientar que não há limite quanto ao número de compensações, desde que o saldo devedor 
fique limitado ao saldo de crédito disponível. 

Para inserir as informações sobre o débito, clique em 'Incluir': 

Campo 43 - CNPJ: Informe o CNPJ do titular do débito, o mesmo do titular da Dcomp; 

Campo 44 - Código da Receita / Denominação: Selecione na lista o código do imposto/contribuição 
apontado para compensação; 

Campo 45 e 46- Período de Apuração: Informe Ano e Mês da competência a que se refere o débito. 

Campo 47 - Periodicidade - Informação automática considerando a variação do Código de recolhimento 
da contribuição mencionada no campo 45; 

Campo 48 - Principal: Informe o valor do débito original; 

Campo 49 - Multa - Quando estiver em atraso, alocar neste campo o montante correspondente a 
multa; 

Campo 50 - Juros - Quando estiver em atraso, alocar neste campo o montante correspondente aos 
juros; 

Campo 51 - Data de vencimento tribute/quota: Informe a data original do vencimento da contribuição 
ilustrada; 

Campo 52 - Total: Somatório dos campos 48 + 49 + 50. 

Após preenchidas as informações, para gravá-las clique em 'OK'. 

1.7 Compensação 

Esta ficha é alimentada de forma automática pelas demais fichas preenchidas manualmente 
anteriormente, ela tem por objetivo ordenar a prioridade do débito, para que seja compensado 
primeiramente. 

Para selecioná-la, clicar em 'Compensação' ao lado esquerdo da tela, vejamos: 

Em nosso exemplo há apenas um débito, não havendo preocupação com a ordem, caso houvessem 
mais de um, todos deveriam ser ordenados individualmente. 

Clique sobre a informação apresentada, em seguida clique no botão 'Ordenar'. Serão habilitados os 
botões das setas, abaixo ilustrado, aperte este botão para transferir os débitos demonstrados para a 
tela seguinte. 

Demonstrativo 

Abra a ficha 'Demonstrativo' localizada ao lado esquerdo da tela, sendo a última ficha do programa 

No quadro Crédito, são apresentados os dados preenchidos nas fichas iniciais, neste exemplo Saldo 
Negativo composto; 

No quadro Débitos Compensados, fica listado o débito que foi solicitado a compensação, para o nosso 
exemplo, o PIS devido. 

 



2. Verificação de Pendências 

Na barra de ferramentas do PVA clique sobre o símbolo relativo a verificação de pendências do 
documento corrente, demonstrado abaixo: 

O sistema fará a verificação dos dados, em caso de pendências (Erros e/ou Avisos), apresentará as 
informações conforme ilustração abaixo: 

Quando a verificação retornar um 'aviso', a transmissão não será impedida. Não havendo 
ajustes/correções a serem feitos, clique no botão 'Fechar'. 

3. Gravação do Documento 

Clique no 5° ícone (disquete azul), na barra de ferramentas do PVA: 

Clique em 'Gravar' e o sistema exibirá a seguinte mensagem: 

Transmissão do arquivo 

Para transmissão do arquivo, clique em 'Documento' e depois em 'Transmitir via Internet': 

O Sistema exibirá o aviso de transmissão via internet através do programa Receitanet disponível na 
página da RFB, indicando inclusive o link para acesso: 

Impressão do Recibo 

Para impressão do recibo, clique em 'Documento', passe o cursor do mouse sobre o item 'Imprimir' e 
clique em 'Recibo'. Apenas os recibos de documentos já transmitidos poderão ser impressos. 

Análise Adicional do caso apresentado: 

Nosso crédito hipotético era de R$ 9.000,00 sendo composto: 

a) IR Pago no Exterior: R$ 1.500,00; 

b) Retenção na fonte sofridas: R$ 2.000,00; 

c) Estimativas recolhidas: R$ 5.500,00. 

Este crédito atualizado para 07/08/2016, passou a ser de R$ 9.660,60 (nove mil seiscentos e sessenta 
reais e sessenta centavos), incidiu sobre o valor original 7,34% de SELIC. 

Quanto ao débito, este atingiu o montante de R$ 9.660,60, não havendo saldos residuais de crédito 
para utilizações futuras. 

COMPENSAÇÃO IRRF COOPERATIVA 

Compensação é a utilização dos créditos apurados, passíveis de restituição ou de ressarcimento, para 
compensar (liquidar) débitos próprios (relativos aos tributos e contribuições administrados pela RFB), 
vencidos ou vincendos, observando-se o disposto na Lei nº 9.430/96 e os artigos 65 a 97 da IN RFB 
Nº 1.717/2017. 

O exemplo a ser abordado a seguir, é regulamentado pela IN RFB Nº 1.717/2017, artigo 82. 

O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de trabalho, associação de 
profissionais ou assemelhada, poderá ser alvo de compensação: 

a) Dentro do próprio ano-calendário da retenção, para compensar débitos de IRRF cujo código de 
receita seja 3280 ou 0588; ou 



b) Após o final do ano-calendário da retenção, para compensar os demais débitos ou em Pedido de 
Restituição. 

Será ilustrado a seguir uma compensação dentro do próprio ano calendário: 

 1. NOVO DOCUMENTO 

Clique em ‘Documento’ e em seguida na primeira opção ‘Novo...’ ou clique sobre o primeiro ícone na 
barra de ferramentas do PVA (Programa de Validação e Assinatura). 

Cadastro do Novo Documento 

São informados os dados sobre o contribuinte e tipo do crédito: 

Preenchimento: 

Campo 01 - Data da Criação: Insira a data de elaboração do pedido; 

Campo 02 - Identificação do contribuinte: Sinalize o tipo, Pessoa Física ou Jurídica a que se refere o 
Pedido ou Declaração neste caso; 

Campo 03 - Documento de identificação: CPF ou CNPJ do titular do Pedido; 

Campo 04- Qualificação do Contribuinte: Identifique a qualificação da PJ dentre as opções listadas: 
Para o exemplo abordado, informe ‘Sociedade Cooperativa de Trabalho’, mas podem ser utilizadas 
também de acordo com o caso real: ‘Sociedade Cooperativa Agropecuário ou de Consumo’; e ‘Demais 
Cooperativas’. 

Campo 05 - Tipo de Documento: Marque ‘Declaração de Compensação’; 

Campo 06 - PJ Extinta por Liquidação Voluntária: Não assinalar; 

Campo 07 - Tipo de Crédito: Marque ‘IRRF de Cooperativas’; 

Campo 08 - Crédito Oriundo de Ação Judicial: Sinalize a opção ‘Não’, pois não há processos na RFB, 
neste caso. 

1.2 Novo Documento 

Preenchimento: 

Campo 09 - Ano-calendário: Informe o ano em que o crédito foi originado; 

Campo 10: Código da Receita/Denominação: O programa preenche o código de forma automática. 

1.3 Ficha Dados Iniciais 

Preenchimento: 

Campo 11- Nome empresarial: Identificação da PJ que está realizando a compensação; 

Campo 12 - Data de Criação: O programa alimenta automaticamente, com as informações da ‘Ficha 
Novo Documento’ (Item 1.1); 

Campo 13 - Sequencial: Preenchimento automático; 

Campo 14 - Data de transmissão: Alimentado automaticamente pelo programa com a mesma data 
usada na ‘Ficha de cadastro Novo Documento’; 

 



Preenchimento automático com informações da Ficha Novo Documento: 

Campo 15 - Qualificação do contribuinte: No nosso exemplo será ‘Sociedade Cooperativa de Trabalho’; 

Campo 16- Tipo de Documento: Neste caso, ‘Declaração de Compensação’; 

Campo 17 - Tipo de créditos: Informe ‘IRRF de Cooperativas’; 

Campo 18 - Crédito oriundo de Ação Judicial? Marque a opção ‘Não’; 

Campo 19 - Questionamento quanto a legalidade do crédito, se é alvo de processo judicial: Assinale 
‘Não’. 

1.4 Ficha Dados dos Responsáveis da Pessoa Jurídica 

Identificação do responsável pela PJ perante a RFB e do responsável pelo Preenchimento desta 
Declaração. 

Ficha IRRF Cooperativa 

No item ‘Crédito’ demonstre a origem do crédito bem como sua composição, conforme a seguir: 

Preenchimento: 

Campo 20 - Valor Original do Crédito Inicial: Deve ser apresentado o saldo total do crédito existente; 

Campo 21 - Crédito Original na Data da Transmissão: Informe o saldo disponível do crédito para 
compensação; 

Campo 22 - Selic Acumulada: O próprio programa realiza o preenchimento de forma automática, 
quando for aplicável, para o exemplo proposto não haverá atualização de SELIC. Incidirá juros Selic 
sobre o crédito de IRRF de cooperativa de trabalho a partir do primeiro dia do exercício subsequente 
ao da retenção do imposto. 

Campos de preenchimento automático: 

Campo 23 - Crédito Atualizado: Esse campo será preenchido com a equação: Campo 21 + (Campo 20 
x Campo 22); 

Campo 24 - Total dos débitos desta Dcomp: Este campo será reflexo do somatório dos campos “Total” 
de todas as fichas de débito (somatório dos valores do principal, da multa moratória e dos juros 
moratórios de todos os débitos; 

Campo 25 - Total do Crédito Original Utilizado nesta Dcomp: Será preenchido com o conteúdo do 
campo “Total dos Débitos desta DCOMP” dividido pelo resultado da expressão (1 + Selic 
Acumulada/100). 

Não havendo Selic a ser considerada será refletido o valor original do crédito. 

Campo 26 - Saldo do Crédito Original: Trata-se da diferença entre o conteúdo do campo 21 e do 
Campo 25. 

O valor constante no campo “Saldo do Crédito Original” corresponde ao crédito que o contribuinte 
detém, em valores originais, após a transmissão da Declaração de Compensação. 

1.6 Composição do crédito 

Neste exemplo tivemos apenas uma retenção na fonte que totalizou o montante de crédito existente. 

Através da ficha ‘Imposto de Renda’ constante no item ‘Crédito’, informe o CNPJ da Fonte pagadora, 
bem como o mês em que a tomadora de serviços efetuou a retenção, e por fim o valor da retenção 



sofrida. Após inserir as informações, clique no botão ‘Incluir’ para registrar os dados e clique em ‘OK’ 
para grava-los. 

Ficha Débito IRRF 

Informaremos o débito a ser compensado. É a transcrição na íntegra do DARF do débito, nos campos 
dessa ficha. Para informar os respectivos dados clique em ‘Incluir’, em seguida em ‘OK’. 

Preenchimento: 

Campo 27 - CNPJ: Deverá apresentar o CNPJ da PJ titular do processo; 

Campo 28 - Código da Receita Para o nosso caso informaremos ‘0588-06 (código de receita e 
variação)’ nos termos doATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO CODAC N° 099 / 2011. 

Campo 29 - Período de Apuração: Composto pelo ano a que se refere a retenção devida; 

Campo 30 - Período de Apuração: Composto pelo mês a que se refere a retenção devida; 

Campo 31 - Periodicidade: Preenchimento automático pelo programa, a informação é gerada pela 
variação informada na sequência do código do DARF 0588 - 06; 

Campo 32 - Principal: Informe o valor principal do débito, ou seja, sem acréscimos; 

Campo 33 - Multas: Informe o total de multas pelo atraso do pagamento do débito, neste caso R$ 
129,23; 

Campo 34 - Juros: Informe o montante de juros pelo atraso do pagamento do débito, neste 14,76; 

Campo 35 - Data de vencimento do débito: Informe a data de vencimento para o recolhimento, 
original; 

Campo 36 - Total: Este campo reflete a soma dos campos 32 + 33 + 34; 

Campo 37 - Número de referência (contido apenas no DARF): Neste caso não foi necessário preenchê-
lo. 

Quando necessário, as informações que devem ser preenchidas no campo número de referência são: 

- código da Unidade da RFB responsável pelo despacho aduaneiro, se relativo ao recolhimento do 
Imposto de Importação e IPI Vinculado à Importação; 

- número do imóvel rural na Receita Federal ( NIRF), de ITR/97 em diante; ou o número do 
lançamento, se relativo ao ITR/96 ou anteriores; 

- código do município produtor, se relativo ao IOF - Ouro; 

- número da respectiva inscrição, se relativo a débito inscrito em Dívida Ativa da União; 

- número do processo, se pagamento oriundo de processo fiscal de cobrança ou de parcelamento de 
débitos; 

- número de inscrição no Departamento Nacional de Telecomunicações, se relativo a taxa FISTEL; 

- número de inscrição do imóvel, se relativo a rendas do Serviço de Patrimônio da União. 

2. Compensação 

Esta ficha é alimentada de forma automática pelas demais fichas preenchidas manualmente 
anteriormente, ela tem por objetivo ordenar a prioridade de débito. 



Em nosso exemplo há apenas um débito, não havendo preocupação com a ordem, caso houvessem 
mais de um, todos deveriam ser ordenados individualmente. 

Selecione a Ficha ‘Compensação’ do lado esquerdo da tela. 

Clique sobre a informação apresentada, em seguida no botão ‘Ordenar’, serão habilitados os botões 
das setas, abaixo ilustrado, aperte este botão para transferir os débitos demonstrados para a tela 
seguinte. 

Ao clicar no botão ‘OK’ o débito retornará ao quadro superior já o número de ordem de compensação. 

3. Ficha Demonstrativo 

Clique na ficha ‘Demonstrativo’ localizada ao lado esquerdo da tela, sendo a última ficha do programa: 

No quadro Crédito, são apresentados os dados do crédito preenchidos nas fichas iniciais, neste 
exemplo a retenção sofrida; 

No quadro Débitos Compensados, ficam listados os débitos que foram solicitados compensação, neste 
caso o IRRF devido. 

4. Verificação de Pendências 

Na barra de ferramentas do PVA clique sobre o símbolo relativo a verificação de pendências do 
documento corrente, demonstrado abaixo: 

 sistema fará a verificação dos dados, para identificar a existência de pendências (Erros e/ou Avisos) 
que impossibilitem a gravação. Na hipótese de estar tudo preenchido corretamente, a mensagem 
abaixo será exibida: 

Gravação do documento 

Para gravar o documento clique no 5º ícone (disquete azul), na barra de ferramentas do PVA: 

Clique em ‘Gravar’, na sequencia o sistema exibe a seguinte mensagem: 

Transmissão do Arquivo 

Para transmissão do arquivo, clique em ‘Documento’ e depois em ‘Transmitir via Internet’: 

O Sistema exibirá o aviso de transmissão via internet através do programa Receitanet disponível na 
página da RFB, indicando inclusive o link para acesso: 

Impressão do Recibo 

Para impressão do recibo, clique em 'Documento', passe o cursor do mouse sobre o item 'Imprimir' e 
clique em 'Recibo'. Apenas os recibos de documentos já transmitidos poderão ser impressos. 

 

 


