
MEMORANDO 
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF Nº 726/2007 – DECLARAÇÃO SOBRE A 
UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS EM MOEDA ESTRANGEIRA - DEREX – 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO 

Prezado Cliente, 
Por este memorando, ressaltamos informações a respeito do procedimento e 
do prazo para apresentação da Declaração sobre a Utilização dos Recursos em 
Moeda Estrangeira Decorrentes do Recebimento de Exportações (DEREX), 
regulamentada pela Instrução Normativa SRF nº 726/2007. 
A apresentação é obrigatória para pessoas físicas e jurídicas, residentes ou 
domiciliadas no Brasil, que mantenham, em instituição financeira no exterior e 
observados os limites fixados pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), 
recursos em moeda estrangeira relativos aos recebimentos de exportações 
brasileiras de mercadorias e de serviços para o exterior. 
Por meio da DEREX, serão prestadas, segregadas mês a mês, por país, moeda 
e instituição financeira – indicadas as contas bancárias e os respectivos 
procuradores, representantes ou agentes no exterior –, informações relativas: 

(i) ao recebimento de exportações não ingressados no Brasil; 
(ii) às operações simultâneas de compra e venda de moeda estrangeira, contratadas na forma prevista no art. 2º da Lei nº 11.371, de 2006; e 
(iii) aos rendimentos auferidos no exterior decorrentes da utilização dos recursos mantidos fora do País. 

As informações devem ser fornecidas discriminando as aplicações financeiras, 
os investimentos e os pagamentos de obrigações próprias do exportador e, no 
caso de pagamentos de obrigações próprias no exterior, especificando os 
valores destinados à aquisição de bens ou serviços, inclusive relativos a juros e 
a remuneração de direitos. 
Com respeito ao prazo, a DEREX deverá ser apresentada até o último dia útil 
do mês de junho, em relação ao ano-calendário imediatamente anterior, 
através de aplicativo disponibilizado no sítio eletrônico da Receita Federal. É 
obrigatória a assinatura digital mediante utilização de certificado digital 
válido. 
Na falta da declaração, ou na apresentação com incorreções ou omissões, a 
pessoa física ou jurídica está sujeita à multa de 0,5% ao mês-calendário ou 



fração, sobre o valor dos recursos mantidos no exterior e não informados, até 
o limite de 15%. O valor base para cálculo da multa será convertido em reais 
pela taxa de câmbio da moeda do país de localização dos recursos, fixada pelo 
Banco Central do Brasil para a venda, correspondente ao primeiro dia útil 
seguinte ao previsto para a entrega da DEREX. 
Ademais, todos os documentos comprobatórios das operações realizadas no 
exterior devem ser conservados pelo declarante. 
Sendo o que nos cumpria informar, colocamo-nos à disposição para eventuais 
esclarecimentos que se façam necessários. 
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