
MEMORANDO 

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.765/2017 – PER/DCOMP – 

TRANSMISSÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS 

Prezado Cliente, 

Foi publicada a Instrução Normativa RFB nº 1.765, que altera a IN RFB nº 
1.717, que trata de restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no 
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

Essencialmente, foram adicionados quatro artigos à Instrução Normativa, 
implementando condições para a recepção dos PER/DCOMPs pela Receita 
Federal, como segue: 

(i) no caso de saldo negativo de IRPJ e CSLL, a recepção só poderá 
ocorrerá após a confirmação de transmissão da ECF que demonstre o 
respectivo crédito; 

(ii) essa condição abrange também os casos de apuração especial – 
extinção, cisão, fusão e incorporação;  

(iii) na apuração trimestral do IRPJ e CSLL, essa restrição se aplica apenas 
após o encerramento do respectivo ano-calendário; 

(iv) para os créditos de IPI, a recepção fica condicionada à transmissão da 
EFD-ICMS/IPI, mas não se aplica a determinados créditos presumidos; 
e 

(v) no caso de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, 
exige-se a transmissão da EFD-Contribuições, mas demanda o 
encerramento do trimestre-calendário para créditos relativos às receitas 
de exportação cujo pagamento represente ingresso de divisas, bem 
como das vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico 
de exportação. 

Por fim, vale ressaltar que a exigência da transmissão de ECF, EFD-ICMS/IPI 
ou EFD-Contribuições para a recepção, pela RFB, dos pedidos de restituição 
ou ressarcimento e declarações de compensação não se estende aos créditos 
que se refiram a períodos de apuração anteriores a janeiro de 2014. 

A Instrução Normativa RFB nº 1.765 entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 
2018. 

Permanecemos à disposição para esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

RIVITTI E DIAS ADVOGADOS 
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