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Linha do tempo – variação cambial do USD 
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Histórico legislativo 

► 27/07/11: Medida Provisória 539/11 e Decreto 7536/11 

► 01/08/11: Portaria MF 370/11 

► 16/09/11: Decreto 7563/11 

► 23/09/11: Portaria MF 464/11 

► 04/11/11: Instrução Normativa RFB 1207/11 

► 09/12/11: conversão da Medida Provisória 539/11 na Lei 

12.543/11 

► 27/12/11: Portaria MF 560/11 
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Regra matriz (IN RFB 1207/11) 

► Hipótese de Incidência: 

► Aquisição – venda – vencimento 

► contrato de derivativo financeiro celebrado no País 

► Individualmente resulte em aumento da exposição cambial 

vendida ou redução da exposição cambial comprada 

 

► Recolhimento 

► 1o pagamento: operações entre 16/09/11 e 30/12/11, devido até 

31/01/12 (código DARF 2927)  

► Próximos pagamentos: operações havidas no mês, devido até o 

último dia útil do mês subsequente 
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Regra matriz (IN RFB 1207/11) – continuação  

► Contribuinte e Responsável: 

► Contribuinte: titular do contrato de derivativos financeiros  

► Responsável pela apuração e recolhimento: entidades ou 

instituições autorizadas a registrar os contratos 

 

► Apuração: 

► Alíquota: 1% 

► Base de cálculo: “valor nocional ajustado” líquido de deduções, 

calculado em USD 

► Relatórios deve ser enviados aos bancos até o 10o dia útil do mês 

subsequente, e aos contribuintes até o 15o dia útil do mês 

subsequente 



Page 6 

Deduções 

B. Somatório do valor nocional ajustado de contratos que, no dia, 

resultem em aumento da exposição cambial comprada ou redução 

da exposição cambial vendida; 

 

C. Exposição cambial líquida comprada ajustada (= exposição cambial 

comprada + USD10MM – exposição cambial vendida) apurada em 

D-1; 

 

D. Aumento da exposição cambial líquida comprada e a redução da 

exposição cambial líquida vendida em relação a D-1 que não resulte 

de aquisição – venda – vencimento  
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Cálculo (Anexo II da IN RFB 1207 /11) 

Dia de referência 

Base de 

Cálculo 
Deduções Base de Cálculo (após deduções) IOF @ 1% USD/BRL 

(A) (B) (C) (D) (E)= (A)-(B)-(C)-(D)  (F) = (E) * 1% = (F) * PTAX 

16/09/2011               

19/09/2011               

20/09/2011               

(...)               
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Crédito de IOF para exportadores 

► Lei 12.543/11 – alterou Lei 8.894/94 

► Pessoa jurídica exportadora 

► Operações de hedge 

► Descontar o IOF-derivativo do total devido de IOF “na condição de 

contribuinte” 

► Opção: restituição ou compensação com outros impostos e 

contribuições administrados pela RFB (exceto previdenciárias)  

► O valor descontado ou compensado não será dedutível para fins 

de IRPJ/CSLL 

 

► A RFB disciplinará esta questão 
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Questões pendentes 

► Cálculo diário e individual 

► Como reportar o atraso no envio das informações? 

► Conceito de hedge 

► Como contabilizar o crédito de IOF? 
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