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Histórico legislativo 

► 27/07/11: Medida Provisória 539/11 e Decreto 7.536/11 

► 01/08/11: Portaria MF 370/11 

► 16/09/11: Decreto 7.563/11 

► 23/09/11: Portaria MF 464/11 

► 04/11/11: Instrução Normativa RFB 1.207/11 

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

12.543/11 

► 27/12/11: Portaria MF 560/11 

► 07/03/12: Instrução Normativa RFB 1.256/12 

► 15/03/12: Decreto 7.699/12 

► 26/03/12: Ato Declaratório Executivo COREC 1 
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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 “apurado e recolhido” 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 
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Crédito de IOF para exportadores 
(continuação) 

► IN RFB 1.256/12 

► Acrescentou o Artigo 8-A à IN 1.207/11 

► A restituição ou compensação deverá ser feita via 

PER/DCOMP 

► Nenhuma orientação quanto à contabilização do “crédito” 

(que é indedutível na apuração do IRPJ/CSLL) 
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Alíquota zero de de IOF para exportadores 

► Decreto 7.699/12 

► ALÍQUOTA 0% 

► Pessoa física ou jurídica exportadora 

► Operações “para cobertura de riscos inerentes à oscilação de 

preço da moeda estrangeira” 

► Decorrentes de contratos de exportação 

► CONDIÇÕES 

► exposição cambial “vendida” do contribuinte, mensurada 

diariamente, não pode ser superior a 120% do total de 

exportações realizadas em 2011; 

► a exposição cambial “vendida” deve ser comprovada por 

operações de exportação realizadas em até 12 meses após a 

ocorrência do fato gerador do IOF-derivativos 
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Alíquota zero de de IOF para exportadores 
(continuação) 

► Diferenças práticas – Crédito x Alíquota 0% 

► Entre 1 e 15/03/12: alíquota de 1%, com direito a crédito 

► A partir de 16/03/12 (inclusive) em diante: alíquota 0%, sem 

direito a crédito 

 

► Ato Declaratório Executivo COREC 1 

► Apresentação de PER/DCOMP em papel para pedido de 

compensação/restituição 
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Alíquota zero de de IOF para exportadores 
(continuação) 
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Alíquota zero de de IOF para exportadores 
(continuação) 



Page 9 

Questões pendentes 

► Cálculo diário e individual 

► Como reportar o atraso no envio das informações? 

► Conceito de hedge 

► Como contabilizar o crédito de IOF? 

► Alíquota 0% - é para o contribuinte exportador ou 

específico para a atividade exportadora? 
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