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§ 1º Os valores constantes do documento de que trata o caput
não podem ser:

I - deduzidos como custo ou despesa, na determinação da
base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);

II - deduzidos na determinação da base de cálculo do Im-
posto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF);

III - utilizados como crédito do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep e da Con-
tribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) não
cumulativos;

IV - utilizados para justificar qualquer outra dedução, aba-
timento, redução, compensação ou exclusão relativa aos tributos ad-
ministrados pela RFB.

§ 2º Considera-se terceiro interessado, para fins do disposto
neste artigo, a pessoa física ou a entidade beneficiária do docu-
mento.

§ 3º O disposto neste artigo aplica-se em relação aos do-
cumentos emitidos:

I - a partir da data de publicação do ADE a que se refere:
a) o art. 41, no caso de pessoa jurídica omissa de declarações

e demonstrativos; e
b) o art. 42, no caso de pessoa jurídica não localizada;
II - desde a data de ocorrência do fato, no caso de pessoa

jurídica com irregularidade em operações de comércio exterior, a que
se refere o art. 43.

III - a partir da data da baixa informada no CNPJ pela
entidade;

IV - desde a data da ocorrência dos fatos que deram causa à
baixa de ofício.

§ 4º A inidoneidade de documentos em virtude de inscrição
declarada inapta ou baixada não exclui as demais formas de ini-
doneidade de documentos previstas na legislação, nem legitima os
emitidos anteriormente às datas referidas no § 3º.

§ 5º O disposto no § 1º não se aplica aos casos em que o
terceiro interessado, adquirente de bens, direitos e mercadorias, ou o
tomador de serviços, comprovar o pagamento do preço respectivo e o
recebimento dos bens, direitos ou mercadorias ou a utilização dos
serviços.

§ 6º A entidade que não efetuar a comprovação de que trata
o § 5º sujeita-se ao pagamento do Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte (IRRF), na forma prevista no art. 61 da Lei nº 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, calculado sobre o valor pago constante dos do-
cumentos.

§ 7º O ato de restabelecimento da inscrição no CNPJ de
pessoa jurídica baixada de ofício por inexistência de fato não elide a
inidoneidade de documentos emitidos em períodos para os quais a
empresa não comprovou a existência de fato.

Seção VI
Dos Créditos Tributários da Pessoa Jurídica Inapta
Art. 48. O encaminhamento, para fins de inscrição e exe-

cução, de créditos tributários relativos à pessoa jurídica cuja inscrição
no CNPJ tenha sido declarada inapta, nas hipóteses previstas nos
incisos do art. 40, deve ser efetuado com a indicação dessa cir-
cunstância e da identificação dos responsáveis tributários correspon-
dentes.

CAPÍTULO V
DA SITUAÇÃO CADASTRAL BAIXADA
Art. 49. A inscrição no CNPJ é enquadrada na situação

cadastral baixada quando a entidade ou o estabelecimento filial, con-
forme o caso, tiver sua solicitação de baixa deferida, na forma pre-
vista no art. 27, ou tiver sua inscrição baixada de ofício, conforme o
art. 29.

CAPÍTULO VI
DA SITUAÇÃO CADASTRAL NULA
Art. 50. A inscrição no CNPJ é enquadrada na situação

cadastral nula quando for declarada a nulidade do ato de inscrição da
entidade ou do estabelecimento filial, na forma prevista no art. 35.

TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 51. A Cocad pode editar atos complementares a esta

Instrução Normativa, inclusive para:
I - alterar seus Anexos;
II - disciplinar a baixa de ofício;
III - declarar a nulidade de ato cadastral no CNPJ, na forma

prevista no art. 35; e
IV - estabelecer as regras de informação de beneficiários

finais.
Art. 52. A obrigatoriedade prevista nos arts. 8º e 19 a 21, em

relação à necessidade de informação do beneficiário final e da entrega
de documentos tem início em 1º de janeiro de 2017, para as entidades
que efetuarem sua inscrição a partir dessa data.

Parágrafo único. As entidades já inscritas no CNPJ antes de
1º de janeiro de 2017 deverão informar os beneficiários finais na
forma prevista no art. 8º quando procederem a alguma alteração
cadastral a partir dessa data, devendo informá-los até a data limite de
31 de dezembro de 2018.

Art. 53. A transmissão de dossiê digital de atendimento pre-
vista no art. 16 poderá ser feita a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art. 54. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação no DOU, produzindo efeitos a partir de 1º de junho de
2016.

Art. 55. Ficam revogadas a Instrução Normativa RFB nº
1.470, de 30 de maio de 2014, a Instrução Normativa RFB nº 1.511,
de 6 de novembro de 2014 e a Instrução Normativa RFB nº 1.551, de
26 de fevereiro de 2015.

JORGE ANTONIO DEHER RACHID
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1.635, DE 6 DE MAIO DE 2016

Altera a Instrução Normativa RFB nº 958, de 15 de julho de 2009, que
estabelece procedimentos para revisão das Declarações de Ajuste Anual do
Imposto de Renda das Pessoas Físicas (DIRPF) e do Imposto sobre a Pro-
priedade Territorial Rural (DITR), e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe
conferem os incisos III e XXVI do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em vista o disposto no art.
6º da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002, resolve:

Art. 1º Os arts. 6º e 6º-A da Instrução Normativa RFB nº 958, de 15 de julho de 2009, passam
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 6º ....................................................................................
§ 1º A solicitação de retificação do lançamento deverá ser dirigida ao Auditor-Fiscal da Receita

Federal do Brasil, cuja indicação constará na notificação de lançamento.
...............................…....................................................." (NR)
"Art. 6º-A ...................….........................................................
...................................................................................................
II - da análise de que trata o inciso I, da qual será emitido despacho decisório, poderá resultar

revisão de lançamento para cancelamento ou redução da exigência;
III - será dada ciência ao sujeito passivo da decisão de que trata o inciso II, com abertura de

prazo para manifestação relativa ao despacho decisório, em 30 (trinta) dias, no caso de remanescer a
exigência no todo ou em parte;

........................................................................................" (NR)
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da

União.
Art. 3º Fica revogada a Instrução Normativa SRF nº 579, de 8 de dezembro de 2005.

JORGE ANTONIO DEHER RACHID

PORTARIA CONJUNTA Nº 727, DE 6 DE MAIO DE 2016

Altera a Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.340, de 23 de setembro de 2015,
que regulamenta o parcelamento especial de débitos das entidades desportivas
profissionais de futebol junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para fins de adesão ao
Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Fu-
tebol Brasileiro (Profut).

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL e o PROCURADOR-GERAL DA
FAZENDA NACIONAL, no uso das atribuições que lhes conferem o inciso III do art. 280 do Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 203, de 14 de maio de
2012, e o art. 82 do Regimento Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pela
Portaria MF nº 36, de 24 de janeiro de 2014, e tendo em vista o disposto na Lei nº 13.155, de 4 de
agosto de 2015, e no art. 3º da Lei nº 13.262, de 22 de março de 2016, resolvem:

Art. 1º O arts. 2º, 3º e 5º da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.340, de 23 de setembro de 2015,
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º A entidade desportiva que desejar aderir ao Profut deverá protocolizar, até o dia 29 de
julho de 2016, requerimento de parcelamento, na forma prevista nos Anexos I a III, na unidade de
atendimento da RFB de seu domicílio tributário.

.................................................................................................
§ 3º-A A entidade desportiva que teve requerimento de parcelamento de que trata esta Portaria

Conjunta indeferido e que queira realizar nova opção ao parcelamento poderá, em substituição ao
procedimento disposto no caput, observando-se o prazo ali previsto, realizar solicitação de juntada de
novo requerimento, na forma prevista nos Anexos I a III, aos processos digitais de que trata o § 3º
formalizados no ato do 1º (primeiro) requerimento.

§ 4º Até às 23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove
segundos), horário de Brasília, do dia 16 de agosto de 2016, a entidade desportiva deverá realizar
solicitação de juntada aos processos de que trata o § 3º, por meio do e-CAC da RFB, dos seguintes
documentos, conforme o caso:

.................................................................................................
§ 4º-A As entidades desportivas que possuam parcelamento em curso nos termos desta Portaria

Conjunta poderão incluir novos débitos mediante apresentação dos documentos relacionados no § 4º que
tenham pertinência com os débitos a serem incluídos, observados o prazo e a forma estabelecidos nesse
dispositivo.

......................................................................................" (NR)
"Art. 3º ...................................................................................
.................................................................................................
§ 2º .........................................................................................
I - ainda não declarados, assim entendidos aqueles que deveriam ter sido declarados à RFB pela

entidade desportiva e não o foram, desde que a respectiva declaração seja apresentada até 31 de julho de
2016; e

II - decorrentes de reclamatória trabalhista, desde que seja apresentada a Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com o código
650 até 31 de julho de 2016." (NR)

"Art. 5º ..................................................................................
.................................................................................................
§ 4º As prestações vencerão no último dia útil de cada mês, devendo a 1ª (primeira) ser paga

até o dia 29 de julho de 2016.
.................................................................................................
§ 7º Na hipótese prevista no § 4º-A do art. 2º, todas as prestações deverão ser recalculadas e a

diferença obtida entre o valor recalculado da 1ª (primeira) prestação e o valor da 1ª (primeira) prestação
anteriormente apurada deve ser atualizada e recolhida no prazo previsto no § 4º deste artigo.

§ 8º A entidade desportiva que teve requerimento de parcelamento de que trata esta Portaria
Conjunta indeferido e realizou nova opção ao parcelamento poderá aproveitar os pagamentos efetuados
entre 24 de setembro de 2015 e a data de apresentação do novo requerimento com os códigos de que
trata o § 6º deste artigo no cálculo do valor a ser pago na 1ª (primeira) prestação do parcelamento, desde
que esses pagamentos não tenham sido compensados ou restituídos.

§ 9º Na hipótese prevista no § 8º, a entidade desportiva que possua solicitação de pedido de
restituição ou de compensação pendente de deferimento deverá solicitar desistência do referido pedido."
(NR)

Art. 2º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.

JORGE ANTONIO DEHER RACHID
Secretário da Receita Federal do Brasil

FABRÍCIO DA SOLLER
Procurador-Geral da Fazenda Nacional
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