
Solução de Consulta COSIT nº 60/2015 – Remessas ao Exterior – Prova de Pagamento de Imposto 
- DCOMP

Em 06.03.2015, foi publicada a Solução de Consulta nº 60, da Coordenação-Geral de Tributação                    
(“COSIT”), que trata da exigência de comprovação do pagamento do imposto para remessa de                                  
rendimentos ao exterior, prevista no artigo 880 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999, aprovado 
pelo Decreto n° 3.000, de 26 de abril de 1999 (“RIR/99”).

De acordo com a Solução de Consulta, a remessa de rendimentos para fora do País somente deverá 
ser autorizada pelo Banco Central do Brasil (“Bacen”) com a prova de pagamento do tributo em moeda               
corrente, não bastando, para tanto, a apresentação de declaração de compensação (“DCOMP”) do tributo. 

Não obstante, o artigo 156 do Código Tributário Nacional estabelece que, assim como o pagamento, a 
compensação é também hipótese de extinção do crédito tributário. Assim, em nosso entendimento, a 
declaração de compensação é instrumento hábil a atender a exigência de quitação de imposto prevista 
no artigo 880 do RIR/1999. Desta forma, destaque-se, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça já se 
pronunciou no sentido de atribuir à compensação os mesmos efeitos do pagamento para fins de aplicação 
do instituto da denúncia espontânea (Agravo Regimental em Recurso Especial n° 1.136.372/RS, 1ª Turma, 
Relator Ministro Hamilton Carvalhido, DJ de 18.05.2010).

Portanto, entendemos que é possível o questionamento da interpretação da Receita Federal do Brasil ao 
artigo 880 do RIR/1999 em âmbito judicial, a fim de obter declaração que reconheça a possibilidade de 
comprovação da quitação do imposto por meio de apresentação de DCOMP, para fins de autorização de 
remessas ao exterior pelo Bacen.

Por fim, é importante destacar que, nos termos do artigo 9° da Instrução Normativa n° 1.396/2013, as 
soluções de consulta proferidas no âmbito da COSIT gozam de efeito vinculante no âmbito da RFB, de 
forma que o entendimento nelas manifestado orientará a atuação dos agentes daquele órgão.

Permanecemos à disposição de V. Sas. para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
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