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RECOF-SPED 

Foi publicado a portaria nº 47, de 30 de Junho de 2016 que vem 

complementar  a Instrução Normativa (IN) nº1.612 do RECOF-SPED. Essa 

portaria esclarece os procedimentos para habilitação e fruição do Regime 

Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado 

do Sistema Público de Escrituração Digital (Recof-Sped). Além dos 

procedimentos essa também traz a clareza de alguns outros pontos tais 

como o recolhimento dos tributos suspensos relativas as mercadorias 

importadas ao amparo do regime que forem destinadas ao mercado 

interno respeitando o critério PEPS destacado na IN 1.612; o 

procedimento para solicitar a prorrogação do prazo disposto no art.24 da 

IN1.612; e as formas que as informações digitais precisam constar em 

diversos documentos aduaneiros e fiscais. 



 

RECOF-SPED 

Regime Especial com efeito suspensivo de impostos II, IPI, PIS, COFINS 

extensivo aos nacionais. 

 

Estudo: 

 

 Quais segmentos industriais são elegiveis? 

 

 Quais os requisitos de manutenção? 

 

 Quais os benefícios financeiros? 

 

 Quais as premissas de habilitação? 
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Regime Especial com efeito suspensivo de impostos II, IPI, PIS, COFINS 
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Quais segmentos industriais são elegíveis? 

Empresas que efetuem industrialização em qualquer das 

modalidades. 

* Montagem; 

* Transformação; 

* Beneficiamento e Acondicionamento/Recondicionamento 

* Acondicionamento e reacondicionamento – esta modalidade 

de industrialização é permitida, porém, exportações efetuadas 

somente com esta operação são excluídos do compromisso de 

exportação 
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Regime Especial com efeito suspensivo de impostos II, IPI, PIS, COFINS 

extensivo aos nacionais. 

 

Estudo: 

 

 Quais segmentos industriais são elegiveis? 

 

 Quais os requisitos de manutenção? 

 

 Quais os beneficios financeiros? 

 

 Quais as premissas de habilitação? 

 

 

  

Quais os requisitos de manutenção? 

* Exportar produtos industrializados no valor mínimo anual 

equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor total das 

mercadorias importadas ao amparo do regime e não inferior a 

US$ 5 milhões; 

 

* Industrializar, pelo menos 80% das mercadorias estrangeiras 

admitidas no regime anualmente, reduzindo a 70% para 

empresas beneficiárias que abasteçam o mercado interno com 

partes e peças destinadas à manutenção e garantia de seus 

produtos fabricados; 

 

* Estar adimplente com as obrigações de entrega da 

Escrituração Fiscal Digital (EFD), nos termos da legislação 

específica em vigor. 
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Regime Especial com efeito suspensivo de impostos II, IPI, PIS, COFINS 

extensivo aos nacionais. 

 

Estudo: 

 

 Quais segmentos industriais são elegiveis? 

 

 Quais os requisitos de manutenção? 

 

 Quais os beneficios financeiros? 

 

 Quais as premissas de habilitação? 

 

 

  

Quais os benefícios financeiros? 

* Importação/compra no mercado nacional de insumos com 

suspensão dos tributos; 
 

* Isenção do pagamento dos tributos suspensos na 

exportação; 
 

* Fluxo de caixa - Nacionalização dos tributos suspensos até o 

décimo quinto dia do mês subsequente à destinação da 

mercadoria no mercado nacional; 
 

* Redução nas taxas de Armazenagem INFRAERO; 
 

* Importação e aquisição no mercado interno (legislação própria 

de cada estado) com suspensão/diferimento do ICMS;  
 

* Suspensão da taxa do AFRMM (Adicional ao Frete para a 

Renovação da Marinha Mercante). 
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Regime Especial com efeito suspensivo de impostos II, IPI, PIS, COFINS 

extensivo aos nacionais. 

 

Estudo: 

 

 Quais segmentos industriais são elegiveis? 

 

 Quais os requisitos de manutenção? 

 

 Quais os beneficios financeiros? 

 

 Quais as premissas de habilitação? 

 

 

  

Quais as premissas de habilitação? 

* Regularidade Fiscal – (art. 33 Lei 9.430); 

 

* Estar adimplente com as obrigações de entrega da 

Escrituração Fiscal Digital (EFD); 

 

* Solicitar previamente uma habilitação junto à Receita Federal; 

 

* Exportar produtos industrializados no valor mínimo anual 

equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor total das 

mercadorias importadas ao amparo do regime e não inferior a 

US$ 5 milhões; 

 

* Aplicar anualmente, na produção dos bens que industrializar, 

pelo menos 80% (oitenta por cento) das mercadorias 

estrangeiras admitidas no regime. 
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NF-S NF-S 

 Controle por item de DI: 

 Impostos Suspensos /  

 Devidos. 

 

 Controle das NF-e; 

 

 Controle da Movimentação 

do estoque 

(empresa/terceiros); 

 

 Controle de 

Industrialização (%); 

 

 Controle % Exportação; 

 

 Vinculação da Saída até a 

Entrada; 

 

 Controle e processamento 

da destinação (NAC / EXP); 

 

 Geração e Registro da 

DINAC; 

 

 Lançamentos contábeis  

por item de DI. 

 

 

 Controle de Perdas 

Inevitáveis; 

 

 Controle de prazo de 

permanência. 

 

 

 

PEPS 
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Consulta digital não estruturada 



ESTUDO DE CASO : 

Importação 

Entre US$ 

50 e US$ 

100 milhões 

Exportação 

Acima de  

US$ 100 

milhões 

Potencial 

Importação 

US$ 125 

milhões 

 

Melhorias com o Regime:  

 Redução de acúmulos de 

impostos 

 Fluxo de caixa para atender 

o mercado interno 

 Melhoria de compliance no 

que tange a comprovação 

Manufatura 

Benefícios (Adicional Drawback):  

 Fluxo de Caixa  

 US$ 2.3 Milhões  

 Redução – Custos Logísticos 

US$ 15 Milhões  

 Isenção de Impostos 

(ineficiência DB 5%) 

 US$ 1.2 Milhões  
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Art. 1º Os procedimentos para habilitação e fruição do Regime Aduaneiro Especial 

de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado do Sistema Público de 

Escrituração Digital (Recof-Sped) serão efetuados com observância do disposto 

nesta Portaria. 

 

Art. 2º Para se habilitar ao Recof-Sped a empresa deverá solicitar em qualquer 

unidade da RFB a formação de dossiê digital de atendimento e a juntada do 

Formulário de Habilitação constante do Anexo I desta Portaria. 

Parágrafo único. O dossiê digital de atendimento deverá ser apresentado conforme 

o disposto na Instrução Normativa RFB nº 1.412, de 22 de novembro de 2013. 

 

Art. 19 A autoridade aduaneira deverá analisar o pedido de habilitação, desabilitação 

ou prorrogação do prazo de aplicação do Recof-Sped em até 30 (trinta) dias, 

contados da data de solicitação da juntada dos documentos discriminados nesta 

Portaria no respectivo dossiê digital de atendimento. 
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http://www.recofsped.com.br 

C:/PRE_VENDAS/Documentos Apresentação Pré Venda/Recof/Vídeos/Recof_Final.mov
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INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1612, DE 26 DE JANEIRO DE 2016 

 

Art. 16. A admissão no regime de mercadoria importada, com ou sem cobertura 

cambial, terá por base DI específica formulada pelo importador no Siscomex. 

Parágrafo único. Poderão ser admitidas no regime mercadorias transferidas de 

outro regime aduaneiro especial, sendo vedado o procedimento inverso. 

 

PORTARIA COANA Nº 47, DE 30 DE JUNHO DE 2016 

 

Procedimentos para importação, exportação e aquisição no mercado interno 

Art. 7º A admissão de mercadorias importadas no regime será realizada por meio 

do registro de Declaração de Importação do tipo “Admissão em Entreposto 

Industrial”. 

§ 1º O importador deverá selecionar o regime tributário “suspensão” para Imposto 

de Importação (II), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e PIS e COFINS. 

§ 2º No caso do II, o importador deverá selecionar o fundamento legal da 

suspensão tributária relativo ao regime do Recof-Sped. 

§ 3º No caso de PIS e COFINS, o importador deverá utilizar o fundamento legal da 

suspensão tributária relativo aos regimes aduaneiros especiais em geral. 
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PORTARIA COANA Nº 47, DE 30 DE JUNHO DE 2016 

 

Art. 9º As operações de aquisição, venda e devolução de insumos e mercadorias, 

nacionais ou importadas, sob amparo do regime, serão acompanhadas por notas 

fiscais com o correspondente Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP), 

nos termos do Ajuste Sinief nº 05, de 7 de março de 2016 

IMPLANTANDO RECOF-SPED 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1612, DE 26 DE JANEIRO DE 2016 

 

CAPÍTULO VII  

DO CONTROLE DO REGIME 

 

Art. 37. A empresa deverá manter o controle de entrada, estoque e saída de 

mercadorias, de registro e apuração dos créditos tributários devidos, extintos ou 

com pagamento suspenso, relacionados às mercadorias comercializadas sob 

amparo do Recof - Sped. 

 

Parágrafo único. A empresa deverá disponibilizar, em meio digital e em formato 

pesquisável, as informações relacionadas no caput à RFB sempre que solicitado 

pela autoridade fiscal. 
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CAPÍTULO II 

DA HABILITAÇÃO PARA OPERAR O REGIME 

Seção I 

Dos Requisitos e Condições para a Habilitação 

 

 

Art. 6º A manutenção da habilitação no regime fica condicionada ao cumprimento 

pela empresa habilitada das seguintes obrigações: 

 

II - aplicar anualmente, na produção dos bens que industrializar, pelo menos 80% 

(oitenta por cento) das mercadorias estrangeiras admitidas no regime;  
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INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1612, DE 26 DE JANEIRO DE 2016 

 

CAPÍTULO II 

DA HABILITAÇÃO PARA OPERAR O REGIME 

 

Seção I 

Dos Requisitos e Condições para a Habilitação 

 

 

Art. 6º A manutenção da habilitação no regime fica condicionada ao cumprimento 

pela empresa habilitada das seguintes obrigações: 

 

I - exportar produtos industrializados resultantes dos processos mencionados no 

art. 2º no valor mínimo anual equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor total 

das mercadorias importadas ao amparo do regime, no mesmo período, e não 

inferior a US$ 5.000.000,00 (cinco milhões de dólares dos Estados Unidos da 

América); 

. 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1612, DE 26 DE JANEIRO DE 2016 

 

CAPÍTULO V  

DA APURAÇÃO E DO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS 
 

 

Art. 29. Findo o prazo estabelecido para a vigência do regime, os tributos 

suspensos, incidentes na importação, correspondentes ao estoque, deverão ser 

recolhidos com os acréscimos de juros e multa de mora, calculados a partir da data 

do registro da admissão das mercadorias no regime, mediante registro de DI, 

observadas as demais exigências regulamentares para a permanência definitiva 

das mercadorias no País. 

 

§ 1º Na hipótese prevista neste artigo, para efeito de cálculo dos tributos devidos, 

as mercadorias constantes do estoque serão relacionadas às declarações de 

admissão no regime ou às correspondentes notas fiscais de aquisição no mercado 

interno, com base no critério contábil “primeiro que entra, primeiro que sai” 

(Peps), observados os efeitos da opção pela ordem de prioridade pelo beneficiário 

do regime conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 38, se for o caso. 

IMPLANTANDO RECOF-SPED 



INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1612, DE 26 DE JANEIRO DE 2016 

 

CAPÍTULO V  

DA APURAÇÃO E DO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS 

 
Art. 27. O recolhimento dos tributos suspensos, no caso de destinação para o mercado 

interno, correspondentes às mercadorias importadas, alienadas no mesmo estado ou 

incorporadas ao produto resultante do processo de industrialização, deverá ser efetivado 

até o 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente ao da destinação, mediante registro 

de DI em unidade que jurisdicione estabelecimento do beneficiário autorizado a operar o 

regime. 

 

PORTARIA COANA Nº 47, DE 30 DE JUNHO DE 2016 

 

Art. 11 O recolhimento dos tributos suspensos relativos às mercadorias importadas ao 

amparo do regime que forem destinadas ao mercado interno, nos termos do art. 27 da 

Instrução Normativa nº 1.612, de 2016, deverá ser realizado mediante registro de DI do 

tipo “Nacionalização de Entreposto Industrial”. 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1612, DE 26 DE JANEIRO DE 2016 

 

CAPÍTULO VII  

DO CONTROLE DO REGIME 

 
Art. 38. No controle de extinção dos créditos tributários com pagamento suspenso em 

decorrência da aplicação de outros regimes aduaneiros especiais também será adotado 

o critério Peps, em harmonia com as entradas e saídas de mercadorias. 

§ 1º A exportação de produto ou a reexportação de mercadoria admitida no regime, 

utilizando mercadorias admitidas no regime de que trata esta Instrução Normativa e em 

outros regimes suspensivos, enseja a baixa simultânea dos correspondentes tributos 

suspensos. 

§ 2º Na aplicação do critério Peps a que se refere o caput, o beneficiário do regime 

poderá optar pela seguinte ordem de prioridade, de acordo com os saldos existentes nas 

contas de mercadorias: 

I - nas operações de exportação, débito na conta de quantidade e débitos nas contas de 

tributos suspensos sobre as contas de estoque de mercadorias importadas e adquiridas 

no mercado interno com suspensão tributária; e 

II - nas operações no mercado interno, débito na conta de quantidade sobre as contas 

de estoque de mercadorias adquiridas no mercado interno ou em regime comum de 

importação. 
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PORTARIA COANA Nº 47, DE 30 DE JUNHO DE 2016 

 

Art. 8º No Registro de Exportação (RE) de operação amparada pelo regime 

deverá ser utilizado um dos códigos de enquadramento referente ao Recof-

Sped. 

 

Art. 10 Na DI e no RE amparados pelo regime, a descrição detalhada das 

mercadorias deve ser iniciada pelo código do produto (Part Number) utilizado 

pela empresa em seus registros contábeis na Escrituração Fiscal Digital (EFD) 

e nas Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e), sendo que este código deve ser 

separado do restante da descrição por 3 (três) asteriscos consecutivos. 

 

§ 1º O número do RE ou da DI deve constar no campo próprio da Nota Fiscal 

Eletrônica que amparar a operação. 

§ 2º Nos casos onde a Nota Fiscal Eletrônica for emitida anteriormente ao RE 

ou à DI, a chave de acesso da nota fiscal deverá ser registrada nos campos de 

informações complementares das respectivas RE ou DI. 
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PORTARIA COANA Nº 47, DE 30 DE JUNHO DE 2016 

 

Art. 13 Para solicitar a prorrogação do prazo disposto no art. 24 da Instrução 

Normativa nº 1.612, de 2016, o beneficiário deverá requerer a formação de 

dossiê digital de atendimento, conforme o disposto na Instrução Normativa 

RFB nº 1.412, de 2013, em qualquer unidade da RFB, e a juntada do 

formulário de Solicitação de Prorrogação de Prazo de Aplicação, cujo modelo 

se encontra no Anexo IV desta Portaria. 

§ 1º O formulário a que se refere o caput deverá ser acompanhado de 

documentos que reforcem a necessidade de prorrogação do prazo de 

aplicação do regime. 

§ 2º A decisão quanto a prorrogação será deferida pelo titular da unidade da 

RFB a que se refere o caput ou por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil 

por ele designado. 

Art. 14 Na hipótese de indeferimento do pedido de prorrogação, deverá ser 

adotado um dos procedimentos para extinção da aplicação do regime 

previstos no art. 23 da Instrução Normativa RFB nº 1.612, de 2016, no prazo 

de 30 (trinta) dias contados da data da ciência da decisão definitiva, salvo se o 

período restante fixado para a permanência do bem no regime for superior. 
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PORTARIA COANA Nº 47, DE 30 DE JUNHO DE 2016 

 
Art. 27. O recolhimento dos tributos suspensos, no caso de destinação para o 

mercado interno, correspondentes às mercadorias importadas, alienadas no 

mesmo estado ou incorporadas ao produto resultante do processo de 

industrialização, deverá ser efetivado até o 15º (décimo quinto) dia do mês 

subsequente ao da destinação, mediante registro de DI em unidade que 

jurisdicione estabelecimento do beneficiário autorizado a operar o regime. 

§ 1º O disposto no caput aplica-se ao recolhimento dos tributos devidos em razão 

da destruição: 

 

II - das perdas inerentes ao processo produtivo, a que se refere o art. 32, que 

excederem o percentual de exclusão nele referido.. 
 

 

Art. 32. Os percentuais relativos a perdas deverão ser declarados na EFD. 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1612, DE 26 DE JANEIRO DE 2016 

 
CAPÍTULO VII  

DO CONTROLE DO REGIME 

 

Parágrafo único. A empresa deverá disponibilizar, em meio digital e em formato 

pesquisável, as informações relacionadas no caput à RFB sempre que solicitado pela 

autoridade fiscal. 

 

IMPLANTANDO RECOF-SPED 


