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Prezados Clientes, 

Com o advento da Resolução 3.548/2008, do Conselho Monetário Nacional, foi autorizada a manutenção no exterior da 

totalidade dos recursos rela�vos ao recebimento de exportações. 

No bojo dos norma�vos ficou definido que cabe à Receita Federal verificar se os recursos man�dos no exterior 

receberam as des�nações permi�das (inves�mentos, aplicações financeiras ou pagamentos de obrigações próprios do 

exportador). O § 2o, do ar�go 1º, da Lei 11.371/2006 veda expressamente a realização de emprés�mo ou mútuo de 

qualquer natureza.

A manutenção ou u�lização de recursos no exterior em desacordo com o disposto nas novas regras acarretará a aplicação 

de multa de 10%, incidente sobre estes recursos, sem prejuízo da cobrança dos tributos devidos.

Visando este controle, a Receita Federal, através da Instrução Norma�va 726/2007, ins�tuiu a Declaração sobre a 

U�lização dos Recursos em Moeda Estrangeira Decorrentes do Recebimento de Exportações (Derex) a qual es�pula: 

“Art. 8º A DEREX deverá ser apresentada até o úl�mo dia ú�l do mês de junho, em relação ao ano-calendário 

imediatamente anterior, em meio digital, mediante a u�lização de aplica�vo a ser disponibilizado na página da SRF na 

Internet, no endereço eletrônico “h�p://www.receita.fazenda.gov.br”.

A declaração compreende os recursos rela�vos ao recebimento de exportações não ingressados no Brasil, as operações 

simultâneas de compra e venda de moeda estrangeira, contratadas na forma da Lei 11.371/2006, e os rendimentos 

auferidos no exterior decorrentes da u�lização dos recursos man�dos fora do País.

Os exportadores devem manter à disposição do Fisco toda documentação hábil e idônea que comprove as operações 

realizadas no exterior.

Ficamos a disposição para os esclarecimentos que se façam necessários.
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DEREX (Declaração sobre a U�lização dos Recursos em Moeda Estrangeira 

Decorrentes do Recebimento de Exportações ) Exportadores com Recursos no 
Exterior devem declarar até 30 de Junho de 2014

 Atenciosamente, 
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