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ASSUNTO: I MPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA 

JURÍDICA - IRPJ 

SWAP - COMPENSAÇÃO DE PERDAS 

Para efeito de determinação do lucro real, as perdas 
incorridas em operações de swap somente poderão ser 
compensadas com os ganhos líquidos obtidos nessa 
modalidade. As perdas não deduzidas em um período 
poderão sê-lo nos períodos subseqüentes até o limite 
dos ganhos auferidos nessa modalidade. 

Dispositivos legais: RIR/1999, arts. 249, § único “X”, 
art. 250, § único, “e”, art. 756, §§ 6º e 7º; IN SRF nº 
25, de 2001, arts 32 e 33. 

 
DOCUMENTO FORNECIDO EM CUMPRIMENTO À LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. 
REGISTRE-SE QUE A PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE ATO NORMATIVO 
SUPERVENIENTE MODIFICA AS CONCLUSÕES EM CONTRÁRIO C ONSTANTES EM 
SOLUÇÕES DE CONSULTA OU EM SOLUÇÕES DE DIVERGÊNCIA,  
INDEPENDENTEMENTE DE COMUNICAÇÃO AO CONSULENTE (art s. 99 e 100 do Decreto 
nº 7.574, de 29 de setembro de 2011). 

 

Relatório  

A consulente adota o regime de tributação com base no lucro real e informa que 
as perdas obtidas nas operações de renda variável – Swap, são adicionadas ao lucro líquido 
para efeito de determinação do lucro real e seus valores são controlados na parte “B” do 
LALUR, para posterior compensação com resultados positivos que posteriormente vier a obter. 

2.  Mencionando o art. 32 da IN SRF nº 25, de 2001, os artigos 249, 250, 756, 757 
do RIR/1999, bem como as instruções de preenchimento da DIPJ, a interessada quer saber se 
“havendo perdas em aberto na parte “B” do LALUR, e após alguns anos sem operar com Swap 
a consulente voltar a operar com outra instituição financeira os ganhos obtidos com essa nova 
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operação de swap poderão ser compensados com a perda em aberto na parte B, relativa aos 
contratos geradores dessas perdas.” 

 

Fundamentos  

3.  A consulente quer saber, em suma, se, caso entre a época em que obteve 
resultados negativos em operações de swap, considerados não dedutíveis, e a data em que vier 
a operar novamente na mesma modalidade, com ganhos positivos, tiver transcorrido um longo 
período, mesmo assim poderá compensar as perdas anteriores. 

4.  Os artigos 249, 250, 756, 757 e 772 do Regulamento do Imposto de Renda 
aprovado pelo Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999, estão dessa forma redigidos: 

 “Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro 
líquido do período de apuração (Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 6º, § 2º): 
  
(...) 
 
 X - as perdas apuradas nas operações realizadas nos mercados de renda 
variável e de swap, que excederem os ganhos auferidos nas mesmas 
operações (Lei nº 8.981, de 1995, art. 76, § 4º); 
 
(...) 
 
Art. 250. Na determinação do lucro real, poderão ser excluídos do lucro 
líquido do período de apuração (Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 6º, § 3º): 
 
(...) 
 
Parágrafo único. Também poderão ser excluídos: 
 
(...) 
 
 e) a parcela das perdas adicionadas conforme o disposto no inciso X do 
parágrafo único do art. 249, a qual poderá, nos períodos de apuração 
subseqüentes, ser excluída do lucro real até o limite correspondente à 
diferença positiva entre os ganhos e perdas decorrentes das operações 
realizadas nos mercados de renda variável e operações de swap (Lei nº 
8.981, de 1995, art. 76, § 5º). 
 
(...) 
 
Art. 756. Estão sujeitos à incidência do imposto, à alíquota de vinte por 
cento, os rendimentos auferidos em operações de swap (Lei nº 8.981, de 1995, 
art. 74, e Lei nº 9.532, de 1997, art. 36). 
  
(...) 
 
§ 6º Para efeitos de apuração e pagamento do imposto mensal sobre os 
ganhos líquidos, as perdas incorridas em operações de swap não poderão ser 
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compensadas com os ganhos auferidos nas operações de que trata o Subtítulo 
II. 
  
§ 7º Somente será admitido o reconhecimento de perdas em operações de 
swap registradas nos termos da legislação vigente (Lei nº 8.981, de 1995, art. 
74, § 3º). 
(...) 
 
Art. 757 – omissis 
 
Art. 772 - omissis”  

 
5.  Por sua vez, a IN SRF n° 25, de 2001, dispõe: 

“Art. 32. Estão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, à alíquota 
de vinte por cento, os rendimentos auferidos em operações de swap. 

(...) 

§ 3º Para efeitos de apuração e pagamento do imposto mensal sobre os 
ganhos líquidos, as perdas incorridas em operações de swap não poderão 
ser compensadas com os ganhos líquidos auferidos em outras operações de 
renda variável. 

§ 4º As perdas incorridas nas operações de que trata este artigo somente 
serão dedutíveis na determinação do lucro real, se a operação de swap for 
registrada e contratada de acordo com as normas emitidas pelo Conselho 
Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil. (O destaque não é do 
original) 

(...) 

Art. 33. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de 
aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os 
ganhos líquidos mensais será: 

(...) 

§ 7º Ressalvado o disposto nos §§ 4º e 5º, as perdas apuradas nas operações 
de que tratam os arts. 8º, 25 a 29 e 32 somente serão dedutíveis na 
determinação do lucro real até o limite dos ganhos auferidos nas operações 
previstas nesses mesmos dispositivos. 

§ 8º As perdas não deduzidas em um período de apuração poderão sê-lo nos 
períodos subseqüentes, observado o limite a que se refere o parágrafo 
anterior. 

(...)” 

6.  A breve leitura dos textos transcritos permite concluir que as perdas ocorridas 
em operações de swap não podem ser compensadas com ganhos líquidos auferidos em outras 
operações de renda variável e somente serão dedutíveis na determinação do lucro real até o 
limite dos ganhos auferidos nas operações realizadas nessa mesma modalidade. 
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7.  Observado o limite, as perdas não deduzidas em determinado período poderão 
ser excluídas em anos subseqüentes, não havendo porém na legislação que rege a espécie 
qualquer comando que limite essa compensação a um período de tempo. 

 

 

Conclusão  

8  Concluo, portanto, respondendo à consulente que, independentemente do 
período de tempo entre as duas operações de swap, as perdas em determinado período poderão 
ser compensadas até o limite dos ganhos em operações da mesma modalidade em períodos 
posteriores. 

Ordem de Intimação  

9.  Dê-se ciência desta decisão. 

10.  [...] 

13.  Na forma do disposto no art. 48 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, os 
processos administrativos de Consulta serão solucionados em instância única, não 
comportando, assim, a presente solução de consulta recurso de ofício ou voluntário. 
Excepcionalmente, se o interessado tomar conhecimento de outra solução divergente desta, 
aplicada à mesma matéria e fundada em idêntica norma jurídica, poderá interpor recurso 
especial, sem efeito suspensivo, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência desta solução, para a 
Coordenação-Geral de Tributação - Cosit, em Brasília - DF, na forma da Instrução Normativa 
SRF nº 740/2007, art. 16. 

Belo Horizonte, 04 de dezembro de 2007 

 
 

SANDRO LUIZ DE AGUILAR 
Chefe da Disit/SRRF06 

Competência delegada pela Portaria SRRF nº 632/2007 (DOU de 14/08/2007) 
 

 
 


