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Brasília, 2§" de janeiro de 2012.

À: Superintendência do Ibama no Rio Grande do Sul

Assunto: Compensação da TCFA - art. 17-P Lei 6.938/81.

Senhor Superintendente,

Comunicamos a Vossa Senhoria que o Estado do Rio Grande do Sul
assinou junto ao Ibama o Termo de Adesão a GRU/única para recebimento da Taxa de
Controle e Fiscalização Ambiental-TCFA.

·O Termo de Adesão a GRU/única tem por objeto a adesão do Estado do Rio
Grande do Sul à GRU-ÚNICA, visando a aprimorar o controle e acompanhamento das
taxas previstas no art., 17-P da Lei FederaI6.94~, de 31 de agosto de 1981.

A GRU-Unica emitida em conson~ncia com o Termo de Adesão conterá o
valor devido. a título de TCFA e de TFARS, aorescidos dos encargos legais previstos na
legislação federal nos casos de recolhimento etetuado fora do prazo.

·A GRU-Única somente poderá ser emitida com desconto de 60% (sessenta
por cento) para valores devidos a título de tCFA relativamente ao mesmo ano, nos
termos do art. 17-P da Lei 6.938/81. .

• O contribuinte poderá quitar os ébitos relativos à TCFA e TFARS de um
exercício financeiro, nos moldes do Termo ~e Adesão, até o 5° (quinto) dia útil do
exercício financeiro subsequente, incluídos o~ encargos legais previstos na legislação
federal aplicável, in casu, Lei 11.941/09. I ',

Será concedido o desconto de 60% (sessenta por cento) sobre o valor da
TCFA relativa ao quarto trimestre de da ano apenas até o 5° (quinto) dia útil do ano
seguinte', conforme previsto no art. 17-G da Lei 6.938/81. Não se verificando o pagamento
da TCFA e da TFARSpor meio da GRU Única, dentro dos prazos previstos no Termo de
Adesão, caberá a cada um dos ent s realizar as ações necessárias à cobrança
administrativa e judicial das taxas de qu - são titulares.

Diante disso a cobrança d s débitos em que não haja Guia de Recolhimento
único de quitação não contemplará a ompensação concomitante, o mesmo se dando
com os débitos vencidos e não pag s e os' futuros lançamentos no sistema de
Arrecadação do Ibama. - I

- Findado o exercício de 012, e j contribuinte não tendo realizado o
pagamento da TCFA e TFARS, por me o de GRU única, para fazer jus a compensação
deverá apresentar o comprovante de pa amento r alizado ao fisco estadual, devidamente
autenticado e ou conferido por servidor o Ibama, I irigido ao Chefe/Responsável do Setor
de Arrecadação, acompanhado do ~edido de compensação/ressarcimento e dos
documentos da empresa. _ I.



Após a devida comprovação, o lançamento da compensação será realizado
pelo administrador local do sistema no SICAFI Módulo
Arrf>-Cadação/Movimentação/Lançarvalor para compensação de débitos (160),
encaminhando a seguir, esses comprovantes, em lotes por trimestre, à COARR.

Colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos, julgados
necessários, por meio do e-mail: cobranca.sede@ibama.gov.br.


