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• ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 66 – 1º.OUT.2018   

 

- Objeto: cancelar as inscrições no Registro Especial para 

operações com papel imune(Lei 11.945/2009); 

 

OBS.:  

Registro Especial de Papel – IN RFB 976/2009; 

x Registro Especial de Controle de Papel Imune – Regpi - 

 IN  RFB 1.817/2018; 

 

- Revoga: 

 10 registros de fabricantes (FP); 

 559 registros de usuários (UP) – editoras e empr.jornalista; 

 167 registros de importadores (IP); 

 113 registros de distribuidores(DP), e 

  611 registros de gráficas (GP). 

   1.460  registros cancelados. 

 



 

 

 

 

 

      

• INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 1.817/2018  

• DOU - 24.JUL.2018   

 

- DESTAQUES: 

 

 revoga a IN  976/2009: RE e a DIF-Papel Imune; 

 dispõe sobre:  

(I) o Registro Especial de Controle de Papel Imune – Regpi; 

(II)  a DIF-Papel Imune - Declaração Especial de Informações   

 Relativas ao Controle de Papel Imune; 

 foi incluída a figura do procurador com poderes de gestão, 

entre os representantes da pessoa jurídica; 

 o requerimento do Regpi deve ser instruído com o seguinte 

documento: ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO, expedido  pelo órgão de fiscalização 

municipal do local onde as  atividades  serão 

desenvolvidas;  

  

 



 

 

 

 

 

      

 também deve ser instruído com os documentos que 

comprovem que as oficinas de impressão são próprias ou 

pertencem a terceiros (antes, apenas informar!); 

 

 também deve comprovar que dispõe de instalações 

industriais adequadas ao exercício da atividade; 

 

 o Regpi será concedido pelo prazo de 03 anos, por ato do 

auditor-fiscal da RFB; 

 

 a renovação deve ser requerida no mínimo com 60 dias 

antes do término da sua validade; 

 

 Não haverá recadastramento, como em 2009; aplica-se à 

PJ detentora do Registro, concedido sob a égide da IN 

anterior, o prazo de validade de 03 anos, contado da 

publicação desta IN, desde que cumpridos os seguintes 

requisitos:  

 



 

 

 

 

 

      

(I) esteja legalmente  constituído e apto ao exercício da 

atividade (fabricante, distribuidor, gráfica,  etc.); 

 

(II) disponha de instalações adequadas ao seu exercício; 

 

(III) esteja em situação cadastral “ativa” perante o CNPJ; 

 

 o Regpi pode ser cancelado pelo auditor–fiscal em caso de 

descumprimento de exigência relacionada à rotulagem das 

embalagens de papel destinado à impressão de livros e 

periódicos; 

 

 foi mantida a orientação quanto aos controles de estoque  

diferenciados; porém, quanto aos tipos de papéis, houve 

um aumento do numero de códigos; 

 

 foram mantidas as regras  /  DIF – Papel Imune. 



 

 

 

 

 

      

Obrigada! 


