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1 – INTRODUÇÃO
1.1 – APRESENTAÇÃO DO APLICATIVO
O Aplicativo Pedido Eletrônico de Restituição é um sistema que permite ao microempreendedor, optante pelo
SIMEI, solicitar a restituição de pagamentos recolhidos indevidamente ou em valor maior do que o devido, relativos
aos tributos federais administrados pela Receita Federal, de acordo com o disposto na Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006 e na Resolução CGSN nº 94, de 29 de novembro de 2011.
O
Aplicativo
está
disponível
no
portal
do
Simples
Nacional
na
internet
(www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional) e no portal e-CAC da RFB (http://idg.receita.fazenda.gov.br), não
necessitando ser instalado ou atualizado no computador do usuário.
Também pode ser acessado por meio de link disponível no Portal do Microempreendedor.
1.2– OBJETIVOS DO APLICATIVO
Utilizando o aplicativo, o microempreendedor pode solicitar a restituição de valores pagos indevidamente,
acompanhar a situação dos seus pedidos e corrigir as informações bancárias para crédito de restituição, se houver
necessidade.
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2 – ACESSO AO APLICATIVO PEDIDO ELETRÔNICO DE RESTITUIÇÃO
O acesso para o microempreendedor se dá por meio de Certificado Digital ou Código de Acesso, no endereço
eletrônico www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional, na opção SIMEI Serviços > Restituição > Pedido

Eletrônico de Restituição.

O acesso também pode ser feito
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/.

pelo

Portal

do

Microempreendedor,

no

endereço

eletrônico

Utilizando o acesso do Portal do Microempreendedor, o contribuinte é transferido para o Portal do Simples Nacional,
já na página do serviço de Pedido Eletrônico de Restituição.
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Clicando sobre o ícone da chave, será exibida a tela de identificação, onde o microempreendedor deverá informar
seus de acesso: Número do CNPJ, Número do CPF do Responsável e Código de Acesso.
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3 – FUNCIONALIDADES DO APLICATIVO DE RESTITUIÇÃO
Conforme anteriormente informado, o aplicativo Pedido Eletrônico de Restituição possui 3 funcionalidades: Solicitar
Restituição; Consultar Pedidos de Restituição e Alterar dados Bancários para Crédito da Restituição.

3.1 – SOLICITAR RESTITUIÇÃO
Esta funcionalidade permite ao microempreendedor encaminhar o pedido eletrônico de restituição de pagamentos
indevidos ou em valor superior ao devido de créditos tributários federais administrados pela Receita Federal e
apurados no SIMEI.

IMPORTANTE!
A restituição do ICMS e do ISS somente poderá ser solicitada no âmbito do respectivo ente federado.

1º Passo: Clicar na opção Solicitar Restituição.

2º Passo: Informar o Período de Apuração (PA) em que houve pagamento indevido ou em valor maior do que o
devido. O PA deve ser informado no formato MM/AAAA, por exemplo 06/2015. Após o preenchimento do PA, clicar
no botão Consultar.
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IMPORTANTE!
O sistema retornará apenas os pagamentos com valores disponíveis e que tenham sido arrecadados em um
período inferior a 5 anos da data atual.
Caso o contribuinte tente solicitar restituição de um PA fora desse período, aparecerá a seguinte
mensagem:

Caso não exista pagamento com valor disponível para o PA, será exibida a mensagem:

Havendo um ou mais pagamentos com valor disponível para o PA selecionado, serão exibidos os dados básicos
dos pagamentos encontrados.
3º Passo: Para visualizar o detalhamento do pagamento, basta clicar no número do pagamento escolhido.

São exibidos os valores de cada um dos tributos que compõem o pagamento. O campo “Valor do Pedido de
Restituição” correspondente ao tributo federal com valor disponível fica habilitado para que o contribuinte informe
o valor da restituição solicitada. Esse campo vem preenchido com o valor total disponível, mas pode ser alterado.
O microempreendedor pode solicitar a restituição do valor integral disponível ou de valor parcial. Nessa tela,
devem ainda ser preenchidos os dados bancários da conta que deverá ser utilizada para crédito da restituição.
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IMPORTANTE!
Para crédito da restituição, o microempreendedor pode utilizar conta Pessoa Jurídica, associada ao CNPJ,
caso possua, ou conta Pessoa Física, associada ao CPF do responsável pelo CNPJ. Não é necessário
informar o número do CPF do responsável, pois esse dado é recuperado do cadastro CNPJ. Pode ser
utilizada tanto uma conta corrente quanto uma conta de poupança.

4º Passo: Após informar o valor do pedido de restituição e preencher as informações bancárias, clicar no botão
Prosseguir. É exibida tela com detalhamento do pedido de restituição.

IMPORTANTE!
Os valores exibidos são sempre valores originais, na data do pagamento. A atualização do valor, com
aplicação da taxa Selic acumulada, será feita apenas no momento da efetivação do crédito da restituição.
5º Passo: Ao clicar no botão Confirmar, é confirmado o recebimento do pedido de restituição e informado o número
do processo cadastrado na Receita Federal.
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Nessa tela, o contribuinte poderá ainda clicar no botão Imprimir Pedido, para imprimir o Extrato da Restituição, ou
clicar no botão Início para retornar à tela inicial do aplicativo.
Ao escolher a opção

, é gerado o Extrato de Restituição, que poderá ser impresso.
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3.2 – CONSULTAR PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO
Para acompanhar o andamento de seus pedidos de restituição, o microempreendedor deve utilizar a funcionalidade
Consultar Pedidos de Restituição, que permite a consulta de todos os pedidos, a verificação da situação de cada
pedido, a exportação da lista de pedidos para uma planilha de dados em formato CSV ou a impressão em formato
PDF.
1º Passo: Selecionar a funcionalidade Consultar Pedidos de Restituição, no menu inicial do aplicativo.

2º Passo: Na tela que apresenta a lista de todos os pedidos de restituição transmitidos pelo microempreendedor, é
possível escolher um pedido para exibir o detalhamento. Para isso, é só clicar no número do pedido.

IMPORTANTE!
A situação Deferido Total significa que o valor total do pedido de restituição foi reconhecido e encontra-se
aguardando pagamento. A situação Restituído significa que o valor da restituição já foi creditado conforme
solicitado.

10

3º Passo: Na tela de detalhe do pedido, é possível imprimir o Pedido de Restituição, clicando no botão Imprimir
(PDF) e, a seguir, no ícone da impressora

.

4º Passo: É possível também corrigir os dados bancários, clicando no botão Alterar Dados Bancários. Nessa
opção, é exibida uma tela com os dados informados anteriormente.
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É só efetuar as correções necessárias, e clicar o botão Alterar.

IMPORTANTE!
A alteração dos dados bancários pode ser feita para vários pedidos de uma única vez, utilizando a
funcionalidade Alterar Dados Bancários para Crédito da Restituição, descrita no item 3.3.

5º Passo: Estando na tela que exibe a lista de pedidos, é possível imprimir em PDF a lista exibida clicando no botão
Imprimir (PDF) e, a seguir, no ícone da impressora

.
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6º Passo: Ainda na tela que exibe a lista de pedidos, é possível exportar a lista para uma planilha de dados em
formato CSV, clicando no botão Exportar (CSV).
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3.3 – ALTERAR DADOS BANCÁRIOS PARA CRÉDITO DA RESTITUIÇÃO
Por meio da funcionalidade Alterar Dados Bancários para Crédito da Restituição, é possível corrigir as
informações bancárias prestadas anteriormente para um ou mais pedidos de restituição.
IMPORTANTE!
Apenas os pedidos de restituição na situação Deferido Total podem ter suas informações bancárias
alteradas. Não é permitido alterar os dados bancários para os pedidos na situação Restituído, pois o pedido
nessa situação já foi creditado ao contribuinte.
1º Passo: Selecionar a opção Alterar Dados Bancários para Credito da Restituição no menu inicial do aplicativo.

É exibida uma tela com todos os pedidos do contribuinte que se encontram na situação Deferido Total.

2º Passo: Marcar os pedidos para os quais é necessária a correção das informações bancárias e clicar no botão
Alterar.
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3º Passo: Preencher os campos com as informações bancárias corretas e clicar no botão Alterar.

Serão alterados os dados bancários em todos os pedidos selecionados.
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