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- RECEITA FEDERAL DO BRASIL -
- TRANSAÇÃO DE DÉBITOS DE PEQUENO VALOR -

 

O Edital de Transação por Adesão nº 2 (DOU EXTRA – 01.SET.2022) (clique aqui) da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, torna pública a proposta de transação de débitos federais em contencioso administrativo considerados
de pequeno valor.
 
A transação permite o parcelamento em até 52 meses, com redução de juros, multas e encargos, devendo o
contribuinte confessar de forma irrevogável e irretratável ser devedor dos débitos incluídos na transação.
 
A adesão à transação deverá ser formalizada até o dia 30.NOV.2022, pelo Portal e-CAC https://gov.br/receitafederal
 
São considerados créditos de pequeno valor e passíveis de transação os débitos:
 
•           com valor de até 60 salários minimos;
•           de devedores pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte;
 
Vedações: 
 
a)  Inclusão dos débitos relativos ao Simples Nacional, exceto as multas decorrentes do atraso no cumprimento de
obrigação acessória;
b)  Solicitação de mais de uma modalidade de transação;
c)  Inclusão de débitos relativos às contribuições sociais;
d) Inclusão dos débitos que tenham sido objetos de parcelamento anterior, ainda que  rescindido;
e) Acumulação de benefícios deste edital com quaisquer outros da legislação de regência;
f) Transação que envolva controvérsia definida judicialmente, sem possibilidade de recurso ou efeito prospectivo
do qual resulte, direta ou indiretamente, regime especial, diferenciado ou individual de tributação.
 
Parcelamento e reduções: os débitos de pequeno valor poderão ser transacionados com entrada de 5% e o restante
parcelado em até 52 meses, com reduções de juros, multas e encargos de até 50%
 
Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas através do e-mail dejur@abigraf.org.br.
 
 
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!
 
São Paulo, 05 de setembro de 2022.

 

 
 
 
Para garantir que você sempre receba as nossas mensagens, adicione o endereço do remetente em sua lista
de contatos.
 
Nossa empresa respeita a sua privacidade.
Não desejo receber futuras mensagens
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