
 

 

MEMORANDO 01/2014 

 

REFIS DA COPA – CONSTITUIÇÃO DE DÉBITOS, MULTAS PARCELÁVEIS E COMPENSAÇÕES NÃO 

HOMOLOGADAS 

 

Prezado Cliente, 

Foi publicada no Diário Oficial de hoje a Instrução Normativa RFB nº 1.491, que dispôs sobre os 
débitos objeto de pagamento à vista ou inclusão no parcelamento de que trata a Lei nº 
12.996/2014. 

De acordo com essa norma, 

1. débitos que devem constar de declaração ou demonstrativo a ser apresentado à Receita 
Federal que ainda não tenham sido declarados, terão de ser constituídos em DCTF, GFIP, 
DIRPF e DITR, até 25 de agosto de 2014; 

2. na hipótese em que o sujeito passivo não esteja obrigada à entrega da declaração ou 
demonstrativo que constitua o(s) débito(s), a confissão irrevogável e irretratável será feita 
mediante formalização de processo administrativo até 25 de agosto de 2014; 

3. débitos vencidos até 31 de dezembro de 2013 provenientes de reclamatória trabalhista 
também serão constituídos mediante formalização de processo administrativo até 25 de 
agosto de 2014; 

4. multas de ofício constituídas conjuntamente com débitos vencidos até 31 de dezembro de 
2013 cuja data de ciência do lançamento seja igual ou anterior à data de prestação de 
informações necessárias à consolidação e multas de ofício isoladas podem ser pagas ou 
parceladas na forma da Lei nº 12.996/2014; 

5. débitos vencidos até 31 de dezembro de 2013 objeto de compensação poderão integrar a 
dívida consolidada desde que a decisão definitiva de não homologação ocorra até 25 de 
agosto de 2014 ou o sujeito passivo desista, expressamente e de forma irrevogável, da 
manifestação de inconformidade, recurso administrativo ou medida judicial proposta até 30 
de setembro, para pagamento à vista, ou até o último dia útil do mês subsequente ao mês 
da conclusão da consolidação da modalidade, para parcelamentos ou pagamento à vista 
com utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL. 

Sendo as considerações para o momento, permanecemos à disposição. 

RIVITTI E DIAS ADVOGADOS. 


