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Comitê Gestor do Simples Nacional disciplina o Programa de Reescalonamento
do Pagamento de Débitos no Âmbito do Simples Nacional (Relp)

 
 

tributário

Foi publicada, no dia 22/03/22, no Diário Oficial da União (DOU), a Resolução CGSN nº 166/22, que
disciplina o Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no Âmbito do Simples
Nacional (Relp), instituído pela a Lei Complementar nº 193/2022.
 
Destacamos as principais disposições:
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Modalidades
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Importante ressaltar que a adesão ao Relp implica:
 
- a confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo, na condição de
contribuinte ou responsável, e por ele indicados, nos termos dos arts. 389 e 395 da Lei nº
13.105/2015 ( Código de Processo Civil - CPC );
- a aceitação plena e irretratável pelo sujeito passivo, na condição de contribuinte ou responsável,
das condições estabelecidas para o Relp;
- o dever de pagar regularmente as parcelas dos débitos consolidados no Relp e os débitos que
venham a vencer a partir da data de adesão ao Relp, inscritos ou não em dívida ativa;
- o cumprimento regular das obrigações para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
e
- durante o prazo de 188 meses, contado do mês de adesão ao Relp, a vedação da inclusão dos
débitos vencidos ou que vierem a vencer nesse prazo em quaisquer outras modalidades de
parcelamento, incluindo redução dos valores do principal, das multas, dos juros e dos encargos
legais, com exceção daquele de que trata o inciso II do caput do art. 71 da Lei nº 11.101/2005.

Ainda, ficam reconhecidas, excepcionalmente, as regularizações de pendências relativas a débitos
impeditivos à opção pelo Simples Nacional realizadas 29.04.2022 (último dia útil de abril/2022),
pelas empresas já constituídas, que formalizaram a opção até 31.01.2022, conforme o disposto na
Lei Complementar nº 123/2006 .
 
Lembramos que a Federação das Indústrias de Minas Gerais/FIEMG fez um evento no dia
17/03/2022 apresentando e esclarecendo dúvidas relacionadas ao RELP, que pode ser acessado 
 

Clique para acessar a íntegra da Resolução CGSN nº 166/22.

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13105%2B2015@art389#fe%2Blei%2B13105%2B2015@art389
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13105%2B2015@art395#fe%2Blei%2B13105%2B2015@art395
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13105%2B2015#fe%2Blei%2B13105%2B2015
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13105%2B2015#fe%2Blei%2B13105%2B2015
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13105%2B2015#fe%2Blei%2B13105%2B2015
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B11101%2B2005#fe%2Blei%2B11101%2B2005
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blc%2B123%2B2006#fe%2Blc%2B123%2B2006
https://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cgsn-n-166-de-18-de-marco-de-2022-387374563#:~:text=Ficam%20excepcionalmente%20reconhecidas%20as%20regulariza%C3%A7%C3%B5es,Complementar%20n%C2%BA%20123%2C%20de%202006.
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a diferença entre o imposto devido em razão de compromisso de recolhimento de montante anual do
imposto e o valor efetivamente recolhido no exercício financeiro de 2021;
o imposto devido em razão do descumprimento de outros compromissos.

à geração ou à ampliação de empregos;
a investimentos na reativação, manutenção, ampliação ou instalação de empreendimentos no estado;
aos níveis de faturamento ou recolhimento de ICMS, quando constantes de protocolos de intenções.

Foi publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais de 25/03/2022, o Decreto n.º 48.384 de 25 de
março de 2022, que dispõe sobre a não exigência de créditos tributários relativos ao ICMS, inclusive seus
acréscimos legais, e sobre a repactuação dos compromissos assumidos como requisito à concessão de
benefícios fiscais, descumpridos no exercício financeiro de 2021, em razão dos efeitos econômicos
negativos relacionados à pandemia da doença infecciosa viral respiratória causada pelo novo Coronavírus -
COVID-19.
 
A não exigência de créditos tributários relativos ao ICMS, inclusive seus acréscimos legais, alcança:
 

 
A repactuação dos compromissos assumidos alcança os relativos:
 

 
A repactuação dos compromissos assumidos não poderá ampliar o benefício fiscal ou financeiro-fiscal
originalmente concedido, seja na forma de isenção, crédito presumido, redução de base de cálculo, dilação
de prazo, ou sob qualquer outra denominação e espécie, conforme definido no § 4º da cláusula primeira
do Convênio ICMS 190/2017.
 
A não exigência de créditos tributários relativos ao ICMS e repactuação dos compromissos assumidos
alcançam os compromissos pactuados em protocolo de intenções ou regime especial, observado os níveis
de faturamento ou recolhimento de ICMS, quando constantes de protocolos de intenções.
 
O contribuinte deverá requerer a inexigibilidade do ICMS e a repactuação dos compromissos assumidos
relativos ao exercício de 2021, no prazo de 30 dias contados de hoje (25.03.2022), indicando e
comprovando o enquadramento da situação.
 
Fica suspensa a exigência de pagamento do ICMS por descumprimento de compromisso constante em
protocolo de intenções e regime especial até o prazo de trinta dias contados da data de publicação deste
decreto.
 
A suspensão permanecerá em relação aos contribuintes que apresentarem o requerimento, até o prazo de
5 dias contados da ciência da decisão de indeferimento do pedido
Esse decreto não autoriza a restituição ou compensação de valores do imposto ou seus acréscimos legais
já recolhidos.
 
A íntegra do Decreto n.º 48.384/2022 pode ser consultada 



siga nossas redes sociais       

clique nos ícones       

https://instagram.com/sindacmg?igshid=1k2aqfy61nbcz
https://www.facebook.com/sindacmg-110477921118290

