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Os aplicativos para adesão ao Programa de
Reescalonamento do Programa de Débitos
no Âmbito do Simples Nacional (RELP) já
estão disponíveis.
 
O RELP, instituído pela Lei Complementar
nº 193/2022 e regulamentado pelas
Resoluções CGSN 166/2022 e 167/2022,
oferece parcelamento com reduções nos
valores de juros e multas, para os débitos
apurados no Simples Nacional ou no Simei
de períodos de apuração (PA) até 02/2022.
 
O pedido de adesão ao RELP para os
débitos de Simples Nacional e Simei em
cobrança na RFB é realizado,
exclusivamente, pela internet, no portal do
Simples Nacional ou no Portal e-CAC da
RFB, até o dia 31/05/2022.

No portal do Simples Nacional, acesse:
 
·Para débitos apurados no Simples
Nacional: Simples/Serviços > Parcelamento
> Programa de Reescalonamento do
Programa de Débitos - RELP-SN;
·Para débitos apurados no Simei:
Simei/Serviços > Parcelamento > Programa
de Reescalonamento do Programa de
Débitos - RELP-MEI.
 
São 6 (seis) modalidades de adesão ao
RELP, tanto para débitos apurados no
Simples Nacional como para débitos no
Simei.
 
O contribuinte que aderir ao RELP adotará
uma das modalidades de pagamento,
conforme apresente inatividade ou
redução de receita bruta, no período de
março a dezembro de 2020 em
comparação com o período de março a
dezembro de 2019.

 
 

 

ATENÇÃO!
 
O contribuinte que aderir ao Relp ainda
em 29/04/2022 deverá pagar o DAS da
primeira parcela no mesmo dia.
 
Para adesões efetuadas a partir de
02/05/2022, o prazo para pagamento do
DAS da primeira parcela é de até 2 (dois)
dias úteis, limitado ao última dia útil do
mês de maio.
 
O pagamento da entrada será calculado
com base no valor da dívida consolidada,
sem reduções, em até 8 (oito) prestações
mensais e sucessivas, vencíveis do último
dia útil do mês de maio de 2022 até o
último dia útil do mês de dezembro de
2022.
 
No cálculo do saldo remanescente, após o
pagamento da entrada, será considerada a
redução dos juros de mora e das multas
de mora, de acordo com a modalidade
adotada

 

CONTINUA...

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-complementar-n-193-de-17-de-marco-de-2022-386717922
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=123337
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=123436
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OBSERVAÇÕES: 
1. A declaração da modalidade ocorre no momento da adesão e
será passível de revisão por parte da RFB.
2.O valor mínimo da parcela é de R$ 300,00 para débitos de
Simples Nacional e de R$ 50,00 para débitos do Simei.
3. A empresa não optante pelo Simples Nacional ou Simei pode
aderir ao RELP, caso tenha débitos desses regimes.
4. A empresa que tenha débitos de Simples Nacional e débitos
de Simei pode solicitar dois pedidos, um para cada regime de
tributação.
5.Aqueles contribuintes que já possuem um pedido de
parcelamento ativo devem desistir do parcelamento,
previamente, para a inclusão desses débitos no RELP,
ressaltando que apenas os débitos até o PA 02/2022 poderão
ser incluídos.
 
 
 
  

 

  Consulte o Manual do RELP, para mais informações - CLIQUE AQUI.

 

*Fonte:
http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/Noticias/Notic
iaCompleta.aspx?id=026f5c3d-863d-4a80-ab74-5182182ba0e6

 
 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Arquivos/manual/Manual_Relp.pdf
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Arquivos/manual/Manual_Relp.pdf
http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/Noticias/NoticiaCompleta.aspx?id=026f5c3d-863d-4a80-ab74-5182182ba0e6
http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/Noticias/NoticiaCompleta.aspx?id=026f5c3d-863d-4a80-ab74-5182182ba0e6
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Alterada novamente a TIPI para ampliar de 25% para 35%, as reduções das alíquotas
do IPI
 
Por meio do Decreto n.º 11.055/2022, publicado no Diário Oficial da União de
29/04/2022, foi alterada a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (TIPI), aprovada pelo Decreto n.º 10.923/2021, para ampliar de 25%,
para 35%, as reduções das alíquotas do IPI, que passa a vigorar na forma de seu
Anexo, com efeitos a partir de 1º de maio de 2022.
 

 

Clique aqui para acessar o Decreto n.º 11.055/2022

Majoração das alíquotas da CSLL do setor financeiro

 
Por meio da Medida Provisória n.º 1.115/2022, publicada na Edição Extra do DOU
de 28/04/2022, foram elevadas as alíquotas da contribuição social sobre o lucro
das pessoas jurídicas (CSLL), exclusivamente, para as seguintes instituições
financeiras:

 
a) de 15% (quinze por cento) para 16% (dezesseis por cento) no caso das pessoas
jurídicas: distribuidoras de valores mobiliários, corretoras de câmbio e de
valores mobiliários, sociedades de crédito, financiamento e investimentos,
sociedades de crédito imobiliário, administradoras de cartões de crédito,
sociedades de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito e associações
de poupança e empréstimo;
 
b) de 20% (vinte por cento para  21% (vinte um por cento) no caso dos bancos de
qualquer espécie.

 
O aumento da tributação entrará em vigor a partir de agosto deste ano
(primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação da MP), obedecendo
ao princípio da noventena (90 dias).

Clique aqui para acessar a Medida Provisória n.º 1.115/2022 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.055-de-28-de-abril-de-2022-396475510
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.115-de-28-de-abril-2022-396063960
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.115-de-28-de-abril-2022-396063960
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