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SIMPLES NACIONAL



PÁG. 02 DE 8



PÁG. 03 DE 8

Popularmente conhecido como REFIS, um programa de 
regularização nada mais é do que o estabelecimento de um 
canal de negociação entre o Fisco que cria o programa e o 
contribuinte devedor de obrigações tributárias inscritas em 
dívida ativa. 

    Para incentivar a regularização dos contribuintes e buscar 
a recuperação de tributos não pagos, diversos benefícios 
podem ser concedidos pelo órgão responsável pelo 
recolhimento ou cobrança dos tributos devidos. 

    O Ministério da Economia anunciou na última semana 
algumas medidas para regularização de dívidas de micro e 
pequenas empresas, incluindo parcelamento e desconto 
sobre os débitos. Entre elas está o Programa de 
Regularização do Simples Nacional. Os detalhes deste novo 
“REFIS” estão dispostos na seguinte legislação: 
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PÁG. 04 DE 8

Até 31 de março de 2022

Viabilizar a redução de litígios 
e a segurança jurídica

Estimular a melhoria do 
ambiente de negócios dos 

microempreendedores individuais e 
das micro e pequenas, 

com manutenção da fonte produtora, 
do emprego e da renda.

Amenizar os efeitos da Covid-19
no ecossistema empresarial brasileiro.

2

Nº 01 / 2022
INFORME



PÁG. 05 DE 8

Todas as EIRELIs enquadradas no Simples Nacional também estão incluídas, com a 
ressalva de que devem ser transformadas em Sociedades Limitadas Unipessoais por 

seus responsáveis, conforme Lei 14.195/21.

Entre R$ 360 mil e
R$ 4,8 milhões/ano

Até 360 mil/anoAté R$ 81 mil/ano

Sociedade
Limitada

Empresário
Individual

Microempreendedor
Individual
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PÁG. 06 DE 8

O valor de cada parcela da entrada e das parcelas subsequentes será corrigido e 
atualizado tomando como base a Taxa SELIC, acumulada mensalmente, calculados a 
partir do mês subsequente ao da adesão até o mês anterior ao do pagamento.

5

Todas as dívidas do Simples Nacional inscritas até o dia 31/01/2022 
administrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo 
em fase de execução ajuizada ou objeto de parcelamento anterior 
rescindido, com exigibilidade suspensa ou não.
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PÁG. 07 DE 8

Valores de rendimentos pagos ao devedor e declarados por 
terceiros em Declarações de Imposto sobre a Renda Retido na 
Fonte (DIRF);

F.

Massa salarial declarada nas Guias de Recolhimento do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência 
Social (GFIP);

E.

Informações declaradas no Programa Gerador do Documento 
de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS) e na Declaração 
de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS);

D.

Informações declaradas ao Sistema de Escrituração Digital das 
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial);C.

Valores registrados em Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) de 
entrada e de saída;B.

Informações declaradas na Escrituração Fiscal Digital de 
Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf);A.
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PÁG. 08 DE 8

O Programa de Regularização Fiscal de débitos do Regime Especial 
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) 
certamente poderá beneficiar empresas que não possuem uma 
capacidade econômica saudável, especialmente aquelas que 
obtiveram um agravamento de sua situação durante o período de 
pandemia. 

  Entretanto, ainda sim será preciso uma análise estratégica do   Entretanto, ainda sim será preciso uma análise estratégica do 
empresário, ponderando o seu passivo tributário e sua saúde 
financeira, uma vez que, segundo a redação da portaria, a própria 
PGFN analisará todos os documentos contábeis, classificará o grau de 
recuperabilidade e proverá uma proposta única e inflexível de 
enquadramento ao programa, podendo o contribuinte optar pelas 
formas de pagamento mais benéficas para si próprio, mas não 
negociar diretamente no sentido de buscar descontos maiores, bem 
como poderá também se ver com uma parcela mensal equivalente a 
1% de sua receita bruta atualizada e corrigida o que, no longo prazo, 
pode significar uma fatia representativa de seu endividamento. 
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Ribeirão Preto-SP

16 3620-3404

Av. Cel. Fernando Ferreira Leite, 1520, Sala 516
Centro Profissional Ribeirão Shopping

Residencial Florida 
Cep: 14.026-020

Franca-SP

16 3702-3939

Av. Vereador José Granzotte, 2632
Jardim Piratininga
Cep: 14.403-597

Ituverava-SP

16 3839-1333

R. Jóse Moreira Coimbra, 844
Cidade Universitária
Cep: 14500-000

mvbadvogados.adv.br


