
LEI nº 12.996/2014 – REFIS 2014

A Lei nº 12.996/2014, publicada Diário Oficial da União da sexta-feira passada, estendeu os prazos e     
condições dos parcelamentos especiais estipulados pelas Leis nº 11.941/2009 e 12.249/2010. De acordo 
com o texto normativo, as empresas poderão aderir ao Programa de Recuperação Fiscal até o dia 28 
de agosto de 2014  e  serão passíveis  de  inclusão  no  programa débitos tributários vencidos até 31 
de   dezembro de 2013. Ou seja, ampliou-se significativamente o prazo de vencimento dos débitos cuja 
inclusão no REFIS é possível (de 30 de novembro de 2008 para 31 de dezembro de 2013).
 
Ademais, importante salientar que a Lei nº 12.996/2014 acrescentou a obrigação de realizar o pagamento 
antecipado de uma porcentagem da dívida, nos seguintes termos:

I – antecipação de 10% (dez por cento) do montante da              
dívida objeto do parcelamento, após aplicadas as reduções, na       
hipótese de o valor total da dívida ser até R$ 1.000.000,00 (um 
milhão de reais);
II - antecipação de 20% (vinte por cento) do montante da          
dívida objeto do parcelamento, após aplicadas as reduções, na          
hipótese de o valor total da dívida ser superior a R$ 1.000.000,00 
(um milhão de reais).

Ainda, para fins de enquadramento nos incisos I ou II acima transcritos, considera-se o valor total 
da dívida na data do pedido, sem as reduções.

Ademais, tais antecipações poderão ser pagas em até 5 (cinco) parcelas iguais e sucessivas, a partir 
do mês do pedido de parcelamento.

Por fim, destaque-se que as demais condições para pagamento previstas no último REFIS permanecem 
válidas, sendo necessário cumprir os requisitos determinados nas Leis nº 11.941/2009 e 12.249/2010 para 
adesão ao Programa.

O escritório encontra-se à inteira disposição para auxiliar os clientes com relação ao assunto.
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