
PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO SITE DA RFB 

 

35. É possível parcelar os débitos do Simples Nacional? E a qual ente 

solicitar? 

 

Sim. Com o advento da Lei Complementar nº 139, de 2011, que alterou a Lei 

Complementar nº 123, de 2006, é permitido o parcelamento de débitos do Simples 

Nacional. A RFB disponibilizou o pedido do parcelamento em seu âmbito, pela 

internet, em 2 de janeiro de 2012. 

 

O pedido de parcelamento pode ser feito no Portal do Simples Nacional ou no Portal 

e-CAC da RFB, no serviço "Parcelamento – Simples Nacional". 

 

O acesso ao Portal do Simples Nacional é feito com certificado digital ou código de 

acesso gerado no portal do Simples. 

 

O acesso ao e-CAC é realizado por certificado digital ou código de acesso gerado no 

e-CAC. 

 

O parcelamento será solicitado: 

 

 à RFB, exceto nas situações descritas nas hipóteses seguintes: 

 

 ao Estado, Distrito Federal (DF) ou Município, com relação ao débito de 

ICMS ou ISS - Será  lançado individualmente pelo Estado, DF ou Município, 

na fase transitória da fiscalização - antes da disponibilização do Sistema 

Único de Fiscalização (Sefisc). O Estado, DF ou Município estabelecerá o 

valor mínimo nos parcelamentos de sua competência. 

 

 à PGFN, quando o débito estiver inscrito em Dívida Ativa da União (DAU) 

o parcelamento deve ser solicitado no portal e-CAC da PGFN. 

 

O DASDAU da parcela (ou do valor integral do débito inscrito em dívida ativa) deve 

ser emitido no portal do Simples Nacional, no serviço "Emissão de DAS da Dívida 

Ativa da União". 

 

36. Em quantas parcelas podem ser parcelados os débitos do Simples 

Nacional na RFB? 

 

O número máximo de parcelas é 60 (sessenta). O número mínimo de parcelas é 2 

(duas). O valor mínimo de cada parcela deve ser R$ 300,00 (trezentos reais). 

O aplicativo calcula a quantidade de parcelas de forma automática, considerando o 

maior número de parcelas possível, respeitado o valor da parcela mínima. 

Não é permitido ao contribuinte escolher o número de parcelas. 

 

37. Como é feita a consolidação do parcelamento do Simples Nacional na 

RFB? 

 

No momento da consolidação, são considerados todos os débitos de Simples Nacional 

em cobrança na RFB. 

O saldo devedor é atualizado com os devidos acréscimos legais até a data da 

consolidação. O valor de cada parcela é obtido mediante a divisão do valor da dívida 

pela quantidade de parcelas, observado o valor mínimo de R$ 300,00 (trezentos 

reais). 

 

38. Qual será o prazo para pagamento da primeira parcela e das 

subsequentes na RFB? 



 

A parcela será devida a partir do mês da opção pelo parcelamento. Para que o 

parcelamento seja validado, o DAS da primeira parcela deverá ser pago até a data 

de vencimento constante no documento. As demais parcelas devem ser pagar, 

mensalmente, até o último dia útil de cada mês. 

 

Se não houver o pagamento tempestivo da primeira parcela, o pedido de 

parcelamento será considerado sem efeito. 

 

39. Os valores das parcelas sofrem alguma atualização mensal? 

 

Sim, o valor de cada prestação mensal é acrescido de juros equivalentes à taxa 

referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic para títulos 

federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da 

consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) 

relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. 

 

40. A empresa pode desistir do parcelamento? 

 

Sim. Existe funcionalidade que permite ao contribuinte desistir do parcelamento 

solicitado (serviço Parcelamento - Simples Nacional > Desistência do Parcelamento). 

 

41. Como fazer para incluir no parcelamento novos débitos? 

 

É permitido apenas um único parcelamento por ano-calendário, ou seja, caso o 

contribuinte efetue a desistência só poderá fazer um novo pedido de parcelamento 

no próximo ano-calendário. 

 

Para incluir novos períodos de apuração (PA) não abrangidos pelo parcelamento, é 

necessário efetuar a desistência do parcelamento em andamento, e na sequência 

fazer um novo pedido de parcelamento. 

 

Caso os débitos a serem incluídos não estejam declarados à RFB, deverá ser efetuada 

a apuração e transmissão da declaração (DASN para PA até 12/2011 e PGDAS-D a 

partir do PA 01/2012). 

 

A carga dos débitos declarados nos sistemas de cobrança não é instantânea. O 

contribuinte deve conferir os débitos listados pelo aplicativo de parcelamento antes 

de confirmar o pedido. 

 

42. Como fazer para alterar débitos de período(s) de apuração incluídos no 

parcelamento na RFB? 

 

Se verificado que alguns valores incluídos no parcelamento estão com erro, não é 

necessário protocolizar pedido de revisão de débitos. 

 

É possível efetuar a retificação dos valores, mediante a transmissão de DASN 

retificadora (para períodos de apuração até 12/2011) ou retificação no PGDAS-D 

(para períodos de apuração a partir de 01/2012). 

 

43.  Para os contribuintes que fizeram um ou vários pedidos de 

parcelamento antes da implantação do serviço "Parcelamento – Simples 

Nacional", como foi o tratamento do parcelamento? 

 

Como data do pedido de parcelamento foi considerada a data do primeiro pedido 

efetuado pelo contribuinte. As parcelas mínimas pagas pelo contribuinte foram 



amortizadas do saldo devedor. O valor da dívida consolidada é o saldo dos débitos 

remanescentes. 

 

A emissão do DAS do parcelamento é feita no serviço "Parcelamento - Simples 

Nacional" > "Emissão de Parcela", no Portal do Simples Nacional ou no portal e-CAC 

(sítio da RFB). 

 

44. Empresa com débitos de Simples Nacional em cobrança na RFB, excluída 

do regime, pode parcelar esses débitos no serviço "Parcelamento – Simples 

Nacional"? 

 

Sim, é indiferente se o contribuinte já foi excluído ou ainda é optante do Simples 

Nacional. O parcelamento é para os débitos de Simples Nacional e não para os 

optantes pelo Simples Nacional. 

 

45. O parcelamento pode ser rescindido? Em quais situações? 

 

O parcelamento será rescindido quando houver: 

 a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não; ou 

 a existência de saldo devedor, após a data de vencimento da última parcela 

do parcelamento. 

  

É considerada inadimplente a parcela parcialmente paga. 

 

46. Empresa baixada, com débitos do Simples Nacional pode parcelar esses 

débitos? 

 

Sim, o parcelamento pode ser requerido em nome do titular da pessoa jurídica ou 

em um dos seus sócios no Portal do Simples Nacional ou no Portal e-CAC da RFB, no 

serviço “Parcelamento – Simples Nacional”. 

 

A solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica importa responsabilidade solidária 

dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos 

respectivos fatos geradores. 


