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ALERTA GERENCIAL 

RECEITA FEDERAL REGULAMENTA PROGRAMA DE CONFISSÃO DE DÉBITOS COM DESCONTO DE 100% DAS 

MULTAS DE MORA E DE OFÍCIO PARA CONTRIBUINTES EM PROCEDIMENTO FISCAL  
 

 

Inteiro teor - Instrução Normativa RFB nº 2.130/2023 

Inteiro teor - Medida Provisória nº 1.160/2023 

Foi publicada no Diário Oficial da União de 03 de fevereiro, a Instrução Normativa RFB nº 2.130/2023, que 

regulamenta a autorregularização de débitos tributários prevista no art. 3º da Medida Provisória nº 1.160, de 12 de 

janeiro de 2023.    

Para aderir ao Programa, os contribuintes deverão realizar a confissão de tributos, cujo procedimento fiscal tenha 

sido iniciado até o dia 12 de janeiro de 2023, e antes da constituição do crédito tributário, exceto os débitos 

apurados na forma do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006. 

Nestes casos específicos, a confissão dos tributos devidos deverá ser realizada por meio da retificação das 

correspondentes declarações e escriturações e o pagamento integral dos tributos confessados será acrescida 

somente os juros de mora, sendo afastada a incidência da multa de mora e da multa de ofício. 

A autorregularização poderá ser feita até 30 de abril de 2023, mediante abertura de processo digital no Portal e-

CAC, disponível no endereço https://gov.br/receitafederal. 

Para comunicar solicitar o benefício, acesse o e-CAC e solicite a abertura de processo digital. 

As opções abaixo estarão na área de concentração "Regularização de Impostos": 

• Optar pelo pagamento sem multas do Programa Litígio Zero para malha fiscal de IRPF; 

• Optar pelo pagamento sem multas do Programa Litígio Zero para malha fiscal de ITR; 

• Optar pelo pagamento sem multas do Programa Litígio Zero para demais procedimentos fiscais; 

Clique aqui para saber mais sobre o procedimento. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=128624
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=128624
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Mpv/mpv1160.htm#art3
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgov.br%2Freceitafederal&data=05%7C01%7CASCOM.RFOC%40rfb.gov.br%7C886b7f216fae4d09f15208db044da9c7%7C6f49aa43822a4c209670db7700bf1eb0%7C0%7C0%7C638108503828446849%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Y74cO8vXarN7m2oUCzz5XA%2Bv0P1%2FgyiUuIB7eBXNhY8%3D&reserved=0
https://www.gov.br/pt-br/servicos/pagar-impostos-sob-procedimento-fiscal-pelo-programa-litigio-zero-prlf


 

çpoçpçik 

A opção ao programa de autorregularização será concluída com a juntada ao respectivo processo digital dos 

pagamentos confessados. A Receita Federal poderá solicitar esclarecimentos e documentos adicionais ao longo da 

análise da opção. 

 

Sendo o que nos cabia informar no momento, permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento. 


