CIRCULAR Nº 24/2016

São Paulo, 22 de julho de 2016.

Regularização de recursos e ativos no exterior
Dercat - Orientações Gerais
1) Introdução
O Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT) instituído pela Lei nº 13.254, de 13 de
janeiro de 2016 e regulamentado pela Instrução Normativa RFB nº 1.627, de 11 de março de 2016 tem como
objetivo permitir a declaração voluntária de recursos, bens ou direitos de origem lícita, não declarados ou
declarados incorretamente, remetidos ou mantidos no exterior ou repatriados por residentes e
domiciliados no País.
A adesão ao RERCT dar-se-á pela apresentação de Declaração de Regularização Cambial e Tributária
(Dercat), em formato eletrônico, acompanhada do pagamento integral do imposto sobre a renda à
alíquota de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor total em Real dos recursos objeto de
regularização e do pagamento integral da multa de regularização em percentual de 100% (cem por cento)
do imposto sobre a renda apurado.
A regularização dos bens e direitos e o pagamento integral do imposto e da multa importa confissão
irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo, configuram confissão extrajudicial e
condicionam o sujeito passivo à aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas na Lei
nº 13.254, de 2016, e na Instrução Normativa RFB nº 1.627, de 2016.
Adicionalmente, implicam a remissão dos demais créditos tributários decorrentes do descumprimento de
obrigações tributárias e a redução de 100% (cem por cento) das demais multas de mora, de ofício ou isoladas
e dos encargos legais diretamente relacionados a esses bens e direitos em relação a fatos geradores
ocorridos até 31 de dezembro de 2014.
O imposto pago na forma prevista neste artigo será considerado como tributação definitiva, e não será
permitida a restituição de valores anteriormente pagos.
A regularização dos bens e direitos e o pagamento integral do imposto e da multa não aproveita os créditos
tributários já extintos ou os já constituídos e não pagos até 14 de janeiro de 2016.

Serão considerados remitidos os créditos tributários decorrentes de lançamentos efetuados a partir de 14
de janeiro de 2016 diretamente relacionados aos bens e direitos objeto de regularização.
2) Obrigatoriedade
A entrega da Dercat é facultativa, sendo necessária apenas àqueles que desejarem optar pelo RERCT.
Poderá optar pelo RERCT a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil em 31 de dezembro
de 2014, titular de bens e direitos de origem lícita, anteriormente a essa data, não declarados ou declarados
com omissão ou incorreção em relação a dados essenciais à RFB. Também poderá ser optante o espólio cuja
sucessão esteja aberta em 31/12/2014.
Não poderá optar pelo RERCT quem tiver sido condenado em ação penal cujo objeto seja um dos crimes
listados no § 1º do art. 5º da Lei nº 13.254, de 2016, ainda que não transitada em julgado.
Os efeitos da Lei nº 13.254, de 2016 não serão aplicados aos detentores de cargos, empregos e funções
públicas de direção ou eletivas, nem aos respectivos cônjuges e aos parentes consanguíneos ou afins, até o
segundo grau ou por adoção, na data da publicação da Lei nº 13.254, de 2016.
3) Local e Prazo de Entrega
A Dercat deverá ser apresentada em formato eletrônico mediante acesso, via certificado digital, ao serviço
“Declaração de Regularização Cambial e Tributária”, disponível no Centro Virtual de Atendimento (e-Cac). O
período de entrega será entre 04 de abril de 2016 e 31 de outubro de 2016.
Cada declarante poderá apresentar uma única Dercat na qual deverá constar todos os bens e direitos sujeitos
à regularização.
Fonte: Portal da Receita Federal do Brasil.

Comentário:
A Receita Federal poderá fiscalizar os contribuintes que remeteram dinheiro ilegalmente para o exterior e
não aderirem ao programa de repatriação de recursos, pois o órgão possui ou tem a possibilidade de obter
uma ampla base de dados sobre o patrimônio de brasileiros no exterior formado com recursos enviados
irregularmente por pessoas físicas e empresas.
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