DIFERIMENTO DO SIMPLES NACIONAL

Pela Resolução nº 158, de 24 de março de 2021, do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), foram
diferidos os prazos de vencimento do SIMPLES NACIONAL relativos aos períodos de apuração de
março, abril e maio de 2021, e se estabeleceu a possibilidade de pagamento de cada período em
duas parcelas mensais, iguais e sucessivas a partir do novo vencimento.

DIFERIMENTO DOS VENCIMENTOS DO SIMPLES NACIONAL
•

A Resolução nº 158, de 24 de março de 2021, do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), estabeleceu a prorrogação dos prazos de
vencimento dos tributos no âmbito do Simples Nacional (Federais, Estaduais e Municipais):

•

o período de apuração março de 2021, com vencimento original em 20 de abril de 2021, vencerá em 20 de julho de 2021;

•

o período de apuração abril de 2021, com vencimento original em 20 de maio de 2021, vencerá em 20 de setembro de 2021; e

•

o período de apuração maio de 2021, com vencimento original em 21 de junho de 2021, vencerá em 22 de novembro de
2021.
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INSTITUIÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM
DUAS PARCELAS MENSAIS

• POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DOS PERÍODOS DE APURAÇÃO EM DUAS PARCELAS MENSAIS, IGUAIS E SUCESSIVAS. Além da
postergação do prazo de vencimento dos períodos de apuração de março, abril e maio de 2021, se estabeleceu que, a partir do
vencimento de cada período de apuração, o pagamento poderá ocorrer em até duas quotas mensais, iguais e sucessivas, sendo que a
primeira quota deverá ser paga até a data de vencimento do período de apuração respectivo e a segunda deverá ser paga até o dia 20
do mês subsequente.

3

QUADRO RESUMO

PERÍODO DE APURAÇÃO

VENCIMENTO ORIGINAL

NOVO VENCIMENTO

POSSIBILIDADE DE PAGAR EM
DUAS PARCELAS

03/2021

20/04/2021

20/07/2021

1ª parcela (50%): 20/07/2021
2ª parcela (50%): 20/08/2021

04/2021

20/05/2021

20/09/2021

1ª parcela (50%): 20/09/2021
2ª parcela (50%): 20/10/2021

05/2021

21/06/2021

22/11/2021

1ª parcela (50%): 22/11/2021
2ª parcela (50%): 20/12/2021
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