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Declaração de Regularização 
Cambial e Tributária (Dercat). 
  
 
 
 
 

A Declaração de Regularização Cambial e 
Tributária (Dercat), em formato eletrônico, com 
o pagamento integral do IR à alíquota de 15% 
(quinze por cento) incidente sobre o valor total 
em Real dos recursos objeto de regularização e 
o pagamento integral da multa de regularização 
em percentual de 100% (cem por cento) do IR 
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 e 
IN RFB nº 1.627, ambas de 2016. 
 

 Informações a serem 
apresentadas à RFB na Dercat. 
 

CPF, nome e data de nascimento do declarante 
ou CNPJ e razão social. 

 
 

A identificação dos recursos, bens ou direitos a 
serem regularizados e respectivos valores, 
existentes em 31.12.2014, bem como a 
identificação da titularidade e origem. 

 A declaração de que os bens ou direitos de 
qualquer natureza declarados têm origem em 
atividade econômica lícita e de que as 
informações fornecidas são verídicas. 
 

 A declaração de que não foi condenado em 
ação penal, ainda que não transitada em 
julgado, cujo objeto seja um dos crimes listados 
no § 1º do art. 5º da Lei nº 13.254, de 2016. 
 

 A declaração de que era residente ou 
domiciliado no País em 31.12.2014, segundo a 
legislação tributária. 
 

 A declaração de que, em 14.01.2016, não era 
detentor de cargo, emprego ou função pública 
de direção ou eletiva e de que não possuía 
cônjuge ou parente consanguíneo ou afim até o 
2º (segundo) grau ou por adoção nessas 
condições. 



Formato, local e prazo de 
entrega. 
 
 

A Dercat será 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 4 de abril à 31 
de outubro de 2016. 
 

Optantes do RERCT 
 

A pessoa física ou jurídica residente ou 
domiciliada no Brasil em 31.12.2014, 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. 
  
O espólio cuja sucessão esteja aberta em 
31/12/2014 
. 

Legislação Aplicada Lei nº 13.254, de 13 de janeiro de 2016. 
 

 Instrução Normativa RFB nº 1.627, de 11 de 
março de 2016. 
 

Link para acessar a declaração 
no e-CAC: 
  

https://www3.cav.receita.fazenda.gov.br/rerct 
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