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Clique aqui

Ao acessar o portal e-CAC no endereço www.receita.economia.gov.br, siga os seguintes passos:

http://www.receita.economia.gov.br/


Selecione a área

Selecione o serviço

Ao clicar, será gerado o nº do dossiê

Observação: Caso não haja juntada de requerimento/documentos, em 30 (trinta) dias, o 
dossiê será automaticamente excluído.



xxxxx.xxxxxx/xxxx-xx

Clique aqui para juntar documentos 

Pronto! Após a juntada dos documentos, aguarde o resultado da análise do 
seu pedido.
Acompanhe o Dossiê Digital de Atendimento à Distância (DDA), no e-
CAC, na opção “meus processos”.

Observações sobre o serviço de Certidão:
 
O prazo estipulado para análise de pedidos de certidão é de até 10 dias, 
a contar da juntada dos documentos pelo contribuinte.
Para informações sobre o serviço de certidões e situação fiscal, acesse 
o sítio da Receita Federal: http://receita.economia.gov.br/interface/lista-de-
servicos/certidoes-e-situacao-fiscal/certidao-de-regularidade/pessoa-juridica



  Assuntos Aduaneiros 

Controle fiscal e cadastros

Serviços disponíveis no e-CAC que são requeridos pela modalidade 
de Dossiê Digital de Atendimento à Distância (DDA): 



Regimes especiais

 Regularidade Fiscal 

Restituição

  Isenção/Suspensão

Retificação de documentos de arrecadação 



Desde 15/03/2019 a RFB passou a oferecer o serviço de Certidão 
de Regularidade Fiscal para a Pessoa Física e Jurídica pelo e-
CAC.

A partir de 02/05/2019 a RFB passou a disponibilizar os serviços 
de Certidão de Imóvel Rural, Retificação da GPS e Retificação de 
DARF para a Pessoa Física e Jurídica.

Obs. Para a Pessoa Jurídica com tributação pelo lucro real, 
presumido ou arbitrado, o acesso aos serviços elencados acima é 
exclusivamente pelo e-CAC, sendo obrigatório o uso do DDA. 

Continue acompanhando nossa página, em breve ofereceremos 
novos serviços, entre eles a Certidão com a finalidade de 
Averbação de Obra de Construção Civil.

 
Obrigado!

Tributação
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