
CRC-RS



Obrigação Tributária

CTN – Código Tributário Nacional (art. 113)

   A obrigação tributária é principal ou acessória.



Obrigação Tributária

CTN – Código Tributário Nacional (art. 113, § 1º)

A  obrigação principal  surge  com  a  ocorrência  do  fato 
gerador,  tem por objeto o pagamento de tributo ou 
penalidade pecuniária  e  extingue-se  juntamente  com  o 
crédito dela decorrente.



Obrigação Tributária

CTN – Código Tributário Nacional (art. 113, § 2º)

A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem 
por  objeto as prestações, positivas ou negativas,  nela 
previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos 
tributos.



Obrigação Tributária

CTN – Código Tributário Nacional (art. 113, § 3º)

A  obrigação acessória,  pelo  simples  fato  da  sua 
inobservância,  converte-se em obrigação principal 
relativamente à penalidade pecuniária.



Declarações de ISS

Município Prazo Link

Porto Alegre (RS) Dia 10 ou 20 http://decwebapp.portoalegre.rs.gov.br/

Canoas (RS) Dia 20 https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_canoas/servlet/hlogin

Gravataí (RS) Dia 15 https://nfse-gravatai.atende.net

Novo Hamburgo (RS) Dia 15 http://www.issnetonline.com.br/novohamburgo/
online/Login/Login.aspx

Pelotas (RS) Dia 10 https://processos2.pelotas.rs.gov.br/processos/
execute.action

Rio Grande (RS) Dia 15 https://riogrande.sigiss.com.br/riogrande/index.php

Viamão (RS) Dia 15 https://www.viamao.rs.gov.br/iss-



Declaração Padronizada do ISS 
(DPI) (LC 175/20)
O que é? (art. 1º)

Padrão nacional de obrigação acessória do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), de competência 
dos Municípios e do Distrito Federal, incidente sobre os 
serviços previstos nos subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 
15.09 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, 
de 31 de julho de 2003.



NFS-e (Nacional)

O que é NFS-e?

A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é um 
documento de existência digital, gerado e armazenado 
eletronicamente em Ambiente Nacional pela Receita Federal 
do Brasil ou pela prefeitura municipal, para documentar as 
operações de prestação de serviços.



NFS-e (Nacional)

Objetivos

Coexistem potencialmente cerca de 5.570 legislações e 
Notas Fiscais de Serviços diferentes, uma para cada 
município. As empresas enfrentam o grande desafio de 
conhecer e adimplir esse número expressivo de obrigações 
acessórias distintas.



NFS-e (Nacional)

Objetivos

• Regulamentação de um padrão nacional para emissão de 
NFS-e

• Construção de um repositório para controle das NFS-e 
expedidas

• Disponibilização de emissor de nota público, também em 
versão mobile



Padronização?

EFD Bloco B ou DPI?



GIA – Guia de Informações e 
apuração do ICMS
São obrigados a apresentar a Guia de Informação e Apuração 
do ICMS (GIA) os contribuintes classificados no CGC/TE na 
categoria Geral referente a cada um dos estabelecimentos.

Prazo de entrega até o dia 15 do mês subsequente a operação.

A transmissão será via TED – Transmissão Eletrônica de 
Documentos



GIA – Guia de Informações e 
apuração do ICMS

A versão atual da GIA é 9.2.2 e só é validada com a importação do arquivo SPED FISCAL 
ICMS/IPI.

Observar que mesmo o arquivo SPED tendo sido gerado sem erros e advertências, isso não 
impede que na validação da GIA ocorram erros e advertências no programa. Portanto, sugere-se 
antes de transmitir o SPED FISCAL ICMS/IPI fazer todas as correções e validações da GIA.

A GIA serve basicamente para complementar algumas informações que ainda não causam erro 
no SPED mas são exigidas pelo estado do RS e para gerar a guia de arrecadação do ICMS.

Link dos manuais disponível em: https://atendimento.receita.rs.gov.br/faq-gia-guia-de-informacao-
e-apuracao-do-icms



Sistema Público de Escrituração 
Digital (Sped)

Instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, 
consiste na modernização da sistemática atual do 
cumprimento das obrigações acessórias, transmitidas 
pelos contribuintes às administrações tributárias e aos órgãos 
fiscalizadores, utilizando-se da certificação digital para fins de 
assinatura dos documentos eletrônicos, garantindo assim a 
validade jurídica dos mesmos apenas na sua forma digital.



Sistema Público de Escrituração 
Digital (Sped)
Objetivos

• Promover a integração dos fiscos, mediante a padronização e compartilhamento 
das informações contábeis e fiscais, respeitadas as restrições legais.

• Racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias para os contribuintes, 
com o estabelecimento de transmissão única de distintas obrigações acessórias 
de diferentes órgãos fiscalizadores.

• Tornar mais célere a identificação de ilícitos tributários, com a melhoria do 
controle dos processos, a rapidez no acesso às informações e a fiscalização mais 
efetiva das operações com o cruzamento de dados e auditoria eletrônica.



Sistema Público de Escrituração 
Digital (Sped)
Universo de atuação



Sped Fiscal (ICMS/IPI)

A Escrituração Fiscal Digital - EFD é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de 
escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos Fiscos das 
unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros 
de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo 
contribuinte.

Este arquivo deverá ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente 
Sped.

Os arquivos da EFD-ICMS/IPI têm periodicidade mensal. O arquivo digital deve ser 
enviado até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao encerramento do mês da apuração, 
independentemente de ser sábado, domingo ou feriado.



Sped Fiscal (ICMS/IPI)

Para a transmissão do arquivo será necessário a utilização de certificado digital da empresa ou 
do contador com procuração eletrônica.

Empresas obrigadas a entregar todos os registros do Bloco K, exceto o polêmico 0210, que cabe 
a cada UF desobrigar ou não, a partir de janeiro de 2022:

Os estabelecimentos industriais classificados na divisão 23 (Fabricação de produtos minerais não 
metálicos) e nos grupos 294 (Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores) e 
295 (Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores) da CNAE;

Empresas com faturamento acima de R$300.000.000,00, classificadas nos CNAE’s 10, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 31 e 32 (demais indústrias do grupo 10 a 32).

Guia Prático EFD ICMS IPI versão 3.1.0, disponível em: http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/6032



Outras obrigações acessórias 
estaduais



DeSTDA - Declaração de Subst. 
Trib., Dif. de Alíq. e Antecipação
DeSTDA devida por Contribuintes da categoria Simples Nacional.

A DeSTDA é mensal e deverá ser entregue até o dia 28 do mês subsequente ao 
período de apuração ou, quando for o caso, no próximo dia útil seguinte. Por 
exemplo, a declaração referente a março de 2021 deverá ser entregue até 28 
de abril de 2021.

A transmissão será via TED – Transmissão Eletrônica de Documentos

Link das orientações disponível em:

https://atendimento.receita.rs.gov.br/pessoa-juridica/servicos?servico=1764



Vinculação contabilista na Sefaz

Autorização Eletrônica - Utilizada para autorizar o contador ou empresa contábil a executar os serviços 
selecionados na listagem em nome da empresa outorgante.

Serviço efetuado via certificado digital.



Domicilio Tributário Eletrônico

Acessado com e-CNPJ da empresa ou e-CPF do procurador



ROT-ST - Regime Optativo de 
Tributação da S. T.

Foi instituído em substituição ao ajuste do imposto retido por 
substituição tributária, em relação às saídas destinadas a 
consumidor final deste Estado de mercadorias que tenham 
sido submetidas ao regime de substituição tributária. Ao 
efetuar a opção pelo ROT, todos os estabelecimentos da 
empresa ficam abrangidos.



Obrigações Federais



DCTF (IN RFB 2005/2021)

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)

Objetivo (art. 2º)

A DCTF e a DCTFWeb apresentadas na forma estabelecida por esta Instrução Normativa 
constituem confissão de dívida e instrumentos hábeis e suficientes para a exigência dos créditos 
tributários nelas consignados.

Obrigatoriedade (art. 3º)

Dentre outras, as pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as imunes 
e as isentas.



DCTF (IN RFB 2005/2021)

Exceção (art. 5º)

• as microempresas e as empresas de pequeno porte enquadradas no Regime Especial Unificado 
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Simples Nacional);

• as pessoas jurídicas e demais entidades em situação inativa ou que não tenham débitos a 
declarar, a partir do 2º (segundo) mês em que permanecerem nessa condição;

• (...)



DCTF (IN RFB 2005/2021)

Exceção da exceção (art. 5º, §1º)

• às microempresas ou empresas de pequeno porte enquadradas no Simples Nacional sujeitas ao pagamento da 
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB);

• às pessoas jurídicas e demais entidades que não tenham débitos a declarar ou estejam em situação inativa:

a) em relação ao mês de ocorrência do evento, nos casos de extinção, incorporação, fusão e cisão parcial ou total;

b) em relação ao último mês de cada trimestre do ano-calendário, quando no trimestre anterior tenha sido informado que o 
pagamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) seria 
efetuado em quotas;

c) em relação ao mês de janeiro de cada ano-calendário.

• (...)



DCTF (IN RFB 2005/2021)

Prazo (art. 9º)

A DCTF deve ser apresentada até o 15º (décimo quinto) dia útil do 2º (segundo) mês subsequente 
ao de ocorrência dos fatos geradores.



EFD Contribuições (IN RFB 
1252/2012)
Conceito (art. 1º)

Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e 
da Contribuição Previdenciária sobre a Receita, que se constitui em 
um conjunto de escrituração de documentos fiscais e de outras 
operações e informações de interesse da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, em arquivo digital, bem como no registro de 
apuração das referidas contribuições, referentes às operações e 
prestações praticadas pelo contribuinte.



EFD Contribuições (IN RFB 
1252/2012)

Obrigatoriedade (art. 4º)

Em regra, pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, 
presumido ou arbitrado que apurem PIS e COFINS, e/ou 
Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (CPRB).



EFD Contribuições (IN RFB 
1252/2012)
Dispensa (art. 5º)

• as Microempresas (ME) e as Empresas de Pequeno Porte (EPP) enquadradas no Regime 
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional);

• as pessoas jurídicas imunes e isentas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica 
(IRPJ), cuja soma dos valores mensais das contribuições apuradas, objeto de escrituração 
nos termos desta Instrução Normativa, seja igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais);

• as pessoas jurídicas que se mantiveram inativas desde o início do ano-calendário ou desde 
a data de início de atividades, relativamente às escriturações correspondentes aos meses 
em que se encontravam nessa condição;

• (...)



EFD Contribuições (IN RFB 
1252/2012)
Inatividade (art. 5º)

§ 3º Considera-se que a pessoa jurídica está inativa a partir do 
mês em que não realizar qualquer atividade operacional, não 
operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no 
mercado financeiro ou de capitais, observado o disposto no § 4º.

§ 4º O pagamento de tributo relativo a anos-calendário anteriores 
e de multa pelo descumprimento de obrigação acessória não 
descaracteriza a pessoa jurídica como inativa no ano-calendário.



EFD Contribuições (IN RFB 
1252/2012)
Sem Movimento (art. 5º)

§ 7º A pessoa jurídica sujeita à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real ou Presumido 
ficará dispensada da apresentação da EFD-Contribuições em relação aos correspondentes meses do ano-
calendário, em que:

I - não tenha auferido ou recebido receita bruta da venda de bens e serviços, ou de outra natureza, sujeita 
ou não ao pagamento das contribuições, inclusive no caso de isenção, não incidência, suspensão ou 
alíquota zero;

II - não tenha realizado ou praticado operações sujeitas a apuração de créditos da não cumulatividade do 
PIS/Pasep e da Cofins, inclusive referentes a operações de importação.

§ 8º A dispensa de entrega da EFD-Contribuições a que se refere o § 7º, não alcança o mês de dezembro 
do ano-calendário correspondente, devendo a pessoa jurídica, em relação a esse mês, proceder à entrega 
regular da escrituração digital, na qual deverá indicar os meses do ano-calendário em que não auferiu 
receitas e não realizou operações geradoras de crédito.



EFD Contribuições (IN RFB 
1252/2012)
Prazo (art. 7º)

A EFD-Contribuições será transmitida mensalmente ao Sped 
até o 10º (décimo) dia útil do 2º (segundo) mês subsequente 
ao que se refira a escrituração, inclusive nos casos de 
extinção, incorporação, fusão e cisão total ou parcial.



Declaração de Transf. de Tit. de 
Ações (DTTA)  (IN RFB 892/2008)
Obrigatoriedade (art. 1º)

A Declaração de Transferência de Titularidade de Ações (DTTA), nos termos 
desta Instrução Normativa, cuja apresentação é obrigatória pelas entidades 
encarregadas do registro de transferência de ações.

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo considera-se entidade 
encarregada do registro de transferência de ações negociadas fora de bolsa, 
sem intermediação:

Dentre outras, a companhia emissora das ações, quando a própria 
companhia mantém o livro de "Transferência de Ações Nominativas“.



Declaração de Transf. de Tit. de 
Ações (DTTA)  (IN RFB 892/2008)
Situação de Obrigatoriedade (art. 2º)

A DTTA será apresentada na hipótese de o alienante deixar de exibir o documento de 
arrecadação de receitas federais que comprove o pagamento do imposto de renda sobre o 
ganho de capital incidente na alienação, ou declaração de inexistência de imposto devido em 
até 15 (quinze) dias após vencido o prazo legal para seu pagamento.

Prazo (art. 4º)

As declarações geradas pelo programa DTTA devem ser apresentadas:

I - até o último dia útil do mês de março, contendo as informações relativas ao 2º (segundo) 
semestre do ano anterior; e

II - até o último dia útil do mês de setembro, contendo as informações relativas ao 1º (primeiro) 
semestre do ano em curso.



Decl. de Op. Liquidadas c/Moeda 
em Espécie (DME) (IN 1761/2017)
O que é (art. 1º)

Obrigação de prestar informações à Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) relativas a operações liquidadas, 
total ou parcialmente, em espécie, decorrentes de alienação 
ou cessão onerosa ou gratuita de bens e direitos, de 
prestação de serviços, de aluguel ou de outras operações 
que envolvam transferência de moeda em espécie.



Decl. de Op. Liquidadas c/Moeda 
em Espécie (DME) (IN 1761/2017)
Obrigatoriedade (art. 4º)

São obrigadas à entrega da DME as pessoas físicas ou 
jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil que, no mês de 
referência, tenha recebido valores em espécie cuja soma seja 
igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ou o 
equivalente em outra moeda, decorrentes das operações a 
que se refere o art. 1º, realizadas com uma mesma pessoa 
física ou jurídica.



Decl. de Op. Liquidadas c/Moeda 
em Espécie (DME) (IN 1761/2017)
Prazo (art. 5º)

DME deverá ser enviada à RFB até as 23h59min59s (vinte e 
três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove 
segundos), horário de Brasília, do último dia útil do mês 
subsequente ao mês de recebimento dos valores em 
espécie.



Prest. de inf. rel. às oper. realiz. 
com criptoativos (IN 1888/2019)
Obrigatoriedade (art. 6º)

Fica obrigada à prestação das informações a que se refere o art. 1º:

I - a exchange de criptoativos domiciliada para fins tributários no Brasil;

II - a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil quando:

a) as operações forem realizadas em exchange domiciliada no exterior

ou

b) as operações não forem realizadas em exchange.

§ 1º No caso previsto no inciso II do caput, as informações deverão ser prestadas sempre que 
o valor mensal das operações, isolado ou conjuntamente, ultrapassar R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais).



Prest. de inf. rel. às oper. realiz. 
com criptoativos (IN 1888/2019)
Prazo (art. 8º)

As informações deverão ser transmitidas à RFB mensalmente até as 
23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e 
nove segundos), horário de Brasília, do último dia útil do:

I - mês-calendário subsequente àquele em que ocorreu o conjunto de 
operações realizadas com criptoativos, quanto às obrigações previstas no 
art. 7º;

II - mês de janeiro do ano-calendário subsequente, quanto à obrigação 
prevista no art. 9º.



Declaração de Serviços Médicos e 
de Saúde (Dmed) (IN 2074/2022)
Obrigatoriedade (art. 2º c/c § Único art. 1º)

I - as pessoas jurídicas ou equiparadas nos termos da legislação do imposto sobre a renda, prestadoras dos 
serviços de saúde previstos no parágrafo único do art. 1º;

II - as operadoras de planos privados de assistência à saúde autorizadas pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS); e

III - as demais entidades que mantem programas de assistência à saúde ou operam contrato de prestação 
continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais, com a finalidade de garantir a assistência à saúde, por 
meio de assistência médica, hospitalar ou odontológica, ainda que não subordinadas às normas e à fiscalização da 
ANS.

São considerados serviços de saúde aqueles prestados por psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionais, fonoaudiólogos, dentistas, hospitais, laboratórios, clínicas médicas de qualquer 
especialidade, estabelecimento geriátrico classificado como hospital pelo Ministério da Saúde e por 
entidades de ensino destinadas à instrução de deficiente físico ou mental, bem como os serviços 
radiológicos e de próteses ortopédicas ou dentárias.



Declaração de Serviços Médicos e 
de Saúde (Dmed) (IN 2074/2022)
Dispensa (art. 3º)

Estão dispensadas de apresentar a Dmed as pessoas jurídicas ou equiparadas, 
prestadoras de serviços de saúde:

I - inativas; e

II - ativas:

a) que não tenham prestado os serviços de saúde previstos no parágrafo único 
do art. 1º; ou

b) que tenham prestado os serviços de saúde previstos no parágrafo único do 
art. 1º exclusivamente mediante pagamento de pessoa jurídica.



Declaração de Serviços Médicos e 
de Saúde (Dmed) (IN 2074/2022)
Prazo e forma (art. 5º)

A Dmed deverá ser apresentada pela matriz da pessoa jurídica e dela 
deverão constar as informações de todos os seus estabelecimentos, em 
meio digital, mediante a utilização do programa gerador da declaração, 
disponibilizado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB).

§ 1º A apresentação a que se refere o caput deverá ser efetuada até as 
23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e 
nove segundos), horário de Brasília, do último dia útil do mês de fevereiro 
do ano-calendário subsequente àquele a que se referirem as informações.



Decl. de Inf. s/Ativ. Imobiliárias 
(Dimob) (IN 1115/2010)
Obrigatoriedade (art. 1º)

A Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) é de 
apresentação obrigatória para as pessoas jurídicas e equiparadas:

I - que comercializarem imóveis que houverem construído, loteado ou 
incorporado para esse fim;

II - que intermediarem aquisição, alienação ou aluguel de imóveis;

III - que realizarem sublocação de imóveis;

IV - que se constituírem para construção, administração, locação ou alienação 
de patrimônio próprio, de seus condôminos ou de seus sócios.



Decl. de Inf. s/Ativ. Imobiliárias 
(Dimob) (IN 1115/2010)
Dispensa (§3º art. 1º)

As pessoas jurídicas e equiparadas que não tenham realizado operações 
imobiliárias no ano-calendário de referência estão desobrigadas à apresentação 
da Dimob.

Prazo e forma (art. 3º c/c §2º art. 1º)

Art. 3º A Dimob será entregue, até o último dia útil do mês de fevereiro do ano 
subsequente ao que se refiram as suas informações, por intermédio do programa 
Receitanet disponível na Internet, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br.
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