
  

 

 

  

 

ATENÇÃO Esta agenda contém as principais obrigações 

a serem cumpridas nos prazos previstos na legislação  

em vigor. Apesar de conter, basicamente obrigações 

tributárias, de âmbito estadual e municipal, a agenda não 

esgota outras determinações legais, relacionadas ou não 

com aquelas, a serem cumpridas em razão de certas 

atividades econômicas e sociais específicas. 

ATENÇÃO Esta agenda contém as principais obrigações 

a serem cumpridas nos prazos previstos na legislação  

em vigor. Apesar de conter, basicamente obrigações 

tributárias, de âmbito federal tributário, trabalhista e 

previdenciário, a agenda não esgota outras 

determinações legais, relacionadas ou não com aquelas, a 

serem cumpridas em razão de certas atividades  

econômicas e sociais. 

 

 
Agenda de Obrigações Estadual - Ceará - Junho/2020 

 
 

ICMS 

 
Fato Gerador: 

Maio 

Histórico: 

Substituição tributária Operações internas com cimento. Nota Até o 5º dia do mês subsequente àquele em que ocorrer a retenção.  

Fundamento Legal: 

RICMS-CE/1997 , art. 482 

 

 

ICMS 

 
Fato Gerador: 

Maio 

Histórico: 

Substituição tributária Operações internas com aditivos e lubrificantes. Nota Até o 10º dia do mês subsequente àquele em que tiver ocorrido a 

retenção. 

Fundamento Legal: 

RICMS-CE/1997 , art. 471 , § 2º 

 

 

ICMS 

 
Fato Gerador: 

Maio 

Histórico: 

Até: Sexta-feira, dia 5 

Até: Quarta-feira, dia 10 

Até: Segunda-feira, dia 15 
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Sintegra Envio às Secretarias de Fazenda, Finanças ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal de arquivo magnético com registro f iscal das 

operações e prestações interestaduais efetuadas no mês anterior. Observação Até o dia 15 do mês subsequente. A  

transmissão é feita por meio eletrônico. 

Documento: 

Arquivo magnético - Operações e prestações interestaduais 

Fundamento Legal: 

Convênio ICMS nº 57/1995 , cláusula oitava, na redação do Convênio ICMS nº 69/2002 

 

 

ICMS 

 
Fato Gerador: 

Maio 

Histórico: 

ICMS Antecipado, em substituição tributária ou diferencial de alíquotas Mercadorias ou bens transportados por empresa credenciada, 

oriundos de outros Estados e destinados a contribuinte não credenciado estabelecido neste Estado. Até o 15º dia após o da oco rrência do fato gerador. 

Fundamento Legal: 

Decreto nº 33.327/2019 , art. 88 , VIII 

 

 

ICMS 

 
Fato Gerador: 

Maio 

Histórico: 

Não contribuintes do imposto Contribuintes estabelecidos em outras unidades da Federação e inscritos neste Estado como credenciados, destinarem 

mercadoria, bem ou serviço a consumidor final, não contribuinte do imposto, localizado neste Estado. Até o 15º dia do mês sub sequente. 

Fundamento Legal: 

Decreto nº 33.327/2019 , art. 88 , VII 

 

 

ICMS 

 
Fato Gerador: 

Março 

Histórico: 

Escrituração Fiscal Digital (EFD) Entrega do arquivo digital com o conjunto de escrituração de documentos fiscais e de outras  

informações de interesse do Fisco, bem como no registro de apuração do ICMS, referente às operações e prestações praticadas p elo contribuinte, em 

arquivo digital. Observações O arquivo digital conterá as informações dos períodos de apuração do ICMS e será 

transmitido até o dia 20 do mês subsequente ao do período informado, mediante utilização do software de transmissão disponibi lizado pela RFB. Nota A 

transmissão é feita por meio eletrônico. Recomendamos que essa obrigação seja cumprida até a data indicada. O  

prazo de entrega da EFD foi prorrogado pelo Decreto nº 33.526/2020 , na redação do Decreto nº 33.587/2020 Documento: 

Arquivo digital 

Fundamento Legal: 

Decreto nº 33.526/2020 , art. 2º-A ; RICMS-CE/1997 , arts. 276-E a 276-L 

 

 

ICMS 

 
Fato Gerador: 

Abril 

Histórico: 

Escrituração Fiscal Digital (EFD) Entrega do arquivo digital com o conjunto de escrituração de documentos fiscais e de outras  

informações de interesse do Fisco, bem como no registro de apuração do ICMS, referente às operações e prestações praticadas pelo contribuinte, em 

arquivo digital. Observações O arquivo digital conterá as informações dos períodos de apuração do ICMS e será  

transmitido até o dia 20 do mês subsequente ao do período informado, mediante utilização do software de transmissão disponibilizado pela RFB. Nota A 

transmissão é feita por meio eletrônico. Recomendamos que essa obrigação seja cumprida até a data indicada. O  

prazo de entrega da EFD foi prorrogado pelo Decreto nº 33.526/2020 , na redação do Decreto nº 33.587/2020 Documento: 

Arquivo digital 

Até: Segunda-feira, dia 15 

Até: Segunda-feira, dia 15 

Até: Sábado, dia 20 

Até: Sábado, dia 20 
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Fundamento Legal: 

Decreto nº 33.526/2020 , art. 2º-A ; RICMS-CE/1997 , arts. 276-E a 276-L 

 

 

ICMS 

 
Fato Gerador: 

Maio 

Histórico: 

Substituição tributária Recolhimento do imposto devido pelos: a) substitutos, atacadistas e varejistas, nos casos de ICMS sub stituição 

tributária por entradas, por saídas,  o retido na fonte e o ICMS decorrente das operações próprias; b) credenciados a recolher o imposto 

em prazo excepcional , nos casos de ICMS Substi tuição Tributária por entrada interestadual , do ICMS Antecipado e do ICMS Di ferencial 

de Alíquotas; c) enquadrados na Lei nº 14.237/2008 , e demais contribuintes inscritos no Cadastro Geral da Fazenda (CGF) sem prazo 

especí fi co previsto  na legislação t ributária.  Observações Até o 20º dia do mês subsequente.  

Fundamento Legal: 

Decreto nº 33.327/2019 , art. 88 , II 

 

 

ICMS 

 
Fato Gerador: 

Maio 

Histórico: 

Substituição tributária Operações interestaduais de entrada na hipótese de não ter sido feita a retenção pelo estabelecimento  

remetente. Em regra, nas operações interestaduais de entrada, o ICMS devido por substituição tributária que seja objeto de Convênio ou Protocolo 

ICMS deverá ser recolhido pelo destinatário na primeira repartição fiscal de entrada neste Estado, caso não tenha sido  

feita a sua retenção pelo estabelecimento remetente. Excepcionalmente, mediante requerimento do contribuinte ou responsável, a Secretaria da 

Fazenda poderá autorizar o recolhimento do ICMS na rede bancária, através do Documento de Arrecadação Estadual (DAE), até o 2 0º dia após o 

mês em que ocorrer a entrada no Estado do Ceará. 

Fundamento Legal: 

RICMS-CE/1997 , art. 437 , parágrafo único 

 

 

ICMS 

 
Fato Gerador: 

Maio 

Histórico: 

Entrada de mercadoria nos casos em que se exige a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de entrada. Observação Até o 20º dia do mês subsequente 

àquele em que ocorrer a entrada da mercadoria no estabelecimento.  

Fundamento Legal: 

Decreto nº 33.327/2019 , art. 88 , III 

 

 

ICMS 

 
Fato Gerador: 

Maio 

Histórico: 

Estabelecimento industrial, nos casos do ICMS decorrente de operações próprias e do ICMS retido por Substituição Tributária, e 

produtor agropecuário. Nota Até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador, exceto em relação aos fatos geradores 

ocorridos no mês de novembro, cujo vencimento ocorrerá no penúltimo dia útil do mês de dezembro. 

Fundamento Legal: 

Decreto nº 33.327/2019 , art. 88 , I 

 

 

ICMS 

 
Fato Gerador: 

Março 

Histórico: 

Até: Segunda-feira, dia 22 

Até: Segunda-feira, dia 22 

Até: Segunda-feira, dia 22 

Até: Terça-feira, dia 30 

Até: Terça-feira, dia 30 
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EFD - Simples Nacional Os contribuintes inscritos no Cadastro Geral da Fazenda (CGF) sob os Regimes de recolhimento Empresa de Pequeno Porte ou 

Microempresa optantes pelo Simples Nacional de que trata a Lei Complementar nº 123/2006 , bem como sob os 

Regimes Especial, Produtor Rural e Outros ficam obrigados a transmitir a Escrituração Fiscal Digital (EFD) A transmissão da EFD será no Perfil B, exceto os 

contribuintes do segmento de comunicação, que deverão transmitir o arquivo no perfil A. Nota: Enviar os arquivos  

até o 30º dia do terceiro mês subsequente ao período de referência. A transmissão é feita por meio eletrônico. Recomendamos que essa obrigação seja 

cumprida até a data indicada. 

Documento: 

Arquivo digital 

Fundamento Legal: 

Instrução Normativa Sefaz nº 54/2016 , art. 2º , § 4º 
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ATENÇÃO Esta agenda contém as principais obrigações 
a serem cumpridas nos prazos previstos na legislação 
em vigor. Apesar de conter, basicamente 
obrigações tr ibutár ias, de âmbito estadual e 
municipal, a agenda não esgota outras 
determinações legais, relacionadas ou não com 
aquelas, a serem cumpridas em razão de certas 

atividades econômicas e sociais específ icas. 

ATENÇÃO Esta agenda contém as principais obrigações a 
serem cumpridas nos prazos previstos na legislação 
em vigor. Apesar de conter, basicamente obrigações 

tributárias, de âmbito federal tributário, trabalhista e 
previdenciário, a agenda não esgota outras 
determinações legais, relacionadas ou não com aquelas, a 
serem cumpridas em razão de certas atividades 
econômicas e sociais. 

 

 
Agenda de Obrigações Federal - Junho/2020 

 
 

(1) A Portar ia MF nº 12/2012 estabelece que as datas de  venc imento  de  tr ibu tos  federais  admin istrados  pela  Secretaria  da  Receita  

Federal do Brasil (RFB), devidos pelos suje itos passivos domic il iados nos  municíp ios  ab rang idos  por  decreto  estadual  que  tenha  

reconhec ido estado de calamidade púb lica,  ficam prorrogadas para o últ imo dia ú ti l  do  3º  mês  subsequente,   abrangendo  o  mês  da  

ocorrênc ia do evento que ensejou a decretação do estado de calamidade púb lica e o mês subsequente. A  p rorrogação do  prazo  aplica-se   

também às datas de venc imento das parcelas de débitos objeto de  parcelamento concedido pela  Procurador ia-Geral da  Fazenda Nac ional  

(PGFN) e pela RFB, e não imp lica dire ito à restitu ição de quantias eventualmente já recolh idas.  

(2) A Portaria PGFN nº 152/2017 d isc ip l inou  o Programa de Regu lar ização Tr ibutár ia (PRT),  de déb itos inscritos em Dívida Ativa da Un ião 

administrados pela Procuradoria -Geral da Fazenda Nac ional, com vencimento até 30.11.2016.  

(3) Nos termos da Lei nº 13.485/2017 ,  Instrução Normativa RFB nº  1.710/2017 ,  Portar ia PGFN  nº  645/2017 ,  poderão ser   pagos  em 

até 200 parcelas,  en tre outros,  os débitos junto à RFB e à PGFN,  dos Estados, do Distrito Federal e dos  Mun icípios, e  suas  autarqu ias e  

fundações púb licas e dos segurados a seu serviços,  vencidos até 30.04.2017.  O pedido de parcelamento  dever ia  ser  formalizado  até 

31.10.2017.  

(4) A Lei nº 13.496/2017 ), institu iu o Programa Espec ial de Regu lar ização Tributár ia (Pert) jun to à Receita Federal do Brasil (RFB) e à 

Procurador ia-Geral da Fazenda Nac ional (PGFN), o qual foi  d iscipl inado pela Instrução Normativa RFB  nº  1.711/2017  ,  pela  Portar ia  PGFN 

nº 690/2017 , e pelo Manual de Or ien tação Regu laridade do Empregador, versão 7, perante o FGTS, aprovado pela  Circu lar  Caixa  nº 

800/2018 . O Pert, abrange o parcelamento de débitos venc idos até 30.04.2017, com requer imento até 14.11.2017.  

(6) A Lei nº 13.630/2018 , foi institu iu o Programa de Regu lar ização  Tr ibu tár ia  Rural  (PRR)  perante  a  RFB  e  a  PGFN.  Poderão  ser   

quitados os déb itos vencidos até 30.08.2017 das contr ibuições de que tratam o ar t. 25 da Lei nº 8.212/1991 , e o art.  25  da  Lei  n° 

8.870/1994 , constitu ídos ou não, inscr itos ou não em dívida ativa da União, inc lusive objeto de  parcelamentos anter iores resc ind idos ou  

ativos, em discussão admin istrativa ou jud ic ia l, ou ainda proven ientes de lançamento efetuado de ofíc io após 10.01.2018, desde que o 

requer imento ocorra até 31.12.2018 (Lei nº 13.606/2018 , Instrução Normativa RFB nº 1.728/2017  ;  Portaria  PGFN  nº  894/2017  , 

Portar ia PGFN nº 29/2018 e Instrução Normativa RFB nº 1.784/2018 ) 

(6) A Portar ia SEPRT nº 1.419/2019 , consolida o cronograma de imp lementação p rogressiva do Sistema de Escr ituração  Dig ita l  das  

Obr igações F isca is, Previdenc iár ias e Trabalh istas (eSoc ia l). O  in íc io da  obrigator iedade de  util ização do  eSoc ia l ocorre: a)  em  janeiro de  

2018, para o 1º grupo, que compreende as entidades in teg rantes do "Grupo 2 - Entidades Empresar ia is"  do  Anexo  V  da  IN  RFB  nº 

1.863/2018 , com faturamento no ano de 2016 ac ima de R$ 78.000.000,00; b)  em  julho de  2018, para o  2º  grupo, que  compreende as  

demais entidades in tegrantes do "Grupo 2 - Entidades Empresar ia is"  do Anexo  V  da  IN  RFB  nº  1.863/2018 ,  exceto  os  optantes  pelo 

Regime Espec ia l Un ificado de Arrecadação de Tributos e Contr ibuições devidos pelas M icroempresas e Empresas de Pequeno Porte (S imples 

Nac ional) de que trata o art. 12 da Lei Comp lementar nº 123/2006 , que constam nessa situação no Cadastro Nacional de Pessoa Jur íd ica   

(CNPJ),  em 1º.07.2018,  ou que não  fizeram essa opção quando de  sua  constitu ição,  se  poster ior, e  as  en tidades empresar ia is pertencentes  

ao 1º grupo, referidos na letra "a"; c) em janeiro de 2019,  para o 3º grupo, que compreende os obr igados ao eSocia l não pertencentes ao 
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https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1710%2B2017&fe%2Bin%2Brfb%2B1710%2B2017
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bpgfn%2B645%2B2017&fe%2Bport%2Bpgfn%2B645%2B2017
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13496%2B2017&fe%2Blei%2B13496%2B2017
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1711%2B2017&fe%2Bin%2Brfb%2B1711%2B2017
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bpgfn%2B690%2B2017&fe%2Bport%2Bpgfn%2B690%2B2017
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bcirc%2Bcaixa%2B800%2B2018&fe%2Bcirc%2Bcaixa%2B800%2B2018
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bcirc%2Bcaixa%2B800%2B2018&fe%2Bcirc%2Bcaixa%2B800%2B2018
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13630%2B2018&fe%2Blei%2B13630%2B2018
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B8212%2B1991&fe%2Blei%2B8212%2B1991
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B8870%2B1994&fe%2Blei%2B8870%2B1994
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B8870%2B1994&fe%2Blei%2B8870%2B1994
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13606%2B2018&fe%2Blei%2B13606%2B2018
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1728%2B2017&fe%2Bin%2Brfb%2B1728%2B2017
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bpgfn%2B894%2B2017&fe%2Bport%2Bpgfn%2B894%2B2017
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bpgfn%2B29%2B2018&fe%2Bport%2Bpgfn%2B29%2B2018
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1784%2B2018&fe%2Bin%2Brfb%2B1784%2B2018
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bseprt%2B1419%2B2019&fe%2Bport%2Bseprt%2B1419%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1863%2B2018&fe%2Bin%2Brfb%2B1863%2B2018
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1863%2B2018&fe%2Bin%2Brfb%2B1863%2B2018
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1863%2B2018&fe%2Bin%2Brfb%2B1863%2B2018
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blc%2B123%2B2006&fe%2Blc%2B123%2B2006


  
 

 

1º, 2º, 4º, 5º e 6º grupos, a que se referem respectivamente as letras "a", "b", "d", "e" e "f", exceto os empregadores domésticos; d)  em  

setembro de  2020, para o  4º  grupo,  que  compreende os  en tes púb licos de  âmb ito federal refer idos no  "Grupo 1  -  Admin istração Púb lica"  e   

as organ izações in ternac ionais,  in teg rantes do "Grupo 5  -  Organ izações In ternac ionais e  Outras  Institu ições Extraterr itor ia is" ,  ambos  do  

Anexo V da IN RFB nº 1.863/2018 ;  e)  em  abri l de  2021, para o  5º  grupo,  que  compreende os  entes públicos de  âmb ito estadual e  o  

Distr ito Federal, refer idos no  "Grupo 1  -  Admin istração Púb lica" do  Anexo V  da  IN  RFB nº  1.863/2018 ;  e  f)  em  novembro de  2021, para   

o 6º grupo, que compreende os entes públicos de  âmb ito  mun ic ipal,   as  comissões  polinac ionais  e  os  consórc ios  públic os  refer idos  no 

"Grupo 1 - Admin istração Púb lica" do Anexo V da IN RFB nº 1.863/2018 . 

(7) A Lei Comp lementar  nº 162/2018 institu iu o Programa  Espec ial  de  Regu lar ização  Tr ibutár ia  das  M icroempresas  e  Empresas  de 

Pequeno Porte op tantes pelo S imp les Nac ional (Pert-SN). Poderão ser  parcelados  os  débitos  vencidos  até  a  competência  04/2017  e 

apurados na forma do Simp les Nac ional. (Resoluções CGSN nºs 138 e 139/2018 e Portar ia PGFN nº 38/2018 ).  

 
 

 

ICMS - Scanc 

 
Histórico: 

Transportador revendedor reta lhista (TRR) Entrega das in formações relativas às operações in terestaduais com combustíve is 

derivados de petróleo ou com álcool etílico carburante através do Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis (Scanc). 

Documento: 

Internet 

Código de Recolhimento: Convênio ICMS nº 110/2007 , cláusula vigésima sexta, § 1º, I; Ato Cotepe/ICMS nº 50/2019 

 

 

ICMS - Scanc 

 
Histórico: 

Importador Entrega das informações re lativas às operações in terestaduais com combustíve is derivados de petróleo ou com álcool 

etí lico carburante através do Sistema de Captação e Aud itoria dos Anexos de Combustíve is (Scanc).  

Documento: 

Internet 

Código de Recolhimento: Convênio ICMS nº 110/2007 , cláusula vigésima sexta, § 1º, IV; Ato Cotepe/ICMS nº 50/2019 

 

 

ICMS - Scanc 

 
Histórico: 

Contribuinte que tiver recebido o combustível de outro contribuinte substituído Entrega das informações relativas às operaçõe s 

in terestaduais com combustíve is der ivados de petróleo ou com  á lcool etí l ico carburante através do  Sistema de  Cap tação e  Auditor ia  

dos Anexos de Combustíve is (Scanc).  

Documento: 

Internet 

Código de Recolhimento: Convênio ICMS nº 110/2007 , cláusula vigésima sexta, § 1º, II; Ato Cotepe/ICMS nº 50/2019 

 

 

ICMS - Scanc 

 
Histórico: 

Importador Entrega das informações re lativas às operações in terestaduais com combustíve is derivados de petróleo ou com álcool 
etí lico carburante através do Sistema de Captação e Aud itoria dos Anexos de Combustíve is (Scanc).  

Documento: 

Internet 

Código de Recolhimento: Convênio ICMS nº 110/2007 , cláusula vigésima sexta, § 1º, IV; Ato Cotepe/ICMS nº 50/2019 

 

Até: Segunda-feira, dia 1 

Até: Segunda-feira, dia 1 

Até: Terça-feira, dia 2 

Até: Terça-feira, dia 2 

Até: Quarta-feira, dia 3 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1863%2B2018&fe%2Bin%2Brfb%2B1863%2B2018
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1863%2B2018&fe%2Bin%2Brfb%2B1863%2B2018
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1863%2B2018&fe%2Bin%2Brfb%2B1863%2B2018
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blc%2B162%2B2018&fe%2Blc%2B162%2B2018
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bpgfn%2B38%2B2018&fe%2Bport%2Bpgfn%2B38%2B2018
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B110%2B2007&fe%2Bconv%2Bicms%2B110%2B2007
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B50%2B2019&fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B50%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B110%2B2007&fe%2Bconv%2Bicms%2B110%2B2007
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B50%2B2019&fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B50%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B110%2B2007&fe%2Bconv%2Bicms%2B110%2B2007
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B50%2B2019&fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B50%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B110%2B2007&fe%2Bconv%2Bicms%2B110%2B2007
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B50%2B2019&fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B50%2B2019


  
 

 

 
 

 

ICMS - Scanc 

 
Histórico: 

Importador Entrega das informações re lativas às operações in terestaduais com combustíve is derivados de petróleo ou com álcool 

etí lico carburante através do Sistema de Captação e Aud itoria dos Anexos de Combustíve is (Scanc).  

Documento: 

Internet 

Código de Recolhimento: Convênio ICMS nº 110/2007 , cláusula vigésima sexta, § 1º, IV; Ato Cotepe/ICMS nº 50/2019 

 

 

ICMS - Scanc 

 
Histórico: 

Contribuinte que tiver recebido o combustível de outro contribuinte substituído Entrega das informações relativas às operações 

in terestaduais com combustíve is der ivados de petróleo ou com  á lcool etí l ico carburante através do  Sistema de  Cap tação e  Auditor ia  

dos Anexos de Combustíve is (Scanc).  

Documento: 

Internet 

Código de Recolhimento: Convênio ICMS nº 110/2007 , cláusula vigésima sexta, § 1º, II; Ato Cotepe/ICMS nº 50/2019 

 

 

IRRF 

 
Histórico: 

Recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte correspondente a fatos geradores ocorridos no período de 21 a 31.05.2020, incidente sobre 

rendimentos de (art. 70, I, letra "b", da Lei nº 11.196/2005 ): a) juros sobre capital próprio e aplicações 

financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; b) prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma 

de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e c) multa ou qualquer vantagem por 

rescisão de contratos. 

Documento: 

Darf Comum (2 vias) 

 

 

IOF 

 
Histórico: 

Pagamento do IOF apurado no 3º decênd io de maio/2020:  - Operações de créd ito - Pessoa Jur ídica -  Cód. Darf 1150 -  Operações de  

créd ito -  Pessoa Física -  Cód. Darf 7893 -  Operações de  câmb io -  Entrada de  moeda -  Cód. Darf 4290 -  Operações de  câmb io -  Saída 

de moeda - Cód. Darf  5220 - Títu los ou Valores Mob il iár ios - Cód. Darf 6854 - Factoring - Cód. Darf  6895 - Seguros - Cód. Darf 3467 

- Ouro, ativo financeiro - Cód. Darf 4028 

Documento: 

Darf Comum (2 vias) 

 

 

ICMS - Scanc 

 
Histórico: 

Contribuinte que tiver recebido o combustível exclusivamente de contribuinte substituto Entrega das informações relativas às 

operações interestaduais com combustíveis derivados de petróleo ou com álcool etílico carburante através do Sistema de Captaç ão e Auditoria dos Anexos de 

Combustíveis (Scanc). 

Documento: 

Internet 

Código de Recolhimento: Convênio ICMS nº 110/2007 , cláusula vigésima sexta, § 1º, III; Ato Cotepe/ICMS nº 50/2019 

Até: Quarta-feira, dia 3 

Até: Quarta-feira, dia 3 

Até: Quarta-feira, dia 3 

Até: Quinta-feira, dia 4 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B110%2B2007&fe%2Bconv%2Bicms%2B110%2B2007
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B50%2B2019&fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B50%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B110%2B2007&fe%2Bconv%2Bicms%2B110%2B2007
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B50%2B2019&fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B50%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B11196%2B2005&fe%2Blei%2B11196%2B2005
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirml-0001&pcirml-0001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirml-0001&pcirml-0001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B110%2B2007&fe%2Bconv%2Bicms%2B110%2B2007
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B50%2B2019&fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B50%2B2019


  
 

 

 
 

 
 

ICMS - Scanc 

 
Histórico: 

Importador Entrega das informações re lativas às operações in terestaduais com combustíve is derivados de petróleo ou com álcool 

etí lico carburante através do Sistema de Captação e Aud itoria dos Anexos de Combustíve is (Scanc).  

Documento: 

Internet 

Código de Recolhimento: Convênio ICMS nº 110/2007 , cláusula vigésima sexta, § 1º, IV; Ato Cotepe/ICMS nº 50/2019 

 

 

Salário de maio/2020 

 
Histórico: 

Pagamento dos salários mensais. Nota 

O prazo para pagamento dos salár ios mensais é até o 5º dia ú ti l do mês subsequente ao venc ido. Na  contagem dos  dias, inc lu ir o 

sábado e exc luir os domingos e os fer iados,  inclusive os mun ic ipais.  

Consultar o documento coletivo de trabalho da categoria profissional, que pode estabelecer prazo específico para pagamento de salários aos 
empregados. 

Documento: 

Recibo 

 

 

FGTS 

 
Histórico: 

Depósito, em conta bancária vinculada, dos valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) correspondentes à remuneração paga ou 
devida em maio/2020 aos trabalhadores. 

Não havendo expediente bancário, deve-se antecipar o depósito. Nota 

O recolhimento do FGTS das competências de março, abril e maio/2020 foi prorrogado por 3 meses, podendo (opcionalmente) ser realizado de forma 

parcelada, sem a incidência da atualização, da multa e dos encargos legais. 

Os valores re lativos às referidas competênc ias poderão ser qu itados em até 6 parcelas mensais,  com vencimento no  dia  7  de  cada 
mês, com in íc io em julho/2020 e f im em dezembro/2020.  

Para usufruir da mencionada prerrogativa, o empregador fica obrigado a declarar as informações até o dia 07 de cada mês (ou,  

impreterive lmente,  até 20.06.2020),  por meio do Conectividade Social, em Guia de Recolh imento do Fundo de Garantia do Tempo de  

Serviço e In formações à  Previdênc ia Soc ial (GFIP), observando as  determinações da  Circu lar  Caixa nº  897/2020  .  (Med ida Provisór ia  

nº 927/2020 , arts. 19 e 20 ; Circu lar  Caixa nº 893/2020 ) 

Documento: 

GFIP/Sefip (aplicativo Conectividade Social - meio eletrônico) 

 

 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) 

 
Histórico:  

Envio, à Secretar ia Especial de Previdênc ia e Trabalho, da re lação de admissões e desligamentos de empregados ocorridos em 

maio/2020.  

As empresas dos grupos 1, 2 e 3 do eSocial, que enviaram corretamente e no prazo estabelecido, por meio dos eventos 

correspondentes, as in formações de admissões,  transferência,  desligamentos e re in tegrações,  estão dispensadas do envio do  Caged,  

uma vez que este passou a ser substituído pelo eSoc ia l.  

Os entes púb licos e as organ izações in ternac ionais (grupos 4, 5 e 6) e as empresas que não cumpr iram as cond ições estabelec idas na 

Portar ia SEPRT nº 1.127/2019 deverão prestar as in formações por meio do sistema Caged.  

Nota 

Até: Quinta-feira, dia 4 

Até: Sexta-feira, dia 5 

Até: Sexta-feira, dia 5 

Até: Sexta-feira, dia 5 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B110%2B2007&fe%2Bconv%2Bicms%2B110%2B2007
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B50%2B2019&fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B50%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bcirc%2Bcaixa%2B897%2B2020&fe%2Bcirc%2Bcaixa%2B897%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bmp%2B927%2B2020&fe%2Bmp%2B927%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bmp%2B927%2B2020%40art19&fe%2Bmp%2B927%2B2020%40art19
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bmp%2B927%2B2020%40art20&fe%2Bmp%2B927%2B2020%40art20
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bcirc%2Bcaixa%2B893%2B2020&fe%2Bcirc%2Bcaixa%2B893%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pctr-03103&pctr-03103
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bseprt%2B1127%2B2019&fe%2Bport%2Bseprt%2B1127%2B2019


  
 

 

Para f ins de seguro-desemprego, as  informações no  Caged re lativas a  admissões deverão ser prestadas até o  dia anterior  ao  in ício  

das atividades do empregado, ou no prazo estipulado em notif icação para comprovação do reg istro do  empregado lavrada em  ação 

fiscal conduzida por Aud itor -F isca l do Trabalho (Portar ia SEPRT nº 1.195/2019 ). 

Documento: 

Caged (meio eletrônico) 

 

 

Simples Doméstico 

 
Histórico: 

Recolh imento re lativo aos fatos geradores ocorr idos em  maio/2020, da  contr ibu ição previdenc iár ia a  cargo do  empregador doméstico     

e de seu empregado;  recolh imento da contribu ição soc ia l para financ iamento do seguro contra ac identes do trabalho; recolh imento 

para o FGTS (*); depósito destinado ao pagamento da indenização compensatór ia da perda do  emprego, sem justa causa ou  por  

culpa do empregador,  inc lusive por cu lpa rec íproca; e recolh imen to do IRRF, se inc idente.  

Não havendo expediente bancário, deve-se antecipar os recolhimentos. Importante 

O recolhimento do FGTS das competências de março, abril e maio/2020 foi prorrogado por 3 meses, podendo (opcionalmente) ser realizado de forma 

parcelada, sem a incidência da atualização, da multa e dos encargos legais. Os valores relativos às referidas 

competênc ias poderão ser qu itados em  até 6  parcelas mensais, com venc imento no  dia 7  de  cada mês, com início em  ju lho/2020 e  

fim em dezembro/2020.  

Para usu fru ir da menc ionada prerrogativa, o empregador doméstico fica obrigado a dec larar as informações até  o  dia  07  de  cada  mês 

(ou,  impreter ive lmente,  até 20.06.2020),  adotando as or ien tações do Manual de Orien tação do  eSocia l para o  Empregador  Doméstico   

(item 4, sub item 4.3 - Emitir Gu ia) e observando as determinações da Circular  Caixa nº 897/2020 . O Documento de  Arrecadação do  

eSocial (DAE) deve ser obr igator iamente emitido, porém, é d ispensada sua impressão e qu itação.  

Medida Provisór ia nº 927/2020 , ar ts.  19 e 20 ; Circu lar Caixa nº 897/2020 ) 

Documento: 

Documento de Arrecadação eSocial - DAE (2 vias) 

 

 

Salário de maio/2020 - Domésticos 

 
Histórico: 

Pagamento dos salários mensais dos empregados domésticos (Lei Complementar nº 150/2015 , art. 35 ). Nota O empregador 

doméstico é obr igado a pagar a remuneração devida ao empregado doméstico, até o dia 7 do mês segu in te ao da  competênc ia.  Desta 

forma, tendo em vista que o prazo para pagamento de sa lár ios re lativos ao mês 05/2020,  recai em 07.06.2020 (domingo), o 

pagamento deve ser antecipado para o dia 05.06.2020 (6ª feira), salvo se o empregado trabalhar no sábado e o pagamento for efetuado em dinheiro, 

situação em que a quitação poderá ocorrer no próprio dia 06.06.2020. 

Documento: 

Recibo 

 

 

Comprovante de Juros sobre o Capital Próprio - PJ 

 
Histórico: 

Fornecimento, à beneficiária pessoa jurídica, do Comprovante de Pagamento ou Crédito de Juros sobre o Capital Próprio no mês de maio/2020 (art. 2º, II, 
da Instrução Normativa SRF nº 41/1998 ). 

Documento: 

Formulário 

 

 

IPI 

 
Histórico: 

Pagamento do IPI apurado no mês de maiol/2020 incidente sobre produtos classificados no código 2402.20.00 da TIPI (cigarros que contenham tabaco) - 

Cód. Darf 1020. 

Documento: 

Até: Sexta-feira, dia 5 

Até: Sexta-feira, dia 5 

Até: Quarta-feira, dia 10 

Até: Quarta-feira, dia 10 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bseprt%2B1195%2B2019&fe%2Bport%2Bseprt%2B1195%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bcirc%2Bcaixa%2B897%2B2020&fe%2Bcirc%2Bcaixa%2B897%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bmp%2B927%2B2020&fe%2Bmp%2B927%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bmp%2B927%2B2020%40art19&fe%2Bmp%2B927%2B2020%40art19
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bmp%2B927%2B2020%40art20&fe%2Bmp%2B927%2B2020%40art20
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bcirc%2Bcaixa%2B897%2B2020&fe%2Bcirc%2Bcaixa%2B897%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blc%2B150%2B2015&fe%2Blc%2B150%2B2015
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blc%2B150%2B2015%40art35&fe%2Blc%2B150%2B2015%40art35
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Bsrf%2B41%2B1998&fe%2Bin%2Bsrf%2B41%2B1998
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B8950%2B2016&fe%2Bd%2B8950%2B2016


  
 

 

Darf Comum (2 vias) 

 

 

Previdência Social (INSS) GPS - Envio ao sindicato 

 
Histórico: 

Envio, ao sindicato representativo da categoria profissional mais numerosa entre os empregados, da cópia da Guia da Previdência 

Soc ia l (GPS) re lativa à competência maio/2020.  Havendo recolh imento de contr ibu ições em mais de uma  GPS, encaminhar cóp ias de  

todas as gu ias. Nota Se a data- l imite para a remessa for  legalmente considerada feriado, a empresa deverá antecipar o envio da 

guia. Lembrar que para as  empresas que já  passaram a  substitu ir  a  GFIP pela DCTFWeb, para efe itos previdenc iár ios,  o  recolh imento  

das contr ibu ições previdenc iár ias passou a ser efetuado por meio do DARF emitido pelo próprio ap licativo.  

Documento: 

GPS (cópia) 

 

 

ICMS - Scanc 

 
Histórico: 

Ref inaria de Petróleo e suas bases,  nas operações com combustíve l der ivado de petróleo, nos casos de repasse (imposto retido por  

ref inaria ou suas bases) Entrega das informações relativas às  operações in terestaduais com  combustíve is der ivados de  petróleo ou  

com álcool etí l ico carburante através do Sistema de Captação e Aud itor ia dos Anexos de Combustíve is (Scanc).  

Documento: 

Internet 

Código de Recolhimento: Convênio ICMS nº 110/2007 , cláusula vigésima sexta, § 1º, V, "a"; Ato Cotepe/ICMS nº 50/2019 

 

 

Cide 

 
Histórico: 

Pagamento da Contribu ição de In tervenção no  Domín io Econômico cujos fatos geradores ocorreram no  mês  de  maio/2020 (ar t. 2º,  §  
5º, da Lei nº 10.168/2000 ; art. 6º da Lei nº 10.336/2001 ): Inc idente sobre as importânc ias pagas, creditadas, en tregues,  

empregadas ou remetidas a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração previstos nos respectivos 

contratos re lativos a fornec imento de tecnolog ia, prestação de serviços de assistênc ia técnica,  cessão e licença de uso  de  marcas e  

cessão e  l icença de  exp loração de  patentes -  Cód. Darf 8741. Inc idente na  comerc ial ização de  petróleo e  seus derivados, gás natural    

e seus der ivados e á lcool etí l ico combustíve l (Cide-Combustíve is) - Cód. Darf 9331.  

Documento: 

Darf Comum (2 vias) 

 

 

Cofins/PIS-Pasep - Retenção na Fonte - Autopeças 

 
Histórico: 

Recolh imento da Cof ins e do PIS-Pasep retidos na fonte sobre remunerações pagas por pessoas jur íd icas referentes à aqu isição de 
autopeças (ar t. 3º, § 5º, da Lei nº  10.485/2002 ,  com a  nova redação dada pelo art. 42  da  Lei nº  11.196/2005 ),  no  período de  

16 a 31.05.2020.  

Documento: 

Darf Comum (2 vias) 

Código de Recolhimento: Veja Códigos para recolhimento 

 

 

EFD-Reinf 

Histórico: 

Até: Quarta-feira, dia 10 

Até: Sábado, dia 13 

Até: Segunda-feira, dia 15 

Até: Segunda-feira, dia 15 

Até: Segunda-feira, dia 15 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirml-0001&pcirml-0001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pctrpv-0051&pctrpv-0051
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B110%2B2007&fe%2Bconv%2Bicms%2B110%2B2007
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B50%2B2019&fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B50%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10168%2B2000&fe%2Blei%2B10168%2B2000
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10168%2B2000%40art6&fe%2Blei%2B10168%2B2000%40art6
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10336%2B2001&fe%2Blei%2B10336%2B2001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirml-0001&pcirml-0001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10485%2B2002&fe%2Blei%2B10485%2B2002
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B11196%2B2005&fe%2Blei%2B11196%2B2005
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirml-0001&pcirml-0001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirtl-0008&pcirtl-0008


  
 

 

Entrega da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf), relativa ao mês de maio/2020, pelas entidades 

compreendidas no: a) 1º grupo, que compreende as entidades integrantes do "Grupo 2 - Entidades Empresariais", do 

anexo V da Instrução Normativa RFB nº 1.634/2016 ; e b) 2º grupo, que compreende as demais entidades integrantes do "Grupo 2 

- Entidades Empresariais", do anexo V da Instrução Normativa RFB nº 1.634/2016 ; exceto as optantes pelo Simples Nacional; e (Instrução Normativa 

RFB nº 1.701/2017 , art. 2º , § 1º, incisos I e II, e art. 3º, ambos com as redações dadas pelas Instruções Normativas RFB nº 1.767/2017, 1.842/2017, 

1.900/2019 e 1.921/2020). Nota Não obstante a Instrução Normativa RFB nº 

1.701/2017 , ar t. 2º , § 1º, inc isos I, II e IV, a inda menc ione a Instrução Normativa RFB nº 1.634/2016 , esta foi revogada pela 

Instrução Normativa RFB nº 1.863/2018 , a qual traz em seu Anexo V a nova relação com a natureza jur íd ica  das atividades.  

Documento: 

Internet 

 

 

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb)  

 
Histórico: 

Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb),  

relativa ao mês de maio/2020, pelas entidades compreend idas no  1º  Grupo (com faturamento em  2016 acima de  R$  78.000.000,00),  

bem como aquelas compreend idas no 2º grupo (entidades empresar ia is com faturamento no ano de 2017 ac ima de R$ 4.800.000,00). 

Quando o prazo reca ir  em dia não úti l, a entrega da DCTFWeb será antec ipada para o d ia ú ti l imediatamente  anterior . (Instrução 

Normativa RFB nº 1.787/2018 , art. 13 , §§ 1º a 4º, na redação da Instrução Normativa RFB nº 1.884/2019 ). 

Documento: 

DCTFWeb (internet) 

 

 

Previdência Social (INSS) - Contribuinte individual, facultativo e segurado especial optante pelo recolhimento como contribuinte 

individual 

 
Histórico: 

Recolhimento das contribuições previdenciárias relativas à competência maio/2020 devidas pelos contribuintes individuais , pelo facultativo e pelo 

segurado especial que tenha optado pelo recolhimento na condição de contribuinte individual. Não havendo 

expediente bancário, permite-se prorrogar o recolhimento para o dia útil imediatamente posterior.  

Documento: 

GPS (2 vias) 

 

 

IRRF 

 
Histórico: 

Recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte correspondente a fatos geradores ocorridos no período de 1º a 10.06.2020, incidente sobre 

rendimentos de (art. 70, I, letra "b", da Lei nº 11.196/2005 ): a) juros sobre capital próprio e aplicações 

financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; b) prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma 

de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e c) multa ou qualquer vantagem por 

rescisão de contratos. 

Documento: 

Darf Comum (2 vias) 

Código de Recolhimento: Veja Códigos para recolhimento 

 

 

IOF 

 
Histórico: 

Pagamento do IOF apurado no 1º decênd io de junho/2020: - Operações de créd ito - Pessoa Juríd ica - Cód. Darf 1150 -  Operações de  
créd ito -  Pessoa F ísica -  Cód. Darf 7893 -  Operações de  câmbio -  Entrada de  moeda -  Cód. Darf 4290 -  Operações de  câmb io -  Saída 

de moeda - Cód. Darf  5220 - Títu los ou Valores Mob il iários - Cód. Darf 6854 - Factor ing - Cód. Darf  6895 - Seguros - Cód.  Darf 3467 

- Ouro, ativo financeiro - Cód. Darf 4028 

Documento: 

Darf Comum (2 vias) 

Até: Segunda-feira, dia 15 

Até: Segunda-feira, dia 15 

Até: Terça-feira, dia 16 

Até: Terça-feira, dia 16 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1634%2B2016&fe%2Bin%2Brfb%2B1634%2B2016
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1634%2B2016&fe%2Bin%2Brfb%2B1634%2B2016
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1701%2B2017&fe%2Bin%2Brfb%2B1701%2B2017
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1701%2B2017%40art2&fe%2Bin%2Brfb%2B1701%2B2017%40art2
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1701%2B2017&fe%2Bin%2Brfb%2B1701%2B2017
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1701%2B2017%40art2&fe%2Bin%2Brfb%2B1701%2B2017%40art2
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1634%2B2016&fe%2Bin%2Brfb%2B1634%2B2016
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1863%2B2018&fe%2Bin%2Brfb%2B1863%2B2018
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1787%2B2018&fe%2Bin%2Brfb%2B1787%2B2018
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1787%2B2018%40art13&fe%2Bin%2Brfb%2B1787%2B2018%40art13
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1884%2B2019&fe%2Bin%2Brfb%2B1884%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pctrtb-0013&pctrtb-0013
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pctrpv-0051&pctrpv-0051
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B11196%2B2005&fe%2Blei%2B11196%2B2005
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirml-0001&pcirml-0001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirtl-0008&pcirtl-0008
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirml-0001&pcirml-0001


  
 

 

 

 
 

 

IRRF 

 
Histórico: 

Recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte correspondente a fatos geradores ocorridos no mês de maio/2020, incidente  

sobre rendimentos de beneficiários identificados, residentes ou domiciliados no País (art. 70, I, "e", da Lei nº 11.196/2005 , com a redação dada pela Lei 

Complementar nº 150/2015 ). 

Documento: 

Darf Comum (2 vias) 

Código de Recolhimento: Veja Códigos para recolhimento 

 

 

Cofins/CSL/PIS-Pasep - Retenção na Fonte 

 
Histórico: 

Recolh imento da Cof ins,  da CSL e do PIS-Pasep  retidos na fonte sobre remunerações pagas por pessoas jur ídicas a outras pessoas 

jur ídicas,  correspondente a fatos geradores ocorr idos no mês de maio/2020 (Lei nº  10.833/2003 ,  ar t. 35  ,  com a  redação dada 

pelo ar t. 24 da Lei nº 13.137/2015 ).  

Documento: 

Darf Comum (2 vias) 

Código de Recolhimento: Veja Códigos para recolhimento 

 

 

Cofins - Entidades financeiras 

 
Histórico: 

Pagamento da contribuição cujos fatos geradores ocorreram no mês de maio/2020 (art. 18, I, da Medida Provisória no 2.158- 

35/2001 , alterado pelo ar t. 1º da  Lei nº  11.933/2009 ):  Cofins -  Entidades F inanceiras e  Equ iparadas -  Cód. Darf 7987. Se  o  dia  

do vencimento não for  dia ú ti l, an tec ipa-se o prazo para o pr imeiro dia útil  que o anteceder  (art. 18, parágrafo ún ico,  da Med ida 

Provisória nº 2.158-35/2001 ) 

Documento: 

Darf Comum (2 vias) 

Código de Recolhimento: Veja Códigos para recolhimento 

 

 

PIS-Pasep - Entidades financeiras 

 
Histórico: 

Pagamento das contribuições cujos fatos geradores ocorreram no mês de maio/2020 (art. 18, I, da Medida Provisória nº 2.158- 

35/2001 , a lterado pelo art.  1º da Lei  nº  11.933/2009 ):  PIS-Pasep  -  Entidades F inanceiras e  Equiparadas -  Cód. Darf 4574. Se  o  

dia do venc imento não for dia úti l, an tec ipa-se o prazo para o primeiro dia úti l que o anteceder (ar t. 18, parágrafo ún ico, da Medida 

Provisória nº 2.158-35/2001 ).  

Documento: 

Darf Comum (2 vias) 

Código de Recolhimento: Veja Códigos para recolhimento 

 

 

Previdência Social (INSS) 

 
Histórico: 

Recolhimento das contribuições previdenciárias relativas à competência maio/2020, devidas por empresa ou equiparada, inclusive da  

Até: Sexta-feira, dia 19 

Até: Sexta-feira, dia 19 

Até: Sexta-feira, dia 19 

Até: Sexta-feira, dia 19 

Até: Sexta-feira, dia 19 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B11196%2B2005&fe%2Blei%2B11196%2B2005
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blc%2B150%2B2015&fe%2Blc%2B150%2B2015
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirml-0001&pcirml-0001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirtl-0008&pcirtl-0008
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10833%2B2003&fe%2Blei%2B10833%2B2003
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10833%2B2003%40art35&fe%2Blei%2B10833%2B2003%40art35
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13137%2B2015&fe%2Blei%2B13137%2B2015
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirml-0001&pcirml-0001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirtl-0008&pcirtl-0008
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bmp%2B2158-35%2B2001&fe%2Bmp%2B2158-35%2B2001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bmp%2B2158-35%2B2001&fe%2Bmp%2B2158-35%2B2001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B11933%2B2009&fe%2Blei%2B11933%2B2009
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bmp%2B2158-35%2B2001&fe%2Bmp%2B2158-35%2B2001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bmp%2B2158-35%2B2001&fe%2Bmp%2B2158-35%2B2001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirml-0001&pcirml-0001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirtl-0008&pcirtl-0008
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bmp%2B2158-35%2B2001&fe%2Bmp%2B2158-35%2B2001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bmp%2B2158-35%2B2001&fe%2Bmp%2B2158-35%2B2001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B11933%2B2009&fe%2Blei%2B11933%2B2009
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bmp%2B2158-35%2B2001&fe%2Bmp%2B2158-35%2B2001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bmp%2B2158-35%2B2001&fe%2Bmp%2B2158-35%2B2001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirml-0001&pcirml-0001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirtl-0008&pcirtl-0008


  
 

 

contribuição retida sobre cessão de mão de obra ou empreitada e da descontada do contribuinte individual que lhe tenha prestado serviço, bem 

como em relação à cooperativa de trabalho, da contribuição descontada dos seus associados como 

contribuinte individual. 

Produção Rural - Recolhimento - Veja Lei nº 8.212/1991 , arts. 22-A , 22-B , 25 , 25-A e 30 , incisos III, IV e X a XIII, observadas as 

alterações posteriores. 

Não havendo expediente bancário, deve-se antecipar o recolhimento para o dia útil imediatamente anterior.  

Nota As empresas que optaram pela contribuição previdenciária patronal básica sobre a receita bruta (Lei nº 12.546/2011 , observadas as 

alterações posteriores, em especial as efetuadas pela Lei nº 13.670/2018 ), devem efetuar o recolhimento 

correspondente, med iante o Darf, observando o mesmo prazo. Lembrar  que para as  empresas que já  passaram a  substituir  a  GFIP 

pela DCTFWeb, para efeitos p revidenc iár ios,  o recolh imento das contr ibu ições previdenc iárias passou a ser  efetuado por  meio  do 

DARF emitido pelo própr io ap licativo.  

Documento: 

GPS (sistema eletrônico) 

 

 

IRPJ/CSL/PIS/Cofins - Incorporações imobiliárias - Regime Especial de Tributação 

 
Histórico: 

Recolh imento un if icado do IRPJ/CSL/PIS/Cof ins, re lativamente às receitas recebidas em maio/2020 - Regime Espec ia l de Tr ibu tação  

(RET) ap licável às incorporações imob iliár ias (Instrução Normativa RFB nº 1.435/2013 , ar ts. 5º e 8º , § 2º; e ar t. 5º da Lei nº 

10.931/2004 , a lterado pela Lei nº 12.024/2009 ) - Cód. Darf 4095.  

Documento: 

Darf Comum (2 vias) 

 

 

IRPJ/CSL/PIS/Cofins - Incorporações imobiliárias - Regime Especial de Tributação - PMCMV 

 
Histórico: 

Recolh imento un if icado do IRPJ/CSL/PIS/Cof ins, re lativamente às receitas recebidas em maio/2020 - Regime Espec ia l de Tr ibu tação  
(RET) ap licável às incorporações imob il iár ias e às construções no âmb ito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV (Instrução 

Normativa RFB nº 1.435/2013 , arts. 5º e 8º , § 2º; e Lei nº 10.931/2004 , art. 5º , alterado pela Lei nº 12.024/2009 ) - Cód. 

Darf 1068. 

Documento: 

Darf Comum (2 vias) 

 

 

EFD - Distrito Federal 

 
Histórico: 

Distrito Federal O arquivo digital da EFD-ICMS/IPI deverá ser transmitido pelos contribuintes do IPI, exceto os inscritos no Simples Nacional, ao ambiente 

nacional do Sped, até o 20º dia do mês subsequente ao da apuração do imposto, observada a legislação 

específica do Distrito Federal (Instrução Normativa RFB nº 1.685/2017 , art. 12 ). 

Documento: 

Internet 

 

 

ICMS - Scanc 

 
Histórico: 

Ref inaria de Petróleo e suas bases, nas operações com combustível derivado de petróleo,  nos casos  de  repasse (imposto retido por  

outros contr ibu in tes) Entrega das in formações re lativas às operações interestaduais com combustíveis derivados de petróleo ou com 

álcool etí lico carburante através do Sistema de Captação e Aud itoria dos Anexos de Combustíve is (Scanc).  

Documento: 

Internet 

Código de Recolhimento: Convênio ICMS nº 110/2007 , cláusula vigésima sexta, § 1º, V, "b"; Ato Cotepe/ICMS nº 50/2019 

Até: Sexta-feira, dia 19 

Até: Sexta-feira, dia 19 

Até: Sábado, dia 20 

Até: Terça-feira, dia 23 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pctrpv-0009&pctrpv-0009
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B8212%2B1991&fe%2Blei%2B8212%2B1991
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B8212%2B1991%40art22a&fe%2Blei%2B8212%2B1991%40art22a
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B8212%2B1991%40art22b&fe%2Blei%2B8212%2B1991%40art22b
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B8212%2B1991%40art25&fe%2Blei%2B8212%2B1991%40art25
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B8212%2B1991%40art25a&fe%2Blei%2B8212%2B1991%40art25a
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B8212%2B1991%40art30&fe%2Blei%2B8212%2B1991%40art30
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B12546%2B2011&fe%2Blei%2B12546%2B2011
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13670%2B2018&fe%2Blei%2B13670%2B2018
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pctrpv-0051&pctrpv-0051
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1435%2B2013&fe%2Bin%2Brfb%2B1435%2B2013
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1435%2B2013%40art5&fe%2Bin%2Brfb%2B1435%2B2013%40art5
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1435%2B2013%40art8&fe%2Bin%2Brfb%2B1435%2B2013%40art8
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1435%2B2013%40art5&fe%2Bin%2Brfb%2B1435%2B2013%40art5
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10931%2B2004&fe%2Blei%2B10931%2B2004
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B12024%2B2009&fe%2Blei%2B12024%2B2009
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirml-0001&pcirml-0001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1435%2B2013&fe%2Bin%2Brfb%2B1435%2B2013
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1435%2B2013%40art5&fe%2Bin%2Brfb%2B1435%2B2013%40art5
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1435%2B2013%40art8&fe%2Bin%2Brfb%2B1435%2B2013%40art8
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10931%2B2004&fe%2Blei%2B10931%2B2004
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10931%2B2004%40art5&fe%2Blei%2B10931%2B2004%40art5
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B12024%2B2009&fe%2Blei%2B12024%2B2009
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirml-0001&pcirml-0001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1685%2B2017&fe%2Bin%2Brfb%2B1685%2B2017
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1685%2B2017%40art12&fe%2Bin%2Brfb%2B1685%2B2017%40art12
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bconv%2Bicms%2B110%2B2007&fe%2Bconv%2Bicms%2B110%2B2007
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B50%2B2019&fe%2Bato%2Bcotepe-icms%2B50%2B2019


  

 

 

 

 

 
 

 

IRRF 

 
Histórico: 

Recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte correspondente a fatos geradores ocorridos no período de 11 a 20.06.2020, incidente sobre 

rendimentos de (art. 70, I, letra "b", da Lei nº 11.196/2005 ): a) juros sobre capital próprio e aplicações 

financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; b) prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma 

de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e c) multa ou qualquer vantagem por 

rescisão de contratos. 

Documento: 

Darf Comum (2 vias) 

Código de Recolhimento: Veja Códigos para recolhimento 

 

 

IOF 

 
Histórico: 

Pagamento do IOF apurado no 2º decênd io de junho/2020: - Operações de créd ito - Pessoa Juríd ica - Cód. Darf 1150 -  Operações de  

créd ito -  Pessoa F ísica -  Cód. Darf 7893 -  Operações de  câmbio -  Entrada de  moeda -  Cód. Darf 4290 -  Operações de  câmb io -  Saída 

de moeda - Cód. Darf  5220 - Títu los ou Valores Mob il iários - Cód. Darf 6854 - Factor ing - Cód. Darf  6895 - Seguros - Cód.  Darf 3467 

- Ouro, ativo financeiro - Cód. Darf 4028 

Documento: 

Darf Comum (2 vias) 

 

 

IPI 

 
Histórico: 

Pagamento do IPI apurado no mês de maio/2020 inc idente sobre todos os produtos (exceto os c lassif icados no Capítu lo 22, nos 

cód igos 2402.20.00, 2402.90.00 e nas posições 84.29, 84.32,  84.33,  87.01 a 87.06 e 87.11 da TIPI) - Cód. Darf 5123.  

Documento: 

Darf Comum (2 vias) 

 

 

IPI 

 
Histórico: 

Pagamento do IPI apurado no mês de maio/2020 incidente sobre produtos classificados no Capítulo 22 da TIPI (bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres) - 

Cód. Darf 0668. 

Documento: 

Darf Comum (2 vias) 

 

 

IPI 

 
Histórico:  

Pagamento do IPI apurado no mês de maio/2020 inc idente sobre os  produtos do  cód igo 2402.90.00 da  TIPI  (outros c igarros) -  Cód.  

Darf 5110.  

Documento: 

Darf Comum (2 vias) 

Até: Quarta-feira, dia 24 

Até: Quarta-Feira, dia 24 

Até: Quinta-feira, dia 25 

Até: Quinta-feira, dia 25 

Até: Quinta-feira, dia 25 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B11196%2B2005&fe%2Blei%2B11196%2B2005
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirml-0001&pcirml-0001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirtl-0008&pcirtl-0008
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirml-0001&pcirml-0001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirml-0001&pcirml-0001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B8950%2B2016&fe%2Bd%2B8950%2B2016
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirml-0001&pcirml-0001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B8950%2B2016&fe%2Bd%2B8950%2B2016
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirml-0001&pcirml-0001


  

 

 

 

 
 

 
 

IPI 

 
Histórico: 

Pagamento do IPI apurado no mês de maio/2020 incidente sobre os produtos classificados nas posições 84.29, 84.32 e 84.33  

(máqu inas e aparelhos) e nas posições 87.01, 87.02, 87.04, 87.05 e  87.11 (tratores, veícu los automóveis e  motoc ic letas) da  TIPI  -  

Cód. Darf 1097.  

Documento: 

Darf Comum (2 vias) 

 

 

IPI 

 
Histórico: 

Pagamento do IPI apurado no mês de maio/2020 incidente sobre os produtos classificados nas posições 87.03 e 87.06 da TIPI 

(automóveis e chassis) - Cód. Darf 0676. 

Documento: 

Darf Comum (2 vias) 

 

 

IPI 

 
Histórico: 

Pagamento do IPI apurado no mês de maio/2020 inc idente sobre cervejas sob o regime de Tributação de  Beb idas Frias -  Cód. Darf  
0821.  

Documento: 

Darf Comum (2 vias) 

 

 

IPI 

 
Histórico:  

Pagamento do IPI apurado no mês de maio/2020 inc idente sobre demais bebidas sob o  reg ime de  Tr ibu tação de  Beb idas Frias -  Cód. 

Darf 0838.  

Documento: 

Darf Comum (2 vias) 

 

 

Cofins 

 
Histórico: 

Pagamento da contribuição cujos fatos geradores ocorreram no mês de maio/2020 (art. 18, II, da Medida Provisória nº 2.158- 

35/2001 , alterado pelo ar t. 1º da Lei nº 11.933/2009 ):  Cof ins -  Demais Entidades -  Cód. Darf 2172 Cof ins -  Combustíve is -  Cód. 

Darf 6840 Cof ins - Fabr icantes/Importadores de veícu los em substitu ição tr ibu tár ia - Cód. Darf 8645 Cof ins não cumulativa (Lei nº 

10.833/2003 ) - Cód. Darf 5856 Se o dia do vencimento não for dia útil, antecipa-se o prazo para o primeiro dia útil que o anteceder (art. 18, 

parágrafo único, da Medida Provisória nº 2.158-35/2001 ). 

Documento: 

link: PCIRML-0001] Darf Comum (2 vias)[/link] 

 

Até: Quinta-feira, dia 25 

Até: Quinta-feira, dia 25 

Até: Quinta-feira, dia 25 

Até: Quinta-feira, dia 25 

Até: Quinta-feira, dia 25 

Até: Quinta-feira, dia 25 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B8950%2B2016&fe%2Bd%2B8950%2B2016
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirml-0001&pcirml-0001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B8950%2B2016&fe%2Bd%2B8950%2B2016
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirml-0001&pcirml-0001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirml-0001&pcirml-0001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirml-0001&pcirml-0001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bmp%2B2158-35%2B2001&fe%2Bmp%2B2158-35%2B2001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bmp%2B2158-35%2B2001&fe%2Bmp%2B2158-35%2B2001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B11933%2B2009&fe%2Blei%2B11933%2B2009
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bmp%2B2158-35%2B2001&fe%2Bmp%2B2158-35%2B2001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10833%2B2003&fe%2Blei%2B10833%2B2003
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bmp%2B2158-35%2B2001&fe%2Bmp%2B2158-35%2B2001


  

 

 

 

 

PIS-Pasep 

 
Histórico: 

Pagamento das contribuições cujos fatos geradores ocorreram no mês de maio/2020 (art. 18, II, da Medida Provisória nº 2.158- 35/2001 , alterado 

pelo art. 1º da Lei nº 11.933/2009 ): PIS-Pasep - Faturamento (cumulativo) - Cód. Darf 8109 PIS - 

Combustíveis - Cód. Darf 6824 PIS - Não cumulativo (Lei nº 10.637/2002 ) - Cód. Darf 6912 PIS-Pasep - Folha de Salários - Cód. 

Darf 8301 PIS-Pasep - Pessoa Jurídica de Direito Público - Cód. Darf 3703 PIS - Fabricantes/Importadores de veículos em 

substituição tributária - Cód. Darf 8496 Se o dia do vencimento não for dia útil, antecipa-se o prazo para o primeiro dia útil que o anteceder (art. 18, 

parágrafo único, da Medida Provisória nº 2.158-35/2001 ). 

Documento: 

link: PCIRML-0001] Darf Comum (2 vias)[/link] 

 

 

IOF 

 
Histórico: 

Pagamento do IOF apurado no mês de maio/2020 relativo a operações com contratos de derivativos financeiros - Cód. Darf 2927. 

Documento: 

Darf Comum (2 vias) 

 

 

Cofins/PIS-Pasep - Retenção na Fonte - Autopeças 

 
Histórico: 

Recolh imento da Cof ins e do PIS-Pasep  retidos na fonte sobre remunerações pagas por  pessoas ju ríd icas referentes à aqu isição de 
autopeças (ar t. 3º, § 5º, da  Lei nº  10.485/2002 ,  com a  nova redação dada pelo art. 42  da  Lei nº  11.196/2005 )  no  período de  

1º a 15.06.2020.  

Documento: 

Darf Comum (2 vias) 

Código de Recolhimento: Veja Códigos para recolhimento 

 

 

IRPJ - Apuração mensal 

 
Histórico: 

Pagamento do Imposto de Renda devido no mês de maio/2020 pelas pessoas jurídicas que optaram pelo pagamento mensal do imposto por estimativa 

(art. 5º da Lei nº 9.430/1996 ). 

Documento: 

Darf Comum (2 vias) 

Código de Recolhimento: Veja Códigos para recolhimento 

 

 

IRPJ - Apuração trimestral 

 
Histórico: 

Pagamento da 3ª quota ou quota ún ica do Imposto de Renda devido no 1º tr imestre de 2020, pelas pessoas juríd icas submetidas à 
apuração tr imestra l com base no lucro real, presumido ou arbitrado, acrescida da  taxa Selic do  mês de  maio/2020 mais juros de  1%  

(ar t. 5º da Lei nº 9.430/1996 ). 

Documento: 

Darf Comum (2 vias) 

Código de Recolhimento: Veja Códigos para recolhimento 

Até: Terça-feira, dia 30 

Até: Terça-feira, dia 30 

Até: Terça-feira, dia 30 

Até: Terça-feira, dia 30 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bmp%2B2158-35%2B2001&fe%2Bmp%2B2158-35%2B2001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bmp%2B2158-35%2B2001&fe%2Bmp%2B2158-35%2B2001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B11933%2B2009&fe%2Blei%2B11933%2B2009
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bmp%2B2158-35%2B2001&fe%2Bmp%2B2158-35%2B2001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10637%2B2002&fe%2Blei%2B10637%2B2002
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bmp%2B2158-35%2B2001&fe%2Bmp%2B2158-35%2B2001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirml-0001&pcirml-0001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10485%2B2002&fe%2Blei%2B10485%2B2002
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B11196%2B2005&fe%2Blei%2B11196%2B2005
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirml-0001&pcirml-0001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirtl-0008&pcirtl-0008
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B9430%2B1996&fe%2Blei%2B9430%2B1996
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirml-0001&pcirml-0001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirtl-0008&pcirtl-0008
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B9430%2B1996&fe%2Blei%2B9430%2B1996
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirml-0001&pcirml-0001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirtl-0008&pcirtl-0008


  

 

 

 

 

 
 

IRPJ - Renda variável 

 
Histórico: 

Pagamento do Imposto de Renda devido sobre ganhos líquidos auferidos no mês de maio/2020, por pessoas jurídicas, inclusive as  

isentas,  em operações realizadas em bolsas de valores de mercador ias, de fu turos e  assemelhadas, bem como em  a lienações de  ouro, 

ativo f inanceiro, e de partic ipações societár ias, fora de bolsa (ar t. 923 do RIR/2018).  

Documento: 

Darf Comum (2 vias) 

Código de Recolhimento: Veja Códigos para recolhimento 

 

 

IRPJ/Simples Nacional - Ganho de Capital na alienação de Ativos 

 
Histórico: 

Pagamento do Imposto de Renda devido pelas empresas optantes pelo Simples Nacional incidente sobre ganhos de capital (lucros) obtidos na alienação de 

ativos no mês de maio/2020 (art. 5º, § 6º, da Instrução Normativa SRF nº 608/2006 ) - Cód. Darf 0507. 

Documento: 

Darf Comum (2 vias) 

 

 

IRPF - Carnê-leão 

 
Histórico: 

Pagamento do Imposto de Renda devido por pessoas físicas sobre rendimentos recebidos de outras pessoas físicas ou de fontes do exterior no mês de 

maio/2020 (art. 915 do RIR/2018) - Cód. Darf 0190. 

Documento: 

Darf Comum (2 vias) 

 

 

IRPF - Lucro na alienação de bens ou direitos 

 
Histórico: 

Pagamento, por pessoa física residente ou domiciliada no Brasil, do Imposto de Renda devido sobre ganhos de capital (lucros)  

percebidos no mês de maio/2020 provenientes de (art. 915 do RIR/2018): a) alienação de bens ou direitos adquiridos em moeda  

nacional - Cód. Darf 4600; b) alienação de bens ou direitos ou liquidação ou resgate de aplicações financeiras, adquiridos em moeda estrangeira - Cód. Darf 

8523. 

Documento: 

Darf Comum (2 vias) 

 

 

IRPF - Renda variável 

 
Histórico: 

Pagamento do Imposto de Renda devido por pessoas físicas sobre ganhos líquidos auferidos em operações realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, 

de futuros e assemelhados, bem como em alienação de ouro, ativo financeiro, fora de bolsa, no mês de maio/2020 (art. 915 do RIR/2018) - Cód. Darf 

6015. 

Documento: 

Darf Comum (2 vias) 

 

Até: Terça-feira, dia 30 

Até: Terça-feira, dia 30 

Até: Terça-feira, dia 30 

Até: Terça-feira, dia 30 

Até: Terça-feira, dia 30 

Até: Terça-feira, dia 30 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirml-0001&pcirml-0001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirtl-0008&pcirtl-0008
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Bsrf%2B608%2B2006&fe%2Bin%2Bsrf%2B608%2B2006
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirml-0001&pcirml-0001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirml-0001&pcirml-0001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirml-0001&pcirml-0001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirml-0001&pcirml-0001


  

 

 

 

IRPF - Quota 

Histórico: 

Pagamento da 1ª  quota ou  quota única do  imposto apurado pelas pessoas f ísicas na  Dec laração de  Ajuste re lativa ao  ano-calendár io  

de 2019 - Cód. Darf 0211.  

Documento: 

Darf Comum (2 vias) 

 

 

CSL - Apuração mensal 

 
Histórico: 

Pagamento da Contribu ição Soc ia l sobre o Lucro devida,  no mês de maio/2020,  pelas pessoas ju ríd icas que op taram pelo pagamento 

mensal do IRPJ por estimativa (ar t. 28 da Lei nº 9.430/1996 ).  

Documento: 

Darf Comum (2 vias) 

Código de Recolhimento: Veja Códigos para recolhimento 

 

 

CSL - Apuração trimestral 

 
Histórico: 

Pagamento da 3ª quota ou quota única da Contribuição Social sobre o Lucro devida no 1º trimestre de 2020 pelas pessoas jurídicas submetidas à apuração 

trimestral do IRPJ com base no lucro real, presumido ou arbitrado, acrescida da taxa Selic do mês de  

maio/2020 mais juros de 1% (art. 28 da Lei nº 9.430/1996 ). 

Documento: 

Darf Comum (2 vias) 

Código de Recolhimento: Veja Códigos para recolhimento 

 

 

Refis/Paes 

 
Histórico: 

Pagamento pelas pessoas jurídicas optantes pelo Programa de Recuperação Fiscal (Refis), conforme Lei nº 9.964/2000 ; e pelas 

pessoas f ísicas e  jur ídicas op tantes pelo Parcelamento Especial (Paes) da  parcela mensal,  acresc ida de  juros pela TJLP, conforme Lei     

nº 10.684/2003 . 

Documento: 

Darf Comum (2 vias) 

Código de Recolhimento: Veja Códigos para recolhimento 

 

 

Refis 

 
Histórico: 

Pagamento pelas pessoas jurídicas optantes pelo Programa de Recuperação Fiscal (Refis), conforme Lei nº 11.941/2009 . 

Documento: 

Darf Comum (2 vias) 

Código de Recolhimento: Veja Códigos para recolhimento 

 

Até: Terça-feira, dia 30 

Até: Terça-feira, dia 30 

Até: Terça-feira, dia 30 

Até: Terça-feira, dia 30 

Até: Terça-feira, dia 30 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirml-0001&pcirml-0001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B9430%2B1996&fe%2Blei%2B9430%2B1996
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirml-0001&pcirml-0001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirtl-0008&pcirtl-0008
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B9430%2B1996&fe%2Blei%2B9430%2B1996
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirml-0001&pcirml-0001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirtl-0008&pcirtl-0008
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B9964%2B2000&fe%2Blei%2B9964%2B2000
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B10684%2B2003&fe%2Blei%2B10684%2B2003
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirml-0001&pcirml-0001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirtl-0008&pcirtl-0008
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B11941%2B2009&fe%2Blei%2B11941%2B2009
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirml-0001&pcirml-0001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pcirtl-0008&pcirtl-0008


  

 

 

 

Previdência Social (INSS) - Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro - Profut (Parcelamento de 

débitos junto à RFB e à PGFN) 

 
Histórico: 

Pagamento da parcela mensal,  acresc ida de juros da Selic e de 1%  do  mês de  pagamento, decorrente do  parcelamento de  débitos  

das entidades desportivas p rof issionais de futebol,  nos termos da Lei nº 13.155/2015 e da Portar ia Conjunta RFB/PGFN nº 

1.340/2015 . Nota A Resolução CC/FGTS nº 788/2015 , a Circu lar Caixa nº 697/2015 e a  Portaria Conjunta PGFN/MTPS nº 

1/2015 estabelecem normas para parcelamento de débito de contr ibu ições devidas ao FGTS, inc lusive das contr ibuições da Lei 

Comp lementar nº 110/2001 , no âmb ito do Profu t.  

Documento: 

GPS/GRF/GRDE/Darf, conforme o caso (2 vias) 

 

 

Previdência Social (INSS) - Programa de  Recuperação Previdenciária dos  Empregadores Domésticos  -  Redom  (Parcelamento 

de débitos em nome do empregado e do empregador domésticos junto à PGFN e à RFB)  

 
Histórico: 

Pagamento da parcela mensal,  acresc ido de juros da Selic e de 1% do mês de pagamento, decorrente do parcelamento de déb itos 
previdenc iár ios a  cargo do  empregador doméstico e  de  seu empregado, com vencimento até 30.04.2013,  nos termos dos ar ts. 39  a    

41 da Lei Complementar nº 150/2015 e da  Portar ia Con junta RFB/PGFN nº  1.302/2015  .  Nota A  prestação deverá ser  paga por 

meio de GPS, com o cód igo de pagamento 4105.  

Documento: 

GPS (2 vias) 

 

 

Contribuição Sindical (empregados) 

 
Histórico: 

Recolh imento das contribu ições sindica is dos empregados descontada em maio,  desde  que  prévia e  expressamente autorizado por  
eles. Nota A Lei nº 13.467/2017 alterou  o caput do ar t. 545 da Consol idação das Leis do Trabalho (CLT),  para d ispor que, os 

empregadores ficam obrigados a descontar  da folha de pagamento dos seus empregados,  desde que por e les devidamente 

autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, quando por este notificados.  

Documento: 

GRCSU 

 

 

Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) 

 
Histórico: 

Entrega à Secretaria da Receita Federal do  Brasi l,  pelos  Cartórios de  Ofício de  Notas, de  Registro de  Imóveis e  de  Registro de  títu los  
e Documentos,  da Dec laração de Operações Imob il iárias re lativa às operações de aqu isição ou a lienação de imóveis realizadas 

durante o mês de maio/2020 por pessoas físicas ou jurídicas (Instrução Normativa RFB nº 1.112/2010 , art. 4º ). 

Internet 
 

Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME) Histórico: 

Entrega da DME pelas pessoas f ísicas ou jur ídicas residentes ou domic i l iadas no Brasil que, no mês  de  maio/2020, tenham receb ido 

valores em espécie cu ja soma seja igual ou superior  a R$ 30.000,00,  ou o equ ivalente em outra moeda, decorrentes de  alienação ou  

cessão onerosa ou gratu ita de bens e d ireitos, de prestação de serviços, de aluguel ou de outras operações que envolvam 

transferênc ia de moeda em espécie, realizadas com uma mesma pessoa f ísica ou jur ídica (Instrução Normativa RFB  nº  1.761/2017  ,  

arts. 1º , 4º e 5º ).  

Internet 
 

Operações com criptoativos 

Histórico: 

Prestação de informações relativas às operações realizadas em maio/2020 com criptoativos pela exchange de criptoativos domici liada 

Até: Terça-feira, dia 30 

Até: Terça-feira, dia 30 

Até: Terça-feira, dia 30 

Até: Terça-feira, dia 30 

Até: Terça-feira, dia 30 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13155%2B2015&fe%2Blei%2B13155%2B2015
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Brfb%2Cpgfn%2B1340%2B2015&fe%2Bport%2Brfb%2Cpgfn%2B1340%2B2015
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bres%2Bcc-fgts%2B788%2B2015&fe%2Bres%2Bcc-fgts%2B788%2B2015
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bcirc%2Bcaixa%2B697%2B2015&fe%2Bcirc%2Bcaixa%2B697%2B2015
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bpgfn%2Cmtps%2B1%2B2015&fe%2Bport%2Bpgfn%2Cmtps%2B1%2B2015
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bpgfn%2Cmtps%2B1%2B2015&fe%2Bport%2Bpgfn%2Cmtps%2B1%2B2015
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blc%2B110%2B2001&fe%2Blc%2B110%2B2001
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blc%2B150%2B2015&fe%2Blc%2B150%2B2015
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Brfb%2Cpgfn%2B1302%2B2015&fe%2Bport%2Brfb%2Cpgfn%2B1302%2B2015
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pctrpv-0051&pctrpv-0051
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blei%2B13467%2B2017&fe%2Blei%2B13467%2B2017
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bdl%2B5452%2B1943&fe%2Bdl%2B5452%2B1943
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1112%2B2010&fe%2Bin%2Brfb%2B1112%2B2010
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1112%2B2010%40art4&fe%2Bin%2Brfb%2B1112%2B2010%40art4
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1761%2B2017&fe%2Bin%2Brfb%2B1761%2B2017
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1761%2B2017%40art1&fe%2Bin%2Brfb%2B1761%2B2017%40art1
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1761%2B2017%40art4&fe%2Bin%2Brfb%2B1761%2B2017%40art4
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1761%2B2017%40art5&fe%2Bin%2Brfb%2B1761%2B2017%40art5


  

 

 

 

para fins tributários no Brasil; e pela 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 (Instrução Normativa RFB nº 1.888/2019 , arts. 6º , 

7º e 8º ). Nota A prestação de informações deve ser efetuada com a utilização do sistema Coleta Nacional, disponibilizado por meio do Centro Virtual de 

Atendimento (e-CAC) no site da RFB. 

Internet 

Entrega, pelas pessoas físicas, da Declaração de Ajuste Anual relat iva ao ano-calendário de 2019, inclusive pelas ausentes no exterior a serviço do 

Brasil (Instrução Normativa RFB no 1.924/2020 , com as alterações da Instrução Normativa RFB nº 

1.930/2020 ). 

 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1888%2B2019&fe%2Bin%2Brfb%2B1888%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1888%2B2019%40art6&fe%2Bin%2Brfb%2B1888%2B2019%40art6
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1888%2B2019%40art7&fe%2Bin%2Brfb%2B1888%2B2019%40art7
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1888%2B2019%40art8&fe%2Bin%2Brfb%2B1888%2B2019%40art8
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1924%2B2020&fe%2Bin%2Brfb%2B1924%2B2020
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1930%2B2020&fe%2Bin%2Brfb%2B1930%2B2020

	ATENÇÃO Esta agenda contém as principais obrigações a serem cumpridas nos prazos previstos na legislação
	ICMS
	Histórico:
	Fundamento Legal:
	ICMS (1)
	Histórico: (1)
	Fundamento Legal: (1)
	ICMS (2)
	Histórico: (2)
	Documento:
	Fundamento Legal: (2)
	ICMS (3)
	Histórico: (3)
	Fundamento Legal: (3)
	ICMS (4)
	Histórico: (4)
	Fundamento Legal: (4)
	ICMS (5)
	Histórico: (5)
	Fundamento Legal: (5)
	ICMS (6)
	Histórico: (6)
	Fundamento Legal: (6)
	ICMS (7)
	Histórico: (7)
	Fundamento Legal: (7)
	ICMS (8)
	Histórico: (8)
	Fundamento Legal: (8)
	ICMS (9)
	Histórico: (9)
	Fundamento Legal: (9)
	ICMS (10)
	Histórico: (10)
	Fundamento Legal: (10)
	ICMS (11)
	Histórico: (11)
	Documento: (1)
	Fundamento Legal: (11)

	ATENÇÃO Esta agenda contém as principais obrigações a serem cumpridas nos prazos previstos na legislação
	ICMS - Scanc
	Documento:
	ICMS - Scanc (1)
	Documento: (1)
	ICMS - Scanc (2)
	Documento: (2)
	ICMS - Scanc (3)
	Documento: (3)
	ICMS - Scanc (4)
	Documento: (4)
	ICMS - Scanc (5)
	Documento: (5)
	IRRF
	Documento: (6)
	Documento: (7)
	Documento: (8)
	ICMS - Scanc (6)
	Documento: (9)
	Salário de maio/2020
	Documento: (10)
	FGTS
	Documento: (11)
	Documento: (12)
	Simples Doméstico
	Documento: (13)
	Salário de maio/2020 - Domésticos
	Documento: (14)
	Comprovante de Juros sobre o Capital Próprio - PJ
	Documento: (15)
	IPI
	Documento: (16)
	Documento: GPS (cópia)
	Documento: (17)
	Cide
	Documento: (18)
	Documento: (19)
	EFD-Reinf Histórico:
	Documento: (20)
	Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb)
	Documento: (21)
	Previdência Social (INSS) - Contribuinte individual, facultativo e segurado especial optante pelo recolhimento como contribuinte individual
	Documento: GPS (2 vias)
	Documento: (22)
	IOF
	Documento: (23)
	Documento: (24)
	Cofins/CSL/PIS-Pasep - Retenção na Fonte
	Documento: (25)
	Cofins - Entidades financeiras
	Documento: (26)
	PIS-Pasep - Entidades financeiras
	Documento: (27)
	Previdência Social (INSS)
	Documento: (28)
	Documento: (29)
	Documento: (30)
	Documento: (31)
	ICMS - Scanc (7)
	Documento: (32)
	IRRF (1)
	Documento: (33)
	IOF (1)
	Documento: (34)
	Documento: (35)
	Documento: (36)
	Documento: (37)
	Documento: (38)
	Documento: (39)
	Documento: (40)
	Documento: (41)
	Documento: (42)
	PIS-Pasep
	Documento: (43)
	IOF (2)
	Documento: (44)
	Documento: (45)
	IRPJ - Apuração mensal
	Documento: (46)
	IRPJ - Apuração trimestral
	Documento: (47)
	IRPJ - Renda variável
	Documento: (48)
	IRPJ/Simples Nacional - Ganho de Capital na alienação de Ativos
	Documento: (49)
	Documento: (50)
	Documento: (51)
	Documento: (52)
	Documento: (53)
	Documento: (54)
	CSL - Apuração trimestral
	Documento: (55)
	Refis/Paes
	Documento: (56)
	Refis
	Documento: (57)
	Previdência Social (INSS) - Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro - Profut (Parcelamento de débitos junto à RFB e à PGFN)
	Documento: (58)
	Previdência Social (INSS) - Programa de  Recuperação Previdenciária dos  Empregadores Domésticos  -  Redom  (Parcelamento de débitos em nome do empregado e do empregador domésticos junto à PGFN e à RFB)
	Documento: GPS (2 vias) (1)
	Documento: (59)
	Declaração de Operações Imobiliárias (DOI)

	Internet
	Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME) Histórico:

	Internet (1)
	Operações com criptoativos Histórico:

	Internet (2)
	1.930/2020 ).


