ATEN ÇÃ O 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.
ATEN ÇÃ O 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 - Maio/2020

Até: Terça-feira, dia 5
ICMS
Fato Gerador:
Abril
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

Até: Segunda-feira, dia 11
ICMS
Fato Gerador:
Abril
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

Até: Sexta-feira, dia 15
ICMS
Fato Gerador:
Abril
Histórico:
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Sintegra Envio às Secretarias de Fazenda, Finanças ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal de arquivo magnético com r egistro fiscal das
operações e prestações interestaduais efetuadas no mês anterior. Observação Até o dia 15 do mês subsequente. A
transmissão é feita por meio eletrônico. Recomendamos que essa obrigação seja cumprida até a data indicada.
Documento:
Arquivo magnético - Operações e prestações interestaduais
Fundamento Legal:
Convênio ICMS nº 57/1995 , cláusula oitava, na redação do Convênio ICMS nº 69/2002

Até: Sexta-feira, dia 15
ICMS
Fato Gerador:
Abril
Histórico:
ICMS Antecipado, em substituição tributária ou diferencial de alíquotas Mercadorias ou bens transportados por empresa credenc iada,
oriundos de outros Estados e destinados a contribuinte não credenciado estabelecido neste Estado. Até o 15º dia após o da ocorrência do fato gerador.
Fundamento Legal:
Decreto nº 33.327/2019 , art. 88 , VIII

Até: Sexta-feira, dia 15
ICMS
Fato Gerador:
Abril
Histórico:
Não contribuintes do imposto Contribuintes estabelecidos em outras unidades da Federação e inscritos neste Estado como creden ciados, destinarem
mercadoria, bem ou serviço a consumidor final, não contribuinte do imposto, localizado neste Estado. Até o 15º dia do mês subsequente.
Fundamento Legal:
Decreto nº 33.327/2019 , art. 88 , VII

Até: Sexta-feira, dia 15
ICMS
Fato Gerador:
Fevereiro
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 prazo de entrega do arquivo EFD foi prorrogado nos termos do Decreto nº
33.526/2020 ; O arquivo digital conterá as informações dos períodos de apuração do ICMS e será transmitido até o dia 20 do mês subsequent e ao
do período informado, mediante utilização do software de transmissão disponibilizado pela RFB.
Documento:
Arquivo digital
Fundamento Legal:
Decreto nº 33.526 , de 24.03.2020, art. 2º , III; RICMS-CE/1997 , arts. 276-E a 276-L

Até: Sexta-feira, dia 15
ICMS
Fato G er ador:
D ez emb ro /2 0 19
Histórico:
EFD - Simples Nacional Os contribuintes inscritos no Cadastro Geral da Fazenda (CGF) sob os Regimes de recolhimento Empresa de Pequ eno Porte ou
Microempresa optantes pelo Simples Nacional de que trata a Lei Complementar nº 123/2006 , bem como sob os
R egi mes Esp eci al, P ro duto r R ural e O ut ros fi cam o b ri g ad o s a t rans mi tir a Es crit uração Fis cal Di git al (EFD ) A t rans mi s s ão da EFD s erá no
P erfil B, exceto os co nt ri b ui nt es do s eg ment o de co muni cação , que d everão t rans mitir o arq ui vo no p erfil A. No tas : O p razo de ent reg a
do arq ui vo EFD foi p ro rro g ado nos termo s do D ecret o nº 33. 5 26/ 20 20 ; Envi ar os arqui vos até o 30º dia do t ercei ro mês s ub s eq uen t e
ao p erío d o de referênci a. A t rans mi s s ão é feita por meio el et rô ni c o. R eco mend a mo s que es sa o bri g ação seja cump ri d a até a d at a
indicada.
Documento:
Arquivo digital
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Fundamento Legal:
Decreto nº 33.526 , de 24.03.2020, art. 2º , III; Instrução Normativa Sefaz nº 54/2016 , art. 2º , § 4º

Até: Sexta-feira, dia 15
ICMS
Fato Gerador:
Janeiro
Histórico:
EFD - Simples Nacional Os contribuintes inscritos no Cadastro Geral da Fazenda (CGF) sob os Regimes de recolhimento Empresa de Pequeno P orte ou
Microempresa optantes pelo Simples Nacional de que trata a Lei Complementar nº 123/2006 , bem como sob os
R egi mes Esp eci al, P ro duto r R ural e O ut ros fi cam o b ri g ad o s a t rans mi tir a Es crit uração Fis cal Di git al (EFD ) A t rans mi s s ão da EFD s erá no
P erfil B, exceto os co nt ri b ui nt es do s eg ment o de co muni cação , que d everão t rans mitir o arq ui vo no p erfil A. No tas : O p razo de ent reg a
do arq ui vo EFD foi p ro rro g ado nos termo s do D ecret o nº 33. 5 26/ 20 20 ; Envi ar os arqui vos até o 30º dia do t ercei ro mês s ub s eq uen t e
ao p erío d o de referênci a. A t rans mi s s ão é feita por meio el et rô ni c o. R eco mend a mo s que es sa o bri g ação seja cump ri d a até a d at a
indicada.
Documento:
Arquivo digital
Fundamento Legal:
Decreto nº 33.526 , de 24.03.2020, art. 2º , III; Instrução Normativa Sefaz nº 54/2016 , art. 2º , § 4º

Até: Quarta-feira, dia 20
ICMS
Fato Gerador:
Abril
Histórico:
Substituição tributária Recolhimento do imposto devido pelos: a) substitutos, atacadistas e varejistas, nos casos de ICMS substituição
tri b ut ária por ent rad as, por s aí das, o retid o na fo nte e o I CMS d eco rrent e das o p eraçõ es p ró p rias ; b) cred en ci ado s a recol her o i mp ost o
em p razo excep ci o nal , nos caso s de I CMS Sub sti t ui ç ão T ri b ut ári a por ent rad a i nt eres t ad ual , do I CMS Ant eci p ad o e do I CMS Di ferenci al
de Alíq uot as ; c) enq uad rad o s na Lei nº 1 4.23 7/ 2 00 8 , e d emais co nt ri b ui nt es ins crito s no Cad ast ro Geral da Faz end a (CGF) sem p razo
esp ecí fi co p revi sto na l egisl ação t ri b ut ári a. O b s ervaçõ es Até o 20º dia do mês s ub s eq uent e.
Fundamento Legal:
Decreto nº 33.327/2019 , art. 88 , II

Até: Quarta-feira, dia 20
ICMS
Fato Gerador:
Abril
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 Co nvênio 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 20º dia após o
mês em que ocorrer a entrada no Estado do Ceará.
Fundamento Legal:
RICMS-CE/1997 , art. 437 , parágrafo único

Até: Quarta-feira, dia 20
ICMS
Fato Gerador:
Abril
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

Até: Sexta-feira, dia 29
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ICMS
Fato Gerador:
Abril
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

Até: Sábado, dia 30
ICMS
Fato Gerador:
Fevereiro
Histórico:
EFD - Simples Nacional Os contribuintes inscritos no Cadastro Geral da Fazenda (CGF) sob os Regimes de recolhimento Empresa de Pequ eno 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 ess a 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
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 Federal - Maio/2020

(1) A Por tar ia MF nº 12/2012 e stabe le ce que as da ta s de venc im en to de tr ibu tos fed era is a dm in istr ad os pe la Sec re ta ria da Rec e ita
Fede ra l do Bra sil (RF B), de vid os pelos suje itos pa ssivos d omic iliad os nos municíp ios ab rang id os por dec re to e stadu a l que tenha
rec onhe c id o e stad o de ca la m idade púb lica, ficam pr orr og ada s par a o últim o dia ú til do 3º mê s su b seq ue nte, abr angend o o m ês da
oc orr ênc ia do even to que en se jou a d ecr e taç ão do estado de calam idad e púb lica e o m ês su b seq ue nte. A p rorr og aç ã o do prazo aplic a- se
ta mbé m às da ta s de venc im ento das p arce la s de débitos obje to de parc ela me nto c onc edid o p ela Procur ad or ia- Ge ra l da Fazenda Nac iona l
(PGF N) e pe la R FB, e não imp lica dire ito à r e stitu iç ã o de quan tia s e ve n tua lm en te já r ec olh id a s.
(2) A Por ta ria PGF N nº 152/ 2017 d isc ip lin ou o Pr ogr am a de R egu lar izaçã o Tr ibu tár ia (PR T), de déb itos in sc ritos em D ívid a Ativa da Un iã o
adm inistrad os pe la Pr ocu rad oria -G era l da Fa zend a N ac ion a l, c om ven cimen to até 30. 11. 2016.
(3) Nos term os da Lei nº 13. 485/ 2017 , In stru çã o Norm ativa RF B nº 1. 710/2017 , Por tar ia PGFN nº 645/ 2017 , p od erã o ser pag os em
até 200 pa rce la s, en tre ou tr os, os d ébitos junto à RFB e à PGFN, dos E stad os, do D istrito Fed era l e dos Mun icípios, e su a s autarqu ia s e
fundaç õe s púb lica s e dos segurad os a seu se rviç os, ve ncid os a té 30. 04. 2017. O p edid o de pa rc e lam en to de ver ia ser f or m a lizad o a té
31. 10. 2017.
(4) A Lei nº 13.496/ 2017 ), in stitu iu o Pr ogra ma E spec ial de Regu lar iza çã o Tribu tár ia (Pe rt) jun to à
Procur ad or ia- Ge ra l da Fazenda Nac iona l (PG FN ), o qu al f oi d isciplin ad o p ela In struç ã o N or ma tiva RF B nº
nº 690/2017 , e pe lo Man ua l de Or ien taçã o Reg u la rid ad e do E mpr ega dor, ver são 7, peran te o F GTS,
800/ 2018 . O Per t, abr ange o pa rc e la m en to de débitos venc idos a té 30. 04. 2017, com req ue r im en to até
(6) A Lei nº 13.630/2018 , foi in stitu iu o Pr ogr am a de Regu lar izaç ã o Tr ibu tár ia Rur al
quitad os os déb itos ven cid os a té 30. 08. 2017 das c on tr ib uiç õe s de que tra ta m o ar t. 25
8. 870/ 1994 , c on stitu íd os ou não, inscr itos ou não em dívid a a tiva da Uniã o, inc lu sive
ativos, em discu ssã o ad m in istr a tiva ou jud ic ia l, ou ainda pr oven ie nte s de lan ça men to
requ er im en to oc or ra até 31. 12. 2018 (Le i nº 13. 606/ 2018 , In stru çã o N orm a tiva RF B nº
Por tar ia PGFN nº 29/2018 e In struç ã o N or ma tiva R FB nº 1.784/ 2018 )

Rec eita F eder al do Br a sil (RF B) e à
1.711/ 2017 , pela Portar ia PGFN
apr ovad o p ela Circu lar Caixa nº
14. 11. 2017.

(PRR ) pe ran te a RFB e a PGF N. Pod er ão ser
da Lei nº 8. 212/ 1991 , e o art. 25 da Lei n°
obje to de parc e la m en tos a nter iore s re sc ind id os ou
e fe tu ado de ofíc io após 10. 01. 2018, de sde que o
1. 728/ 2017 ; Por ta ria PGFN nº 894/ 2017 ,

(6) A Por tar ia SE PRT nº 1. 419/2019 , c on solid a o c ron og ra ma de imp le men taç ã o p r ogr e ssiva do Siste ma de Escr itur aç ã o D ig ita l da s
Obr iga çõe s F isca is, Pre vid enc iár ia s e Tra ba lh ista s (eS oc ia l). O in íc io da obrig a tor ie dad e de utiliza ç ão do eSoc ia l oc orr e: a) em jane ir o de
2018, para o 1º grupo, que c omp re ende as en tidad e s in teg ran te s do "Grupo 2 - Entidad e s E mpr e sar ia is" do Anexo V da IN RFB nº
1. 863/ 2018 , com f a tur a me nto no ano de 2016 ac ima de R$ 78. 000. 000, 00; b) em julho de 2018, para o 2º grupo, que c ompr ee nde a s
dem ais en tidad e s in tegr an te s do "Grup o 2 - En tidad es E mp re sar ia is" do An exo V da IN RFB nº 1.863/2018 , e xce to os optan te s p elo
Regim e E sp ec ia l Un ific ad o de Arr ec ad aç ã o de Tribu tos e Con tr ib uiç õe s d e vid os pelas M ic r oe mp re sa s e E mpr e sa s de Peq uen o Por te (S imple s
Nac ion a l) de que trata o art. 12 da Lei Comp le m en ta r nº 123/ 2006 , que con stam n e ssa situ açã o no Cad a stro Na cion al de Pe ssoa Jur íd ica
(CN PJ ), em 1º. 07. 2018, ou que não fizer am e ssa opç ão qua ndo de sua c on stitu iç ã o, se poster ior, e as en tidad e s e mpr e sa r ia is p er tenc en te s
ao 1º grupo, r ef erid os na letr a "a"; c) em jane ir o de 2019, para o 3º grupo, que c omp re ende os obr igad os ao eS ocia l não pe r ten ce nte s ao

1º, 2º, 4º, 5º e 6º grupos, a que se ref er em re sp ec tivam en te as letra s "a", "b", "d", "e" e "f", exc eto os emp r egad ore s d om é stic os; d) em
se tembr o de 2020, par a o 4º grup o, que c omp re ende os en te s púb lic os de âmb ito f eder a l r ef er idos no "Grupo 1 - Ad m in istr aç ã o Púb lica" e
as orga n izaç õe s in tern ac ion a is, in teg ra nte s do "Grup o 5 - Orga n iza çõe s In te rn ac ion ais e Ou tr a s In stitu iç õe s E xtr ate rr itor ia is" , amb os do
Ane xo V da IN RFB nº 1.863/ 2018 ; e) em abril de 2021, par a o 5º grup o, que c ompre end e os ente s públic os de âmb ito e stad ua l e o
Distr ito Fed era l, r ef er id os no "Grupo 1 - Adm in istra çã o Púb lica" do Ane xo V da IN RFB nº 1.863/2018 ; e f) em novemb ro de 2021, par a
o 6º grup o, que c ompr eend e os en te s públic os de âmb ito mun ic ipa l, a s c om issõe s polin ac ion a is e os c on sórc ios públic os r ef er id os no
"Grupo 1 - Adm in istr aç ã o Púb lica " do Ane xo V da IN RFB nº 1. 863/ 2018 .
(7) A Lei Comp le m en ta r nº 162/ 2018 in stitu iu o Prog ra ma E spec ial de R egu la r iza çã o Tr ibutár ia das M ic r oe mp re sa s e E mpre sa s de
Peq uen o Porte op tan te s pelo S imp le s Nac iona l (Per t- SN). Pod er ão ser par ce lad os os débitos ve ncid os até a comp etên cia 04/2017 e
apurad os na form a do Simp le s N ac iona l. (R e soluç õe s CGSN nºs 138 e 139/2018 e Por tar ia PGFN nº 38/2018 ).

Até: S egund a-feira, di a 4
ICMS - Scanc
Histórico:
Tr an sp or tad or r e vend edor r e ta lhista (TRR ) En tr ega das in f or ma ç õe s r elativa s às oper aç õe s in te re stadu a is c om comb u stíve 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

Até: S egund a-feira, di a 4
ICMS - Scanc
Histórico:
Imp or tad or En treg a da s inf or maç õe s re la tiva s às op er aç õe s in ter e sta dua is com c ombu stíve is de rivados de petróleo ou com álc ool
etílico ca rburan te a tra vé s do Siste ma de Cap taç ã o e Aud itoria dos An exos de Com bu stíve is (S canc ).
Documento:
Internet
Código de Recolhimento: Convênio ICMS nº 110/2007 , cláusula vigésima sexta, § 1º, IV; Ato Cotepe/ICMS nº 50/2019

Até: Terç a-fei ra, di a 5
ICMS - Scanc
Histórico:
Contribuinte que tiver recebido o combustível de outro contribuinte substituído Entrega das informações relativas às operaçõe s
in ter e stad ua is c om c omb u stíve is der ivad os de pe tr óle o ou com á lc ool e tílic o c arbur an te a tra vé s do Sistem a de Cap ta çã o e Auditor ia
dos Ane xos de Comb u stíve is (Sc anc ).
Documento:
Internet
Código de Recolhimento: Convênio ICMS nº 110/2007 , cláusula vigésima sexta, § 1º, II; Ato Cotepe/ICMS nº 50/2019

Até: Terç a-fei ra, di a 5
ICMS - Scanc
Histórico:
Imp or tad or En treg a da s inf or maç õe s re la tiva s às op er aç õe s in ter e sta dua is com c ombu stíve is de rivados de petróleo ou com álc ool
etílico ca rburan te a tra vé s do Siste ma de Cap taç ã o e Aud itoria dos An exos de Com bu stíve is (S canc ).
Documento:
Internet
Código de Recolhimento: Convênio ICMS nº 110/2007 , cláusula vigésima sexta, § 1º, IV; Ato Cotepe/ICMS nº 50/2019

Até: Quart a-feira, di a 6

IRRF
Histórico:
Recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte correspondente a fatos geradores ocorridos no período de 21 a 30.04.2020, in cidente 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.

Darf Comum (2 vias)
Até: Quart a-feira, di a 6
IOF
Histórico:
Pag am en to do IOF apurad o no 3º d ecênd io de abr il/2020: - Ope raç ões de créd ito - Pe ssoa Jur íd ica - Cód. Darf 1150 - Ope raç õe s de
créd ito - Pe ssoa Físic a - Cód. D arf 7893 - Op era çõe s de câmb io - En trad a de moeda - Cód. Da rf 4290 - Oper aç õe s de câmb io - Sa íd a
de moeda - Cód. Darf 5220 - Títu los ou Valor e s M ob iliár ios - Cód. D arf 6854 - F ac toring - Cód. Dar f 6895 - Segu r os - Cód. Dar f 3467
- Ouro, ativo financeiro - Cód. Darf 4028
Documento:
Darf Comum

Até: Quart a-feira, di a 6
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: Quart a-feira, di a 6
ICMS - Scanc
Histórico:
Imp or tad or En treg a da s inf or maç õe s re la tiva s às op er aç õe s in ter e sta dua is com c ombu stíve is de rivados de petróleo ou com álc ool
etílico ca rburan te a tra vé s do Siste ma de Cap taç ã o e Aud itoria dos An exos de Com bu stíve is (S canc ).
Documento:
Internet
Código de Recolhimento: Convênio ICMS nº 110/2007 , cláusula vigésima sexta, § 1º, IV; Ato Cotepe/ICMS nº 50/2019

Até: Qui nt a-fei ra, di a 7
Salário de abril/2020
Histórico:
Pagamento dos salários mensais. Nota
O pra zo para paga me nto d os salár ios m en sa is é até o 5º dia ú til do mês sub sequ en te ao venc id o. Na c on tag em dos dia s, inc lu ir o
sáb ad o e e xc luir os doming os e os fer iados, inclusive os m un ic ip ais.
Consultar o documento coletivo de trabalho da categoria profissional, que pode estabelecer prazo específico para pagamento de salários aos
empregados.
Documento:
Recibo

Até: Quinta-feira, dia 7
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 abril/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 r ealizado de forma
parcelada, sem a incidência da atualização, da multa e dos encargos legais.
Os va lore s re la tivos às r efe rid a s c omp e tê nc ia s p ode rã o ser qu itad os em até 6 p arc ela s men sais, com ven cim en to no dia 7 de cada
mê s, com in íc io em julh o/2020 e f im em d e zemb r o/2020.
Para usufruir da mencionada prerrogativa, o empregador fica obrigado a declarar as informações até o dia 07 de cada mês (ou,
impr e te rive lme nte, até 20. 06. 2020), por meio do Con ec tividad e Social, em Guia de Rec olh im en to do Fun do de Garan tia do Temp o de
Ser viço e In for ma ç õe s à Pre vid ênc ia S oc ial (G FIP), ob ser vand o as de ter m ina ç õe s da Circu lar Caixa nº 893/ 2020 . (M ed ida Provisór ia
nº 927/ 2020 , arts. 19 e 20 ; Circu lar Caixa nº 893/ 2020 )
Documento:
GFIP/Sefip (aplicativo Conectividade Social - meio eletrônico)

Até: Qui nt a-fei ra, di a 7
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged)
Histó ric o:
Envio, à S ecr e tar ia E spe cial de Pr e vid ênc ia e Tr aba lh o, da re la çã o de adm issõe s e de slig a men tos de emp regad os oc or rid os em
abr il/2020.
As empresas dos grupos 1, 2 e 3 do eSocial, que enviaram corretamente e no prazo estabelecido, por meio dos eventos
corr e sp ond en te s, a s in f or m aç õe s de adm issõe s, tra n sf er ên cia, de slig a men tos e re in tegr aç õe s, e stão dis pen sada s do envio do Cag ed,
uma ve z que e ste pa ssou a ser sub stituíd o pe lo eS oc ia l.
Os ente s púb licos e as org an izaç õe s in tern ac ion a is (grup os 4, 5 e 6) e a s e mpre sa s que não cumpr ir am as cond iç õe s e stabe lec id a s na
Por tar ia SE PRT nº 1. 127/ 2019 de ver ão pre star as in f or ma ç õe s por me io do sistem a Cag ed.
Nota
Par a f ins de segu r o-d e semp re g o, as inf orm aç õe s no Caged re lativa s a ad missõe s de verã o ser pr e stada s a té o dia an te rior ao in ício
das a tividad e s do e mpreg ad o, ou no prazo e stipulad o em n otif ic aç ã o par a c ompr ovaç ã o do reg istr o do empregad o lavrad a em açã o
fisc al c ondu zida p or Aud itor -F isc a l do Tr aba lh o (Por tar ia SE PRT nº 1. 195/ 2019 ).
Documento:
Caged (meio eletrônico)

Até: Qui nt a-fei ra, di a 7
Simples Doméstico
Histórico:
Recolhimento relativo aos fatos geradores ocorridos em abril/2020, da contribuição previdenciária a cargo do empregado domést ico; recolhimento para o
FGTS (*); depósito destinado ao pagamento da indenização compensatória da perda do emprego, sem justa
causa ou por culpa do e mp reg ad or, inc lu sive p or culpa re cíp roca; e r ec olh ime nto do IRRF, se inc iden te.
Não ha vend o e xp edien te banc ár io, de ve- se an tec ipar os re c olhim en tos.
Importante
Como mais uma medida de enfrentamento da crise provocada pela pandemia do coronavírus, o Ministro da Economia, por meio da
Por tar ia ME nº 139/ 2020 - DOU de 03. 04. 2020, Ediçã o E xtr a, pr orr ogou para 07. 10. 2020, o pra zo de r e colh im en to da s c on tr ib u iç õe s
pre vid enc iár ia s a cargo do empr egad or d om é stic o (8% e 0, 8% para f in anc ia men to do seg ur o c on tr a ac id ente do traba lh o), r e la tiva s
à c omp e tênc ia ab ril.

(*)
Nota
O recolhimento do FGTS das competências de março, abril e maio/2020 foi prorrogado por 3 meses, podendo (opcionalmente) ser r ealizado de forma
parcelada, sem a incidência da atualização, da multa e dos encargos legais. Os valores relativos às referidas
comp e tê nc ia s p oder ã o ser qu itad os em até 6 pa rce la s m en sa is, c om venc im en to no dia 7 de cada m ês, com início em ju lho/2020 e
fim em de zem br o/2020.
Par a usu fru ir da menc ionad a pr er roga tiva, o empr egad or d omé stic o fic a ob rig ad o a dec lar ar as inf orm aç õe s até o dia 07 de cada mês
(ou, im pr eter ive lmen te, a té 20. 06. 2020), adotando as or ien ta ç õe s do M anua l de Orien taç ã o do eS ocia l para o E mpreg ador D om é stic o
(ite m 4, sub ite m 4.3 - Em itir Gu ia ) e ob se r vand o as d e te rm inaç õe s da Cir cular Caixa nº 893/ 2020 . O D ocu men to de Arr ec ada çã o d o
eSocial (DAE ) de ve ser obr ig ator ia m en te e m itid o, p or ém, é d ispen sada sua imp re ssã o e qu itaçã o.
Medid a Pr ovisór ia nº 927/ 2020 , ar ts. 19 e 20 ; Circu la r Ca ixa nº 893/2020 )

Documento:
Documento de Arrecadação eSocial - DAE (2 vias)

Até: Qui nt a-fei ra, di a 7
Salário de abril/2020 - Domésticos
Histórico:
Pagamento dos salários mensais dos empregados domésticos (Lei Complementar nº 150/2015 , art. 35 ). Nota O empregador doméstico é obrigado a
pagar a remuneração devida ao empregado doméstico, até o dia 7 do mês seguinte ao da competência.
Documento:
Recibo

Até: S ext a-fei ra, dia 8
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 abril/2020 (art. 2º, II,
da Instrução Normativa SRF nº 41/1998 ).
Documento:
Formulário

Até: S ext a-fei ra, dia 8
IPI
Histórico:
Pagamento do IPI apurado no mês de abril/2020 incidente sobre produtos classificados no código 2402.20.00 da TIPI (cigarros que contenham tabaco) Cód. Darf 1020.
Documento:
Darf Comum (2 vias)

Até: S ext a-fei ra, dia 8
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 Previdênc ia
Soc ia l (G PS) re la tiva à c omp etên cia ab ril/2020. H a vend o re c olh im en to de c on tr ib uiç õe s em ma is de uma GPS, enc am inha r c óp ia s de
toda s as gu ia s. N ota Se a d ata -lim ite para a re me ssa f or leg alm ente c on sid er ada f er iad o, a empr e sa de ve rá an te cip ar o envio da
guia. Le mbr ar que par a as e mpre sa s que já pa ssar am a sub stitu ir a GF IP pela D CTF Web, par a e fe itos pre vid enc iár ios, o r ec olh im en to
das c on tr ibu iç õe s pr e vid enc iár ia s p a ssou a ser e fe tuad o por m eio do DAR F em itido pe lo próp rio ap lic ativo.
Documento:
GPS (cópia)

Até: Quarta-feira, dia 13
ICMS - Scanc
Histórico:
Ref ina ria de Petróle o e su as ba se s, nas ope raç õe s com c om bu stíve l d er ivad o de pe tr óle o, nos ca sos de repasse (imp osto r e tid o p or
ref ina ria ou sua s ba ses) En tr ega da s inf orm aç õe s r ela tiva s às oper aç õe s in ter e stad ua is c om c omb u stíve is d er ivad os de petr óleo ou
com á lc ool etílic o carb uran te a tra vé s do Siste ma de Cap taç ão e Aud itor ia dos Ane xos de Combu stíve is (Sca nc).
Documento:
Internet
Código de Recolhimento: Convênio ICMS nº 110/2007 , cláusula vigésima sexta, § 1º, V, "a"; Ato Cotepe/ICMS nº 50/2019

Até: Quarta-feira, dia 13
IRRF
Histórico:
Recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte correspondente a fatos geradores ocorridos no período de 1º a 10.05.2020, in cidente 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 qu alquer vantagem por
rescisão de contratos.
Documento:
Darf Comum (2 vias)
Código de Recolhimento: Veja Códigos para recolhimento

Até: Quarta-feira, dia 13
IOF
Histórico:
Pag am en to do IOF ap urad o no 1º dec ênd io de ma io/2020: - Ope raç ões de créd ito - Pe ssoa Jur ídica - Cód. D arf 1150 - Op er aç õe s de
créd ito - Pe ssoa Físic a - Cód. D arf 7893 - Op era çõe s de câmb io - En trad a de moeda - Cód. Da rf 4290 - Oper aç õe s de câmb io - Sa íd a
de moeda - Cód. Darf 5220 - Títu los ou Valor e s M ob iliár ios - Cód. D arf 6854 - F ac toring - Cód. Dar f 6895 - Segu r os - Cód. Dar f 3467
- Ouro, ativo financeiro - Cód. Darf 4028
Documento:
Darf Comum (2 vias)

Até: Sexta-feira, dia 15
IPI
Histórico:
Demonstrativo de Crédito Presumido (DCP) Entrega pela empresa produtora e exportadora que proceda à apuração de crédito presumido do IPI, de
forma centralizada pela matriz, do DCP relativo ao 1º trimestre/2020 (janeiro-fevereiro-março/2020).
Documento:
Internet

Até: Sexta-feira, dia 15
Cide
Histórico:
Pag am en to da Con tribu iç ão de In te r venç ã o no D om ín io Ec on ômic o cujos fa tos ger ad ore s oc orr era m no mês de abr il/2020 (art. 2º, §
5º, da Lei nº 10. 168/ 2000 ; a rt. 6º da Lei nº 10. 336/ 2001 ): Inc ide nte sobre as imp or tânc ia s p aga s, cre ditad a s, en tr egue s,
empregadas ou remetidas a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneraçã o previstos nos respectivos
con tr atos re la tivos a f orn ec ime nto de te cn olog ia , pr e staç ão de se rviç os de a ssistênc ia té cnica, ce ssão e licenç a de uso de ma rca s e
ce ssã o e lic ença de exp loraç ã o de patente s - Cód. Da rf 8741. Inc iden te na come rc ializaç ã o de petróleo e seu s d erivad os, gá s na tur al
e seu s d er ivad os e á lc ool e tílic o c omb u stíve l (Cid e- Combu stíve is) - Cód. Dar f 9331.
Documento:
Darf Comum (2 vias)

Até: Sexta-feira, dia 15
Cofins/PIS-Pasep - Retenção na Fonte - Autopeças
Histórico:
Rec olh im en to da Cof in s e do PIS- Pasep r e tid os na f onte sobr e r em un era ç õe s paga s p or pe ssoa s jur íd ic as re fer en te s à aqu isiçã o de
autop eça s (ar t. 3º, § 5º, da Lei nº 10. 485/ 2002 , com a n ova r edaç ã o dada pelo a rt. 42 da Lei nº 11. 196/ 2005 ), no períod o de
16 a 30. 04. 2020.

Documento:
Darf Comum (2 vias)
Código de Recolhimento: Veja Códigos para recolhimento

Até: Sexta-feira, dia 15
EF D-R einf
Histó ric o:
Entrega da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf), relativa ao mês de abril/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 ion e a In struçã o N orm a tiva RF B nº 1. 634/2016 , e sta foi r e vog ada pela
In struçã o Norm ativa RFB nº 1.863/ 2018 , a qual tr az em seu Ane xo V a n ova r elaçã o c om a n atu r eza jur íd ica das a tividad e s.
Documento:
Internet

Até: Sexta-feira, dia 15
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),
rela tiva ao mê s de abr il/2020, pela s en tidad e s c ompr e end id a s no 1º Grupo (c om f atur am en to em 2016 acima de R$ 78. 000. 000, 00),
bem com o aque la s c ompr e end ida s no 2º grupo (en tid ade s e mpr e sar ia is com f a tur a men to no ano de 2017 ac im a de R$ 4. 800. 000, 00).
Qu ando o pra zo r eca ir em dia não útil, a en tr ega da D CTFWeb será an tec ip ada p ara o d ia ú til ime diata me n te an te rior . (In stru çã o
Normativa RFB nº 1.787/2018 , art. 13 , §§ 1º a 4º, na redação da Instrução Normativa RFB nº 1.884/2019 ).
Documento:
DCTFWeb (internet)

Até: Sexta-feira, dia 15
Previdência Social (INSS) - Contribuinte individual, facultativo e segurado especial optante pelo recolhimento como contribuinte
individual
Histórico:
Recolhimento das contribuições previdenciárias relativas à competência abril/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)

Até: Quarta-feira, dia 20
IRRF
Histórico:
Recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte correspondente a fatos geradores ocorridos no mês de abril/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

Até: Quarta-feira, dia 20

Cofins/CSL/PIS-Pasep - Retenção na Fonte
Histórico:
Rec olh im en to da Cof in s, da CSL e do PIS- Pa sep re tid os na fon te sobre r e mun er aç õe s p agas por pe ssoas jur ídica s a outra s p e ssoa s
jur ídica s, c or re sp onde nte a fa tos ger ad ore s oc orr id os no mês de abril/2020 (Lei nº 10. 833/2003 , ar t. 35 , com a red açã o dad a
pelo ar t. 24 da Le i nº 13. 137/ 2015 ).
Documento:
Darf Comum (2 vias)
Código de Recolhimento: Veja Códigos para recolhimento

Até: Quarta-feira, dia 20
Previdência Social (INSS)
Histórico:
Rec olh im en to da s c on tribu iç õe s p re vid enc iár ia s (*) re lativa s à c omp e tê nc ia a br il/2020, d e vid a s por e mpre sa ou equ ip ar ad a, inc lu sive
da con tribu iç ão r etid a sobre c ess ão d e mão de o bra ou emp reit ad a e da d e sc ontada do c ontr ibu in te individu al que lhe tenha
prestado serviço, bem como em relação à cooperativa de trabalho, da contribuição descontada dos seus associados como contribu inte 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.
Lembrar que para as empresas que já passaram a substituir a GFIP pela DCTFWeb, para efeitos p revidenciários, o recolhimento das contribuições
previdenciárias passou a ser efetuado por meio do DARF emitido pelo próprio aplicativo.

(*) Importante
Como mais uma medida de enfrentamento da crise provocada pela pandemia do coronavírus, o Ministro da Economia, por meio da Portaria ME nº
139/2020 , com as alterações da Portaria ME nº 150/2020 - DOU de 03.04.2020 e 08.04.2020, Edições Extras, prorrogou para 20.10.2020 o prazo de
recolhimento das seguintes contribuições previdenciárias relativas à competência abril:
I - das e mpr esa s e equ ipa ra da s:
a) básic a (20% ou 22, 5%, con f or me o ca so) in cid en te sobre a r em une ra çã o de empr egad os e tra ba lh ad or e s avulsos;
b) alíqu ota var iá ve l, para o fina nc ia m en to de bene fício de aposen tad or ia e spec ia l e daqu ele s c onc ed idos e m razã o do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GIILRAT), sobre o total das remunerações de empregados e avulsos;
c) contr ibu iç õe s sobre a r em une ra çã o de con tribu in te s ind ividu a is (20% ou 22, 5%, conf or me o c a so);
II - das a gr oindú stria s - c on tribu iç ã o sobr e o valor da rec eita bruta pr oven ien te da come rc ializaç ã o da produç ã o ru ra l, de:
a) 2,5%; de stin ad o à S egur idad e S oc ial;
b) 0,1%, para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial e do GIIL-RAT;
III - do empreg ad or rur al p e ssoa f ísic a e do segu rad o e spec ia l - c on tr ib uiçã o sobr e o valor da rec eita bruta p roven ien te da
com erc ia lizaç ã o da sua p rodu çã o r ura l, de:
a) 1,2%, de stinad o à S egur idad e Social;
b) 0,1%, para f in anc iam en to das pr e staç õe s por acid en te do trab a lho;
IV - do empreg ad or rur al p e ssoa jur íd ic a - c ontr ibu iç ã o sobre o valor da rec e ita bru ta p r ove nien te da c om er cia lizaç ã o da sua
produç ã o ru ra l, de:
a) 1,7%, de stinad o à Segur id ade Socia l;
b) 0,1%, para f in anc iam en to das pr e staç õe s por acid en te do trab a lho.
V - das e mpr esa s que optar am pela d e sone ra çã o da folh a de pagam en to - c on tr ibu iç ã o p re vid en c iá ria sobr e a r ece ita bru ta (CPR B) alíqu ota s var iá ve is, de ac ord o c om a a tivid ade (Le i nº 12. 546/ 2011 , arts. 7º e 8º ).
Documento:
GPS (sistema eletrônico)

Até: Quarta-feira, dia 20
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

Até: Quarta-feira, dia 20
IRPJ/CSL/PIS/Cofins - Incorporações imobiliárias - Regime Especial de Tributação
Histórico:
Rec olh im en to un if ic ad o do IR PJ /CS L/PIS /Cof in s, re la tiva me n te às re ce ita s rec ebid a s em ab ril/2020 - Re gim e E sp ec ia l de Tr ibu taç ão
(RET) ap licá ve l às inc orp or aç õe s im ob iliár ia s (Instr uçã o Norm ativa RFB nº 1. 435/ 2013 , ar ts. 5º e 8º , § 2º; e ar t. 5º da Lei nº
10. 931/ 2004 , a lte rad o pe la Le i nº 12. 024/ 2009 ) - Cód. Dar f 4095.
Documento:
Darf Comum (2 vias)

Até: Quarta-feira, dia 20
IRPJ/CSL/PIS/Cofins - Incorporações imobiliárias - Regime Especial de Tributação - PMCMV
Histórico:
Rec olh im en to un if ic ad o do IR PJ /CS L/PIS /Cof in s, re la tiva me n te às re ce ita s rec ebid a s em ab ril/2020 - Re gim e E sp ec ia l de Tr ibu taç ão
(RET) ap lic á ve l às inc orp or aç õe s im ob iliá ria s e às c on struç õe s no â mbito do Pr ogr am a Minha Ca sa Minha Vida - PMCMV (In stru çã o
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)

Até: Sábado, dia 23
ICMS - Scanc
Histórico:
Ref ina ria de Pe tr óle o e sua s b a se s, na s ope raç õe s com c ombu stível de rivad o de petr óle o, nos ca sos de repa sse (imp osto re tido por
ou tr os c on tr ibu in te s) En tr ega da s in f or ma ç õe s re lativa s às oper aç õe s inter e stadu ais com c ombu stíveis derivad os de petr óle o ou com
álc ool e tílico ca rburan te a tr a vé s do Siste ma de Cap taç ã o e Aud itoria dos An exos de Com bu stíve is (Scan c ).
Documento:
Internet
Código de Recolhimento: Convênio ICMS nº 110/2007 , cláusula vigésima sexta, § 1º, V, "b"; Ato Cotepe/ICMS nº 50/2019

Até: Segunda-feira, dia 25
IPI
Histórico:
Pag am en to do IPI apur ad o no mê s de abril/2020 inc id ente sobre tod os os produ tos (e xce to os cla ssifica d os no Cap ítu lo 22, nos
cód ig os 2402. 20. 00, 2402. 90. 00 e na s p osiçõe s 84. 29, 84. 32, 84.33, 87. 01 a 87. 06 e 87. 11 da TI PI ) - Cód. Da rf 5123.
Documento:
Darf Comum (2 vias)

Até: Segunda-feira, dia 25
IPI
Histórico:
Pagamento do IPI apurado no mês de abril/2020 incidente sobre produtos classificados no Capítulo 22 da TIPI (bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres) Cód. Darf 0668.
Documento:
Darf Comum (2 vias)

Até: Segunda-feira, dia 25
IPI
Histó ric o:
Pag am en to do IPI apur ad o no mê s de abril/2020 inc id ente sobre os produ tos do c ódig o 2402. 90. 00 da TIPI (ou tr os c ig arr os) - Cód.
Darf 5110.
Documento:
Darf Comum (2 vias)

Até: Segunda-feira, dia 25
IPI
Histórico:
Pagamento do IPI apurado no mês de abril/2020 incidente sobre os produtos classificados nas posições 84.29, 84.32 e 84.33
(m áqu ina s e ap are lh os) e na s p osiç õe s 87. 01, 87. 02, 87. 04, 87.05 e 87. 11 (tr a tore s, ve ícu los au tom óveis e m otoc ic le ta s) da TIPI Cód. Dar f 1097.
Documento:
Darf Comum (2 vias)

Até: Segunda-feira, dia 25
IPI
Histórico:
Pagamento do IPI apurado no mês de abril/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)

Até: Segunda-feira, dia 25
IPI
Histórico:
Pag am en to do IPI apur ad o no mê s de abril/2020 inc id ente sobre c er veja s sob o reg ime de Tr ibu ta çã o de Beb ida s Frias - Cód. Darf
0821.
Documento:
Darf Comum (2 vias)

Até: Segunda-feira, dia 25
IPI
Histó ric o:
Pag am en to do IPI apur ad o no mê s de abril/2020 inc id ente sobre d em ais beb ida s sob o r eg im e de Tribu taçã o de Beb ida s Fr ia s - Cód.
Darf 0838.
Documento:
Darf Comum (2 vias)

Até: Segunda-feira, dia 25
IRRF
Histórico:

Recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte correspondente a fatos geradores ocorridos no período de 11 a 20.05.2020, in cidente 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 qu alquer vantagem por
rescisão de contratos.
Documento:
Darf Comum (2 vias)
Código de Recolhimento: Veja Códigos para recolhimento

Até: Segunda-Feira, dia 25
IOF
Histórico:
Pag am en to do IOF ap urad o no 2º dec ênd io de ma io/2020: - Ope raç ões de créd ito - Pe ssoa Jur ídica - Cód. D arf 1150 - Op er aç õe s de
créd ito - Pe ssoa Físic a - Cód. D arf 7893 - Op era çõe s de câmb io - En trad a de moeda - Cód. Da rf 4290 - Oper aç õe s de câmb io - Sa íd a
de moeda - Cód. Darf 5220 - Títu los ou Valor e s M ob iliár ios - Cód. D arf 6854 - F ac toring - Cód. Dar f 6895 - Segu r os - Cód. Dar f 3467
- Ouro, ativo financeiro - Cód. Darf 4028
Documento:
Darf Comum (2 vias)

Até: Sexta-feira, dia 29
IOF
Histórico:
Pagamento do IOF apurado no mês de abril/2020 relativo a operações com contratos de derivativos financeiros - Cód. Darf 2927.
Documento:
Darf Comum (2 vias)

Até: Sexta-feira, dia 29
Cofins/PIS-Pasep - Retenção na Fonte - Autopeças
Histórico:
Rec olh im en to da Cof in s e do PIS- Pa sep re tid os na fon te sobr e r e mun er aç õe s p aga s por pe ssoa s ju ríd ica s r efe ren tes à aqu isiçã o d e
autop eça s (ar t. 3º, § 5º, da Lei nº 10. 485/ 2002 , c om a nova red açã o d ada pe lo art. 42 da Lei nº 11. 196/ 2005 ) no períod o de
1º a 15. 05. 2020.
Documento:
Darf Comum (2 vias)
Código de Recolhimento: Veja Códigos para recolhimento

Até: Sexta-feira, dia 29
IRPJ - Apuração mensal
Histórico:
Pagamento do Imposto de Renda devido no mês de abril/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

Até: Sexta-feira, dia 29
IRPJ - Apuração trimestral

Histórico:
Pag am en to da 2ª quota ou quota ún ica do Imposto de Renda d e vid o no 1º tr ime str e de 2020, pe la s p e ssoas juríd ic a s sub me tida s à
apuraç ã o tr im e stra l c om ba se no lucro rea l, pr e sum id o ou arbitr ad o, a cre scid a de 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: Sexta-feira, dia 29
IRPJ - Renda variável
Histórico:
Pagamento do Imposto de Renda devido sobre ganhos líquidos auferidos no mês de abril/2020, por pessoas jurídicas, inclusive as
isen ta s, em op era ç õe s rea lizad a s em bolsa s de va lore s de me rc ad or ia s, de fu tur os e a sse me lh ad a s, be m com o em a liena çõe s de our o,
ativo f ina nc eir o, e de par tic ip aç õe s socie tá r ia s, f ora de bolsa (ar t. 923 do RIR /2018).
Documento:
Darf Comum (2 vias)
Código de Recolhimento: Veja Códigos para recolhimento

Até: Sexta-feira, dia 29
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 a lienação de
ativos no mês de abril/2020 (art. 5º, § 6º, da Instrução Normativa SRF nº 608/2006 ) - Cód. Darf 0507.
Documento:
Darf Comum (2 vias)

Até: Sexta-feira, dia 29
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
abril/2020 (art. 915 do RIR/2018) - Cód. Darf 0190.
Documento:
Darf Comum (2 vias)

Até: Sexta-feira, dia 29
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 abril/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)

Até: Sexta-feira, dia 29
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
abril/2020 (art. 915 do RIR/2018) - Cód. Darf 6015.
Documento:
Darf Comum (2 vias)

Até: Sexta-feira, dia 29
CSL - Apuração mensal
Histórico:
Pag am en to da Con tribu iç ão S oc ia l sobre o Lucro de vida, no mês de ab ril/2020, pe la s pe ssoa s juríd ic a s q ue op tar am pelo p aga men to
men sal do IRPJ por estim a tiva (ar t. 28 da Le i nº 9. 430/1996 ).
Documento:
Darf Comum (2 vias)
Código de Recolhimento: Veja Códigos para recolhimento

Até: Sexta-feira, dia 29
CSL - Apuração trimestral
Histórico:
Pag am en to da 2ª quota ou quota únic a da Con tr ibu içã o Social sobre o Lucro d e vid a no 1º trime str e de 2020 pe la s pe ssoa s ju ríd ic a s
sub me tida s à apur aç ão tr im estr a l do IR PJ c om ba se no lucr o re al, p re su m ido ou arb itrad o, acr e sc ida de juros de 1% (ar t. 28 da Lei
nº 9.430/ 1996 ).
Documento:
Darf Comum (2 vias)
Código de Recolhimento: Veja Códigos para recolhimento

Até: Sexta-feira, dia 29
Refis/Paes
Histórico:
Pagamento pelas pessoas jurídicas optantes pelo Programa de Recuperação Fiscal (Refis), conforme Lei nº 9.964/2000 ; e pelas
pessoa s f ísica s e jur ídica s op tan te s pe lo Pa rc ela me nto E spe cial (Pae s) da parc ela men sal, ac re sc ida de juros pe la TJ LP, c onf or me Lei
nº 10.684/ 2003 .
Documento:
Darf Comum (2 vias)
Código de Recolhimento: Veja Códigos para recolhimento

Até: Sexta-feira, dia 29
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: Sexta-feira, dia 29
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:
Pag am en to da parce la m en sa l, ac re sc ida de juros da Selic e de 1% do mês de pagamen to, d ec orr en te d o parc e la m en to de débitos
das en tidad e s d e sp or tiva s p r of ission a is de futeb ol, nos term os da Le i nº 13. 155/ 2015 e da Por tar ia Conju nta RF B/PGFN nº
1. 340/ 2015 . Nota A Re soluçã o CC/F GTS nº 788/2015 , a Circu lar Ca ixa nº 697/ 2015 e a Por ta ria Conjun ta PGFN /M TPS nº
1/ 2015 e stabe lec e m n or ma s para p ar ce la men to de débito de contr ibu iç õe s d e vid a s ao FG TS, inc lu sive das c on tr ib uiç õe s da Lei
Comp le m en ta r nº 110/ 2001 , no âmb ito do Pr ofu t.
Documento:
GPS/GRF/GRDE/Darf, conforme o caso (2 vias)

Até: Sexta-feira, dia 29
Previd ênci a So ci al (INS S) - Prog rama d e Rec up eraç ão Prev id enci ári a dos E mpreg ado res Do mésti cos - Redo m (Parc elament o
de débi tos em nome do emp reg ad o e do emp reg ado r do mésti cos j unt o à PGFN e à RF B)
Histórico:
Pag am en to da parce la m en sa l, ac re sc id o de juros da Selic e de 1% do mês de paga men to, d ec orr en te do parc e lam en to de déb itos
pre vid enc iár ios a carg o do emp reg ador d om é stic o e de seu e mpreg ad o, c om ven cimen to até 30. 04. 2013, nos ter m os dos ar ts. 39 a
41 da Lei Comple me n ta r nº 150/ 2015 e da Portar ia Con jun ta R FB/PG FN nº 1. 302/2015 . N ota A pr estaçã o d e ve rá ser pag a por
meio de GPS, c om o c ód igo de pagam en to 4105.
Documento:
GPS (2 vias)

Até: Sexta-feira, dia 29
Contribuição Sindical (empregados)
Histórico:
Rec olh im en to da s c on tribu iç õe s sindica is dos e mpr egad os d e sc on tada em abr il, de sde que pr é via e e xpre ssa men te au torizad o por
ele s. N ota A Lei nº 13.467/2017 a lter ou o c aput do ar t. 545 da Consol id aç ão das L eis do Trab al ho (CLT), para d isp or qu e, os
emp re gad ore s ficam ob rig ad os a d e sc on tar da folha de paga men to d os seus e mp reg ad os, de sde que por e le s d e vid am en te
autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, quando por este notificados.
Documento:
GRCSU

Até: Sexta-feira, dia 29
Salário-família (Comprovante de frequência à escola)
Histórico:
Os empregados que recebem salário-família apresentam, no mês de maio/2020, o comprovante de frequência à escola do filho ou equiparado, a partir de
7 anos completos de idade.
Documento:
Comprovante de frequência à escola

Até: Sexta-feira, dia 29
Declaração de Operações Imobiliárias (DOI)
Histórico:
Entr ega à Se cre taria da Rec e ita F ede ra l do Br a sil, pelos Car tórios de Ofício de Nota s, de Registr o de Im óve is e de Registr o de títu los
e D ocu m en tos, da Dec lar açã o de Oper aç õe s Im ob iliá ria s re la tiva às op er aç õe s de aqu isiçã o ou a lien açã o de imóveis r ea lizada s
durante o mês de abril/2020 por pessoas físicas ou jurídicas (Instrução Normativa RFB nº 1.112/2010 , art. 4º ).

Internet
Até: Sexta-feira, dia 29
Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME) Histórico:
Entr ega da DME pela s pe ssoa s f ísica s ou jur ídic a s r e siden te s ou dom ic iliad a s no Bra sil que, no mê s de a bril/2020, tenh am rec eb ido
va lor e s em e sp écie cuja soma se ja igua l ou sup er ior a R$ 30. 000, 00, ou o eq uiva len te em ou tra m oeda, de c or ren te s de alien açã o ou

cessão onerosa ou gratuita de bens e direitos, de prestação de serviços, de aluguel ou de outras operações que envolvam
tr an sfe rê nc ia de m oed a em e spé cie, re a lizada s com uma m e sma pe ssoa f ísic a ou juríd ic a (In struç ão Nor ma tiva RF B
arts. 1º , 4º e 5º ).

nº

1. 761/ 2017

,

Internet
Até: Sexta-feira, dia 29
Operações com criptoativos
Histórico:
Pr e staç ão de inf orm aç õe s re la tiva s à s op era çõe s r ea lizad as em abr il/2020 com c riptoa tivos pe la e xc hange de cr ip toa tivos d om ic iliada
para f ins tr ibu tár ios no Bra sil; e pe la pe ssoa f ísic a ou jur ídic a r e siden te ou dom ic iliad a no Bra sil qu and o: a) as ope raç õe s 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

