
 

 
Está disponível, no sítio da Receita Federal na internet, a Declaração de Débitos e 
Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos 
(DCTFWeb). 
 
A DCTFWeb é a declaração que substituirá a Guia de Recolhimento do FGTS e 
Informações à Previdência Social (GFIP) e será exigida, neste primeiro momento, 
apenas das empresas que, em 2016, tiveram faturamento superior a R$ 78 milhões 
ou que aderiram facultativamente ao eSocial. Para essas empresas, a DCTFWeb 
passa a ser o instrumento de confissão de débitos previdenciários e de terceiros 
relativos a fatos geradores (períodos de apuração) ocorridos a partir de 1º de 
agosto de 2018. 
 
A DCTFWeb deve ser entregue até o dia 15 do mês seguinte ao da ocorrência dos 
fatos geradores. Portanto, a primeira entrega deverá ocorrer até o dia 14 de 
setembro, considerando que o dia 15 de setembro não é dia útil. 
 
Também já está disponível nova versão do aplicativo PER/DCOMP Web que 
permite a compensação dos débitos oriundos da DCTFWeb, inclusive com a 
possibilidade de aproveitamento de créditos fazendários apurados a partir de 
agosto de 2018. 
 
A integração entre as escriturações do eSocial e/ou da EFD-Reinf e a DCTFWeb é 
feita de forma automática após o envio, com sucesso, dos eventos de fechamento 
das escriturações. O sistema DCTFWeb recebe os dados e gera automaticamente a 
declaração, que aparecerá na situação “em andamento”. 
  
Para os contribuintes obrigados à DCTFWeb, todos os recolhimentos de 
contribuições previdenciárias deverão ser feitos por meio de Darf emitido pelo 
próprio aplicativo. O vencimento das contribuições continua o mesmo, ou seja, até 
o dia 20 do mês seguinte à ocorrência dos fatos geradores. 
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Prazo para a entrega da DITR vai até 28 de setembro de 2018. 
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Prazo para a entrega da DITR vai 
até 28 de setembro de 2018.  
 
 
A Instrução Normativa RFB nº 1.820, de 
2018, estabelece as regras e os 
procedimentos para a apresentação da 
Declaração do Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural (DITR) relativa 
ao exercício de 2018. 
 
O prazo para a apresentação tempestiva 
da DITR se encerra às 23h59min59s, 
horário de Brasília, do dia 28 de setembro 
de 2018. 
 
Está obrigada a apresentar a DITR a 
pessoa física ou jurídica, exceto a imune 
ou isenta, proprietária, titular do domínio 
útil ou possuidora a qualquer título, 
inclusive a usufrutuária, um dos 
condôminos e um dos compossuidores. 
 
Também está obrigada, a pessoa física ou 
jurídica que, entre 1º de janeiro de 2018 e 
a data da efetiva apresentação da 
declaração, perdeu a posse do imóvel 
rural, o direito de propriedade pela 
transferência ou incorporação do imóvel 
rural ao patrimônio do expropriante ou a 
posse ou a propriedade do imóvel rural, em 
função de alienação ao Poder Público, 
inclusive às suas autarquias e fundações, 
ou às instituições de educação e de 
assistência social imunes do imposto. 
 
A multa para o contribuinte que apresentar 
a Declaração depois do prazo é de 1% ao 
mês-calendário ou fração de atraso, 
lançada de ofício e calculada sobre o total 
do imposto devido, não podendo seu valor 
ser inferior a R$ 50,00. 
 
 

Se, depois da apresentação da declaração, 
o contribuinte verificar que cometeu erros 
ou omitiu informações, deve retificá-la 
apresentando nova declaração, antes de 
iniciado o procedimento de lançamento de 
ofício, sem a interrupção do pagamento do 
imposto. Para a elaboração e a 
transmissão de declaração retificadora 
deve ser informado o número constante no 
recibo de entrega da última declaração. 
 
O valor do imposto pode ser pago em até 
quatro quotas, sendo que nenhuma quota 
pode ter valor inferior a R$ 50,00. O 
imposto de valor inferior a R$ 100,00 deve 
ser pago em quota única. Em nenhuma 
hipótese o valor do imposto devido será 
inferior a R$ 10,00. 
 
A primeira quota ou quota única deve ser 
paga até o último dia do prazo para a 
apresentação da DITR. As demais quotas 
devem ser pagas até o último dia útil de 
cada mês, acrescidas de juros equivalentes 
à taxa referencial do Sistema Especial de 
Liquidação e de Custódia (Selic) para 
títulos federais, acumulada mensalmente, 
calculados a partir do mês de outubro de 
2018 até o mês anterior ao do pagamento, 
e de 1% no mês do pagamento. 
 
O contribuinte pode antecipar, total ou 
parcialmente, o pagamento do imposto ou 
das quotas, não sendo necessário, nesse 
caso, apresentar declaração retificadora 
com a nova opção de pagamento, e 
também ampliar o número de quotas do 
imposto inicialmente previsto na 
declaração, até a data de vencimento da 
última quota pretendida, sendo que, nesse 
caso, será necessário apresentar 
declaração retificadora. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dia Obrigações Competência Documento 

05 
IRRF (incidente sobre rendimento de juros s/ capital próprio, 
aplicações financeiras, prêmios de sorteios e concursos e multas 
de contratos) 

3° dec. de Ago/18 DARF (2 vias) 

05 IOF 3° dec. de Ago/18 DARF (2 vias) 
06 Salário (pagamento até o 5° dia útil do mês subseqüente) Ago/18 Recibo (2 vias) 
06 Simples Doméstico Ago/18 DAE – SIMPLES 
06 CAGED (via postal ou meio magnético) Ago/18 CAGED (2 vias) 
06 FGTS (não sendo dia útil, antecipar o recolhimento) Ago/18 GFIP (2 vias) 
10 IPI – Cigarros do Código 2402.90.00 da TIPI  Ago/18 DARF (2vias) 
10 NFTS – Nota Fiscal do Tomador de serviços – ISS-SP Ago/18 Declaração/Internet 
10 ISS (município de São Paulo) Ago/18 DARM 
13 IOF 1° dec. de Set/18 DARF (2 vias) 

13 
IRRF (incidente sobre rendimento de juros s/ capital próprio, 
aplicações financeiras, prêmios de sorteios e concursos e multas 
de contratos) 

1° dec. de Set/18 DARF (2 vias) 

14 EFD-Contribuições (EFD de Pis, Cofins e Inss s/ receita bruta) Jul/18 Declaração/Internet 
14 EFD-Reinf (1º Grupo, empresas de grande porte) Ago/18 Declaração/Internet 
14 DCTFWeb (1º Grupo, empresas de grande porte) Ago/18 Declaração/Internet 
14 CIDE – Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico Ago/18 DARF (2 vias) 
17 INSS (carnê autônomo, empregados, doméstico e facultativo) Ago/18 GPS (2 vias) 
20 Cofins/CSLL/PIS – Retenção na fonte Ago/18 DARF (2 vias) 
20 IRRF (Imposto de renda retido na fonte) Ago/18 DARF (2 vias) 
20 INSS – contribuição das empresas e equiparadas Ago/18 GPS (2 vias) 
20 PAES/PAEX – Parcelamento Especial – INSS Ago/18 GPS (2 vias) 
20 RET (regime especial de tributação das incorporações) Ago/18 DARF (2 vias) 
20 SIMPLES NACIONAL (Impostos/ Contribuições – ME/EPP) Ago/18 DAS – SIMPLES 
24 DCTF – Mensal Jul/18 Declaração/Internet 

25 IOF 2° dec. de Set/18 DARF (2 vias) 

25 
IRRF (incidente sobre rendimento de juros s/ capital próprio, 
aplicações financeiras, prêmios de sorteios e concursos e multas 
de contratos) 

2° dec. de Set/18 DARF (2 vias) 

25 IPI - Demais produtos  Ago/18 DARF (2 vias) 
25 COFINS Ago/18 DARF (2 vias) 
25 PIS Ago/18 DARF (2vias) 
25 IPI – Bebidas – Capítulo 22 da TIPI – 0668 Ago/18 DARF (2vias) 
28 IRPJ (imposto de renda pessoa jurídica) Ago/18 DARF (2 vias) 
28 CSLL (contribuição social s/ o lucro da empresa) Ago/18 DARF (2 vias) 
28 IRPJ – Apuração Trimestral – 2ª Cota 2° Trim/18 DARF (2 vias) 
28 CSLL – Apuração Trimestral – 2ª Cota 2° Trim/18 DARF (2 vias) 
28 REFIS Ago/18 DARF (2 vias) 
28 IRPF – Carnê-leão Ago/18 DARF (2 vias) 
28 PAES – Parcelamento Especial – Receita Federal Ago/18 DARF (2 vias) 
28 PAEX – Parcelamento Expecional Ago/18 DARF (2 vias) 
28 PAEX 2 – Simples Nacional Ago/18 DARF (2 vias) 
28 DES – Declaração Eletrônica de Serviços (Município de São Paulo) Ago/18 Declaração/Internet 
28 Parcelamentos Especiais Set/18 DARF (2 vias) 
28 DME – Declaração de Operações em Espécie Ago/18 Declaração/Internet 
28 DTTA – Declaração de Transferência de Titularidade de Ações 1º Sem/18 Declaração/Internet 

VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES 
Para setembro de 2018 

 



 

 
 
 

ICMS  
PRAZO DE ENTREGA E RECOLHIMENTO 

FATOS GERADORES – Ago/2018 
 

PRAZOS DE RECOLHIMENTOS 

CÓDIGO DE PRAZO DE 
RECOLHIMENTO 

PRAZO DE 
RECOLHIMENTO 

1031 - 3° DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE 05.09 
1090 – DIA 09 DO MÊS SUBSEQÜENTE 05.09 
1100 – DIA 10 DO MÊS SUBSEQÜENTE 10.09 
1150 – DIA 15 DO MÊS SUBSEQÜENTE 17.09 
1200 – DIA 20 DO MÊS SUBSEQÜENTE 20.09 
1220 – DIA 22 DO MÊS SUBSEQÜENTE 22.09 
1250 – DIA 25 DO MÊS SUBSEQÜENTE 25.09 

2100 – DIA 10 DO 2° MÊS SUBSEQÜENTE 10.09 

GIA-ST 10.09 
ICMS/SP – Substituição Tributária 20.09 
DeSTDA – Declaração ST e Difal 28.09 
EFD – Escrituração Fiscal Digital 20.09 
  

PRAZOS DE ENTREGA REDF DIA 
8° Dígito CNPJ = 0 – xxx.xxx.xx0/xxxx-xx 10.09 
8° Dígito CNPJ = 1 – xxx.xxx.xx1/xxxx-xx 11.09 
8° Dígito CNPJ = 2 – xxx.xxx.xx2/xxxx-xx 12.09 
8° Dígito CNPJ = 3 – xxx.xxx.xx3/xxxx-xx 13.09 
8° Dígito CNPJ = 4 – xxx.xxx.xx4/xxxx-xx 14.09 
8° Dígito CNPJ = 5 – xxx.xxx.xx5/xxxx-xx 15.09 
8° Dígito CNPJ = 6 – xxx.xxx.xx6/xxxx-xx 16.09 
8° Dígito CNPJ = 7 – xxx.xxx.xx7/xxxx-xx 17.09 
8° Dígito CNPJ = 8 – xxx.xxx.xx8/xxxx-xx 18.09 
8° Dígito CNPJ = 9 – xxx.xxx.xx9/xxxx-xx 19.09 

 

PRAZOS DE ENTREGA DA GIA 
ÚLTIMO NÚMERO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DIA 

0 e 1 16.09 

2,3 e 4 17.09 

5,6 e  7 18.09 

8 e 9 19.09 

 

CONTRIBUIÇÃO INSS – Empregado 

SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO 

DESCONTO 

                                 até                1.693,72 8,00% 
De     1.693,73         até                 2.822,90 9,00% 
De     2.822,91         até                 5,645,80 11,00% 

 

IRPF Mensal a partir de Abr/15 a Dez/18 

Base de Cálculo Alíquota Dedução 

  até   1.903,98 Isento -- 

Acima de 1.903,99  até  2.826,65 7,5% 142,80 

Acima de 2.826,66  até  3.751,05 15% 354,80 

Acima de 3.751,06 até  4.664,68 22,5% 636,13 

Acima de  4.664,68 27,5% 869,36 

Dedução por dependente: R$ 189,59 

 

SÉRIES HISTÓRICAS 

MAR ABR MAI JUN JUL 

CDI - % 

0,53 0,52 0,52 0,52 0,54 
Taxa Selic - % 

0,53 0,52 0,52 0,52 0,54 

INPC (IBGE) - % 

0,07 0,21 0,43 1,43 0,25 

IGPM (FGV) - % 

0,64 0,57 1,38 1,87 0,51 

TBF - % a.m. 

0,4989 0,4650 0,4672 0,4859 0,5070 
Salário Mínimo (R$) 

954,00 954,00 954,00 954,00 954,00 

  n.d. = não divulgado 

 


