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Edição 04/2018:
01. Prorrogação do Prazo de Entrega da DIEF
Ementa: Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo prorrogará o prazo para entrega
da Documento de Informações Econômico-Fiscais (Dief)
02. Contribuintes devem indicar Coordenadas Geográficas ao Estado
Ementa: Conforme Decreto 4.174-R/2017, de 01/12/2017, o prazo para envio de informação
é até o dia 31/03/2018
03. PGFN regulamenta etapa de consolidação das modalidades de parcelamento e
pagamento à vista da reabertura da Lei nº 11.941/09
Ementa: A PGFN publicou a Portaria PGFN nº 31/2018, que disciplina o procedimento de
consolidação de débitos para parcelamento e pagamento à vista com utilização de créditos de
prejuízo fiscal ou de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL).
04. Receita Federal divulga regras relativas à DCTFWeb
Ementa: Dispõe sobre a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários
e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb).

Acesse nossos Informativos, aqui: Informativos Contábeis Tributários

01. Prorrogação do Prazo de Entrega da DIEF

Após reunião do Grupo de Trabalho da Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo,
realizada na data de hoje (07/02/2018), foi realizado o pedido de prorrogação do prazo para
entrega do Documento de Informações Econômico Fiscais – DIEF, que será prorrogado
provavelmente para o dia 20/02/2018 em virtude do feriado de carnaval, os setores
produtivos solicitaram prorrogação do prazo para conseguir entregar a declaração dentro do
prazo. A SEFAZ/ES encaminhará o pleito para assinatura do Governador do Estado do Espírito
Santo e publicará a alteração no Diário Oficial nos próximos dias. O prazo para entrega da
declaração seria no dia 15/02/2018, logo após o feriado de carnaval, desta forma, a medida
beneficiará todos os contribuintes do Espírito Santo.

02. Contribuintes devem indicar Coordenadas Geográficas ao Estado

DIO: 01/12/2017
DECRETO Nº 4174-R, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2017
Introduz alterações no RICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de
2002, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no exercício das atribuições previstas no
art. 91, III, da Constituição Estadual;
Art. 1.º Os dispositivos abaixo relacionados do Regulamento do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação do Estado do Espírito Santo – RICMS/ES,
aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002, passam a vigorar com as
seguintes alterações:

“Art. 40-A. [...]
XI - as coordenadas geográficas de cada estabelecimento, correspondentes ao seu principal
ponto de acesso, deverão ser informadas no sistema Graus, Minutos e Segundos – GMS –, no
formato -GG° MM’ SS.sss’’;
“Art. 1.215. Até 31 de março de 2018, os contribuintes inscritos no cadastro de contribuintes
do imposto, que ainda não tenham informado as coordenadas geográficas a que se refere
no art. 40-A, XI, deverão informá-las à JUCEES, conforme instruções contidas no Manual
Coordenadas Geográficas, disponível no endereço www.jucees.es.gov.br, sob pena de
cancelamento de sua inscrição, nos termos do art. 62-D, III “a”.” (NR)
Art. 5.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, exceto em relação ao art. 1.º,
na parte em que trata do art. 543-P-A, que produzirá efeitos a partir de 1.º de janeiro de 2018.
Palácio Anchieta, em Vitória, aos 30 dias do mês de novembro de 2017, 196.º da
Independência, 129.º da República e 483.º do Início da Colonização do Solo Espíritosantense.
PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

03. PGFN regulamenta etapa de consolidação das modalidades de parcelamento e
pagamento à vista da reabertura da Lei nº 11.941/09
Interessados podem realizar o procedimento até 28 de fevereiro
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) publicou a Portaria PGFN nº 31/2018, que
disciplina o procedimento de consolidação de débitos para parcelamento e pagamento à vista
com utilização de créditos de prejuízo fiscal ou de base de cálculo negativa da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
A Portaria nº 31/2018 trata das modalidades previstas no artigo 17 da Lei nº 12.865/2013, que
é reabertura da Lei nº 11.941/2009.
Como proceder

Contribuintes com os créditos referidos acima que tenham optado por alguma modalidade de
parcelamento ou que tenham débitos perante à PGFN a parcelar poderão realizar a
consolidação dos débitos até 28 de fevereiro, por meio do e-CAC da Receita Federal do Brasil.
Serão consolidadas apenas as modalidades de parcelamento de débitos perante a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), visto que a consolidação de débitos da RFB
ocorreu em 2017, por meio da IN RFB nº 1.735/2017.
- Débitos em exigibilidade suspensa
Para incluir na consolidação débitos nesta situação, o contribuinte deverá selecioná-los no
momento da consolidação. Se os débitos não estiverem disponíveis para escolha, o
requerente deverá protocolar pedido de revisão em uma unidade de atendimento da Receita
Federal do Brasil (RFB) até o fim do prazo da consolidação.
- Débitos em ações judiciais
As desistências de ações judiciais devem ser realizadas até o último dia útil do mês de março.
Se o débito estiver vinculado à depósito judicial, a inclusão deste na consolidação poderá
ocorrer somente após apuração do respectivo saldo remanescente não liquidado por depósito
— a ação será feita mediante prévia conversão em renda ou transformação em pagamento
definitivo dos valores depositados.
- Abatimentos de pagamentos já realizados
Contribuintes que efetuaram pagamentos para abatimento dos débitos inscritos, devem
realizar o procedimento completo de consolidação: selecionar os débitos para consolidar;
informar os montantes dos créditos de prejuízo fiscal ou de base de cálculo negativa da CSLL
e selecionar a quantidade de parcelas.
Feito isso, o sistema analisará os valores depositados anteriormente e o valor das parcelas a
serem pagas e informará se a dívida já foi liquidada — caso os pagamentos já realizados
suprirem as dívidas — ou informará o saldo remanescente para pagamento.
Confirmação dos créditos
Os montantes dos créditos referidos estão sujeitos à confirmação pela Receita Federal do
Brasil (RFB), ação que poderá durar até cinco anos contados a partir da prestação das
informações. Caso os créditos não sejam reconhecidos, a PGFN revisará as dívidas, cancelará

os parcelamentos ou pagamentos feitos com estes créditos e recomporá os débitos para
devido pagamento.
Fonte: Comunicação PGFN (08/02/2018)
04. Receita Federal divulga regras relativas à DCTFWeb
Foi publicada, no Diário Oficial da União de hoje, a Instrução Normativa RFB nº 1.787, de 2018,
que apresenta as regras relativas à DCTFWeb. Essa declaração será gerada, automaticamente,
a partir das informações prestadas nas escriturações do Sistema de Escrituração Digital das
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) e/ou da Escrituração Fiscal Digital
de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf), módulos integrantes do Sistema
Público de Escrituração Digital (Sped).
A DCTFWeb será acessada em um portal na internet, via eCac da RFB que fica dentro da área
“Serviços”. Após o encerramento da apuração, seja ela oriunda do eSocial e/ou da EFD-Reinf,
a DCTFWeb recebe essas informações e gera uma declaração, contendo os débitos (desconto
de segurados, contribuição patronal e para outras entidades e fundos, etc.) e os créditos
(dedução de salário-família, salário-maternidade e de retenções sobre notas fiscais),
consolidando todas essas informações e fazendo a apuração do saldo a pagar (débitos menos
créditos). Após a transmissão da declaração será disponibilizada a emissão do DARF, que
também será eletrônica e com código de barras.
É possível o aproveitamento de outros créditos, como compensações, parcelamentos e
pagamentos, bem como a suspensão de débitos acobertados por decisões judiciais ou mesmo
a exclusão de valores que já tenham sido objeto de lançamento de ofício.
A declaração será única por empresa (entregue pela matriz) e deverá ser assinada
digitalmente.
A DCTFWeb será obrigatória, inicialmente, apenas para as empresas com faturamento, no
ano-calendário de 2016, acima de R$ 78 milhões. Esses contribuintes estarão obrigados à
entrega da DCTFWeb, em substituição à GFIP, a partir dos fatos geradores que ocorram a
partir de 01/07/2018.

Os demais contribuintes passarão a entregar a DCTFWeb a partir de 1/1/2019, exceto os
órgãos públicos da administração pública, que iniciarão o envio em 1/7/2019.
As pessoas jurídicas imunes e isentas devem obedecer ao prazo de 1/1/2019, mesmo que
tenham registrado faturamento acima de R$ 78 milhões em 2016.
Os sujeitos passivos que optarem pela utilização antecipada do eSocial na forma especificada
no § 3º do art. 2º da Resolução do Comitê Diretivo do eSocial nº 2, de 30 de agosto de 2016,
ainda que imunes e isentos, ficam obrigados à entrega da DCTFWeb em relação aos tributos
cujos fatos geradores ocorrerem a partir do mês de julho de 2018.
A DCTFWeb deverá ser apresentada até o dia 15 (quinze) do mês seguinte ao mês de
ocorrência dos fatos geradores. Se essa data recair em dia não útil, o prazo será antecipado
para o dia útil imediatamente anterior.
Para apresentação da DCTFWeb é necessária a utilização de certificado de segurança emitido
por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), exceto
para as Microempresas (ME) e as Empresas de Pequeno Porte (EPP) enquadradas no Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) que tenham até um empregado no período
a que se refere a declaração e para os Microempreendedores Individuais (MEI), que deverão
utilizar código de acesso.
Deverão constar na DCTFWeb as informações relativas às seguintes contribuições
previdenciárias:
a) previstas nas alíneas “a” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho
de

1991;

b) instituídas a título de substituição às incidentes sobre a folha de pagamento; e
c) destinadas a outras entidades ou fundos.
As informações relativas à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) deixarão
de ser prestadas na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e passarão
a ser apresentadas na DCTFWeb.

As ME e as EPP enquadradas no Simples Nacional que apresentam a DCTF em razão da CPRB
deixarão de estar obrigadas à apresentação dessa declaração a partir do início da
obrigatoriedade de apresentação da DCTFWeb, em conformidade com o cronograma
apresentado.
Além da DCTFWeb mensal, tem também a Anual, para declaração dos fatos geradores
relativos à gratificação natalina (13º salário), com vencimento até o dia 20 de dezembro; e a
Diária, que deve ser entregue para a prestação de informações relativas à receita de
espetáculos desportivos realizados por associação desportiva que mantém clube de futebol
profissional. Nesse último caso, o prazo de entrega será o segundo dia útil após a realização
do espetáculo.
O manual da DCTFWeb está sendo finalizado e logo será divulgado para a sociedade.
Importante destacar que a nova declaração nasce com o conceito de pré-preenchimento,
integrada com outras aplicações, incialmente o eSocial e a EFD-Reinf, facilitando o
preenchimento da declaração.
Fonte: Receita Federal (08/02/2018)

