
AGENDA DE OBRIGAÇÕES 
Quadro Explicativo 

 
Descrição Prazo de Entrega Multa 

DIRF - A Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, é uma obrigação 
tributária acessória devida por todas as pessoas jurídicas - independentemente da forma 
de tributação perante o imposto de renda, que tenham efetuado retenção, ainda que em 
único mês do ano-calendário. 

Fevereiro 
De 2% a 20% sb o 

montante dos 
tributos. 

RAIS - A Relação Anual de Informações Sociais – é uma obrigação trabalhista 
preparada anualmente por todas as pessoas jurídicas e equiparadas que possuam ou 
possuíram empregados. 

Março R$ 425,64 

RAIS – Negativa - As pessoas jurídicas e equiparadas que não tenham funcionários 
também devem entregar a RAIS, que nesse caso denomina-se RAIS NEGATIVA 

Março R$ 425,64 

eSocial - Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas veio agregar ao SPED a parte trabalhista, 
previdenciária e fiscal sobre a folha de pagamento. 3º grupo 

Mensal 
1ª e 2ª fase – 2019/2020 

3ª fase -  Início 10.05.2021 
4ª Fase -  Início 10.01.2022 

R$ 200,00 
à 500,00 

DCTF - A Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais é uma 
obrigação tributária acessória devendo conter as informações relativas aos tributos e 
contribuições apurados pela Pessoa Jurídica no período correspondente à respectiva 
declaração. (Para entidades que tiveram retenção do Impostos Federais sobre aplicações 
e sobre contratação de serviços) 

Mensal ou Anual R$ 500,00 

DCTF (sem movimento) Fundamento legal: Em Janeiro de 2016, com a extinção 
da DSPJ Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica – Inativa, as pessoas jurídicas 
sem fins lucrativos, e demais empresas inativas passaram a ser obrigadas à 
apresentação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), 
conforme disposto no art. 3º da IN RFB nº 1.599/2015, base na IN 1599/2015 
artigo 7; 

Até março (20) R$ 500,00 

DCTF com movimento Fundamento na IN 1599/2015, A Declaração de Débitos e 
Créditos Tributários Federais (DCTF), tem o intuito de apresentar todos os 
valores pagos e devidos referente a impostos federais, como o IRPJ, IRRF, IOF, ITR, 
CSLL, PIS/PASEP e COFINS. Além disso, também é preciso constar informações 
sobre possíveis parcelamentos, compensações de créditos e suspensão da 
obrigatoriedade do crédito tributário. 

Até 2 mês subsequente a 
competência 

R$ 500,00 



DCTFWeb é uma obrigação tributária acessória por meio da qual o contribuinte 
confessa débitos de contribuições previdenciárias e de contribuições destinadas a 
terceiros (outras entidades), mas através dela não recolhe o INSS. 

Mensal 
a partir de Outubro 

 

EFD-Contribuições trata de arquivo digital instituído no Sistema Público de 
Escrituração Digital - SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas de direito 
privado na escrituração da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, nos 
regimes de apuração não-cumulativo e/ou cumulativo, com base no conjunto de 
documentos e operações representativos das receitas auferidas, bem como dos 
custos, despesas, encargos e aquisições geradores de créditos da não-
cumulatividade.  

As pessoas jurídicas imunes ou isentas do IRPJ ficarão obrigadas à 
apresentação da EFD-Contribuições a partir do mês em que o limite de R$ 
10.000,00 for ultrapassado, permanecendo sujeitas a essa obrigação em 
relação ao restante dos meses do ano-calendário em curso 

Mensal 0,02 a 5% da Receita 

EFD-Reinf - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações 
Fiscais é uma obrigação acessória vinculada ao ambiente SPED, e está sendo 
construída em complemento ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações 
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), conterá informações 
anteriormente enviadas por meio da DIRF e da GFIP, além das informações acerca 
da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), que hoje são 
prestadas pelos contribuintes na EFD-Contribuições. 3º grupo 

 
Mensal 

3ª fase -  Início 10.05.2021 
 

0,02 a 5% da Receita 

ECD -  Escrituração Contábil Digital  tem por objetivo a substituição da 
escrituração em papel pela escrituração transmitida via arquivo, ou seja, 
corresponde à obrigação de transmitir, em versão digital, os seguintes livros:  a) 
Livro Diário e seus auxiliares; b) Livro Razão e seus auxiliares, se houver; Estão 
dispensadas do envio da ECD: (IN RFB n° 2.003/2021, artigo 3°, § 1°)  d) às 
pessoas jurídicas imunes e isentas que auferiram, no ano-calendário, receitas, 
doações, incentivos, subvenções, contribuições, auxílios, convênios e ingressos 
assemelhados cuja soma seja inferior a R$ 4,8 ou ao valor proporcional ao período 
a que se refere a escrituração contábil; 

Maio 
Prorrogado para 

Junho 
0,02 a 5% da Receita 

ECF – Escrituração Contábil Fiscal surgiu no intuito de substituir a Declaração 
de Rendimentos de Pessoa Jurídica (DIPJ), que, até 2014, era obrigatória para as 
empresas optantes pelo Lucro Presumido, diante de uma obrigatoriedade devida 
à Receita Federal. 

Junho 
Prorrogado para 

Setembro 
R$ 500,00 



  

DME - Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie relativas 
a operações liquidadas, total ou parcialmente, em espécie, provenientes de 
alienação ou cessão onerosa ou gratuita de bens e direitos, de prestações de 
serviços, de aluguel, entre outras operações que envolvam transferência de 
moeda em espécie. Estão obrigadas a entregar a DME as pessoas físicas ou 
jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil que, no mês de referência, tenham 
recebido valores em espécie, cuja soma seja igual ou superior a R$ 30 mil, ou 
equivalente em outra moeda, realizadas com uma mesma pessoa física ou jurídica. 
Esse valor é aplicado por operação, se esta for realizada entre o declarante e mais 
de uma pessoa física ou jurídica, independentemente do valor recebido de cada 
pessoa. 

Mensal 
Último dia útil do mês 

subsequente ao mês de 
recebimento dos valores em 

espécie 

R$ 500,00 

GFIP – Guia de recolhimento do fundo de garantia do tempo de serviço e 
informações à Previdência Social prevista   na Instrução Normativa RFB nº 
971/2009 e Instrução Normativa RFB nº 925/2009 e suas alterações, essa 
obrigação deve ser entregue com movimento se tiver funcionário, e também sem 
movimento quando não tem funcionário. As entidades sem fins lucrativos inativas 
deve entregar a GIFIP de competência de 01/2020, e 13º de competência de 
12/2020 

Mensal R$ 500,00 

O PIS sobre a folha de pagamento é uma obrigação tributária principal devida por 
todas as entidades sem fins lucrativos, classificadas como Isentas, Imunes ou 
Dispensadas, e calculado sobre a folha de pagamento de salários, à alíquota de 1%. 

Mensal 
De 0,33% ao dia, até o 

limite de 20% 
Mais Juros. 



 

Abaixo obrigações apenas p/Entidades que possuem certificados  

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social – As pessoas jurídicas registradas no órgão devem apresentar os 
seguintes relatórios:  

• Relatório de Atividades do Exercício Anterior; 
• Balanço Patrimonial e Financeiro do Exercício Anterior; 
• Plano de Ação do ano corrente; 
• Ata de eleição e termo de posse de diretoria (quando tiver alteração). 

Março 
Perda do 

 Certificado 

As pessoas jurídicas que tiverem o registro como entidade de Utilidade Pública Municipal, encaminhar à Câmara 
Municipal de Vereadores, os seguintes relatórios: 

• Relatório de Atividades do Exercício Anterior; 
• Balanço Patrimonial e Financeiro do Exercício Anterior; 
• Ata de eleição e termo de posse de Diretoria (Quando tiver alteração).  

Março 
Perda do 

 Certificado 

As pessoas jurídicas que tiverem o registro como entidade de Utilidade Pública Estadual, encaminhar à Assembleia 
Legislativa do Estado de Santa Catarina, os seguintes relatórios: 

• Relatório de Atividades do Exercício Anterior; 
• Balanço Patrimonial e Financeiro do Exercício Anterior; 
• Atestado de Funcionamento, fornecido pela Câmara de Vereadores; 
• Certidão de Registro, fornecido pelo Cartório de Títulos e Documentos; 
• Ata de eleição e termo de posse de Diretoria (Quando tiver alteração). 

 
 
 
 
 
 
 

Março 

 
 
 
 
 
 

Perda do 
 Certificado 

As pessoas jurídicas que tiverem o registro como entidade de Utilidade Pública Federal, preencher junto ao Ministério da 
Justiça, relatório da prestação de contas em sistema próprio, no site do Ministério. 

Julho 
Perda do 

 Certificado 

CNAS – Certificado Nacional de Entidade Beneficente de Assistência Social, as pessoas jurídicas que tiverem este 
registro, devem solicitar a sua renovação através dos seguintes documentos: 

• Requerimento (Formulário padrão); 
• Cópia do cartão CNPJ; 
• Cópia da ata de eleição dos atuais dirigentes e termo de posse (registrada em cartório); 
• Cópia de Identidade do representante legal da entidade, e quando for o caso, da procuração e da identidade do 

outorgado; 
• Comprovante de inscrição da entidade no Conselho Municipal de Assistência Social; 
• Relatório de Atividades que demonstre as ações na área de assistência social desenvolvidas no ano anterior ao do 

requerimento, em compatibilidade com as finalidades estatutárias; 
• Declaração do Gestor local de que a entidade desenvolve gratuitamente ações na área de assistência social (Anexo II – 

Portaria 353/2011); 
• Demonstrativo contábil do exercício fiscal anterior ao do requerimento (Demonstração de resultado do exercício e 

notas explicativas). 

Abril 
Perda do 

 Certificado 


