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Principais Obrigações Acessórias perante à RFBPrincipais Obrigações Acessórias perante à RFBPrincipais Obrigações Acessórias perante à RFBPrincipais Obrigações Acessórias perante à RFB
• GFIPGFIPGFIPGFIP ---- GuiaGuiaGuiaGuia dededede RecolhimentoRecolhimentoRecolhimentoRecolhimento dodododo FGTSFGTSFGTSFGTS eeee InformaçõesInformaçõesInformaçõesInformações àààà

PrevidênciaPrevidênciaPrevidênciaPrevidência SocialSocialSocialSocial::::
– Contribuições previdenciárias e FGTS dos trabalhadores do Regime

Geral (CLT)
– Periodicidade mensal e entrega até o dia 7 do mês subsequente aos

fatos geradores
– EntregaEntregaEntregaEntrega descentralizada,descentralizada,descentralizada,descentralizada, ouououou seja,seja,seja,seja, porporporpor estabelecimentoestabelecimentoestabelecimentoestabelecimento
– Será substituída pelo eSocial em 2016– Será substituída pelo eSocial em 2016

• DCTFDCTFDCTFDCTF ---- DeclaraçãoDeclaraçãoDeclaraçãoDeclaração dededede DébitosDébitosDébitosDébitos eeee CréditosCréditosCréditosCréditos TributáriosTributáriosTributáriosTributários
FederaisFederaisFederaisFederais::::
– Tributos não previdenciários: IRPJ, CSLL, PIS, Cofins e PASEP.
– Periodicidade mensal e entrega até o 15º dia útil do segundo mês

subsequente aos fatos geradores
– EntregaEntregaEntregaEntrega porporporpor UnidadeUnidadeUnidadeUnidade GestoraGestoraGestoraGestora (UG)(UG)(UG)(UG)



Principais Obrigações Acessórias perante à RFBPrincipais Obrigações Acessórias perante à RFBPrincipais Obrigações Acessórias perante à RFBPrincipais Obrigações Acessórias perante à RFB
• DIRFDIRFDIRFDIRF ---- DeclaraçãoDeclaraçãoDeclaraçãoDeclaração dodododo ImpostoImpostoImpostoImposto sobresobresobresobre aaaa RendaRendaRendaRenda RetidoRetidoRetidoRetido nananana FonteFonteFonteFonte::::

– Imposto de Renda retidos pela Fonte Pagadora, inclusive sobre salários
– Periodicidade anual e entrega até o último dia útil de fevereiro do ano

subsequente às retenções
– PessoasPessoasPessoasPessoas JurídicasJurídicasJurídicasJurídicas quequequeque procederamprocederamprocederamprocederam aaaa retençãoretençãoretençãoretenção (independente do

recolhimento) de forma descentralizada
– Será substituída pelo eSocial e SPED a partir do AC 2016– Será substituída pelo eSocial e SPED a partir do AC 2016

• DITRDITRDITRDITR---- DeclaraçãoDeclaraçãoDeclaraçãoDeclaração dededede DébitosDébitosDébitosDébitos eeee CréditosCréditosCréditosCréditos TributáriosTributáriosTributáriosTributários FederaisFederaisFederaisFederais::::
– ITR – Imposto Territorial Rural
– Periodicidade anual e entrega em setembro
– Entrega por Imóvel Rural (NIRF)
– Administração Direta dos Estados e também para as Fundações e

Autarquias, desde que vinculados à finalidade, sãosãosãosão dispensadosdispensadosdispensadosdispensados –
Imunidade



Fundos PúblicosFundos PúblicosFundos PúblicosFundos Públicos
• BaseBaseBaseBase legallegallegallegal dosdosdosdos fundosfundosfundosfundos::::

– Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964:
Dos Fundos Especiais
Art. 71. Constitui fundo especial o produtoprodutoprodutoproduto dededede receitasreceitasreceitasreceitas especificadasespecificadasespecificadasespecificadas que
por lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços,
facultada a adoção de normas peculiares de aplicação.
Art. 72. A aplicação das receitasreceitasreceitasreceitas orçamentáriasorçamentáriasorçamentáriasorçamentárias vinculadasvinculadasvinculadasvinculadas a turnos
especiais far-se-á através de dotação consignada na Lei de Orçamento ou
em créditos adicionais.
especiais far-se-á através de dotação consignada na Lei de Orçamento ou
em créditos adicionais.
Art. 73. Salvo determinação em contrário da lei que o instituiu, o saldo
positivo do fundo especial apurado em balanço será transferido para o
exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo.
Art. 74. A lei que instituir fundo especial poderá determinar normas
peculiares de contrôle, prestação e tomada de contas, sem de qualquer
modo, elidir a competência específica do Tribunal de Contas ou órgão
equivalente.



Fundos PúblicosFundos PúblicosFundos PúblicosFundos Públicos
• ObrigatoriedadeObrigatoriedadeObrigatoriedadeObrigatoriedade dededede inscriçãoinscriçãoinscriçãoinscrição nononono CNPJCNPJCNPJCNPJ::::

– IN RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014:
Art. 4º São tambémtambémtambémtambém obrigadosobrigadosobrigadosobrigados a se inscrever no CNPJ:
X - fundos públicos a que se refere o art. 71 da Lei nº 4.320, de 17 de março de
1964;

– IN RFB nº 1.143, de 1º de abril de 2011 (ratificado pelo Parecer PGFN/CAT nº
1.396/2011) – necessidade de mesma Natureza Jurídica (IBGE):
Art. 1º Os fundos públicos, conceituados pelo art. 71 da Lei Nº 4.320, de 17 de marçoArt. 1º Os fundos públicos, conceituados pelo art. 71 da Lei Nº 4.320, de 17 de março
de 1964, que se encontram inscritos no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) na condição de matriz, com as naturezas jurídicas (....), deverão providenciar
a alteração de sua natureza jurídica nesse cadastro para 120120120120----1111 (Fundo(Fundo(Fundo(Fundo Público)Público)Público)Público).
Art. 2º Os fundos públicos que se encontram inscritos no CNPJ na condição de filial
do órgão público a que estejam vinculados deverão providenciar nova inscrição
nesse cadastro, na condição de matriz, comcomcomcom aaaa naturezanaturezanaturezanatureza jurídicajurídicajurídicajurídica 120120120120----1111 (Fundo(Fundo(Fundo(Fundo
Público)Público)Público)Público)....
Parágrafo único. Feita a nova inscrição como fundo público no CNPJ a que se refere
o caput, deverá ser providenciada aaaa baixabaixabaixabaixa dadadada inscriçãoinscriçãoinscriçãoinscrição anterioranterioranterioranterior na condição de filial



Fundos PúblicosFundos PúblicosFundos PúblicosFundos Públicos
• ObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesObrigações acessóriasacessóriasacessóriasacessórias::::

– Os fundos públicos de naturezanaturezanaturezanatureza meramentemeramentemeramentemeramente contábilcontábilcontábilcontábil nãonãonãonão
possuempossuempossuempossuem personalidadepersonalidadepersonalidadepersonalidade jurídicajurídicajurídicajurídica e dessa forma não podem
realizar contratos que resultem em pagamento de tributos.

– NesseNesseNesseNesse casocasocasocaso nãonãonãonão háháháhá obrigatoriedadeobrigatoriedadeobrigatoriedadeobrigatoriedade dededede entregaentregaentregaentrega dededede
declaraçõesdeclaraçõesdeclaraçõesdeclarações.

– DCTF – dispensa de entrega:– DCTF – dispensa de entrega:
• IN RFB nº 1.110, de 24 de dezembro de 2010:

Art. 3º Estão dispensadas da apresentação da DCTF:
§ 1º (...)
XXXX ---- osososos fundosfundosfundosfundos especiaisespeciaisespeciaisespeciais dededede naturezanaturezanaturezanatureza contábilcontábilcontábilcontábil ouououou financeirafinanceirafinanceirafinanceira, não

dotados de personalidade jurídica, criados no âmbito de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como dos
Ministérios Públicos e dos Tribunais de Contas;



Fundos PúblicosFundos PúblicosFundos PúblicosFundos Públicos
• Obrigações acessórias:Obrigações acessórias:Obrigações acessórias:Obrigações acessórias:

– DIRF – dispensa de entrega:
• IN RFB nº 1.406, de 23 de outubro de 2013: somente se não houve não houve não houve não houve 

pagamento ou crédito de rendimentospagamento ou crédito de rendimentospagamento ou crédito de rendimentospagamento ou crédito de rendimentos sobre os quais tenha incidido 
retenção do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), ainda 
que em um único mês do ano-calendário, por si ou como 
representantes de terceiros

– GFIP – dispensa de entrega:– GFIP – dispensa de entrega:
• IN RFB nº 880, de 16 de outubro de 2008 (Manual da GFIP): 

somente se não houve contração direta de pessoa física ou jurídica não houve contração direta de pessoa física ou jurídica não houve contração direta de pessoa física ou jurídica não houve contração direta de pessoa física ou jurídica 
que enseja retenção ou pagamento de contribuição previdenciária e 
FGTS.



Fundos PúblicosFundos PúblicosFundos PúblicosFundos Públicos
• Obrigações acessórias Obrigações acessórias Obrigações acessórias Obrigações acessórias ---- exigência:exigência:exigência:exigência:

– A exigência das obrigações acessórias ocorrerá quando o obrigações acessórias ocorrerá quando o obrigações acessórias ocorrerá quando o obrigações acessórias ocorrerá quando o 
caráter meramente contábil do fundo deixar de existircaráter meramente contábil do fundo deixar de existircaráter meramente contábil do fundo deixar de existircaráter meramente contábil do fundo deixar de existir:

• DCTF: retenções de IRPJ, CSLL, PIS, Cofins referentes a 
pagamentos à PJ de direito privado (art. 33  da Lei 10.833/03)

• GFIP: contratação direta de mão-de-obra que enseja retenção ou 
pagamento de contribuição previdenciária (Lei 8.212/91)pagamento de contribuição previdenciária (Lei 8.212/91)

• DIRF: retenção de IR

– A ocorrência desses fatos geradores tributários não confere não confere não confere não confere 
personalidade jurídica ao fundo público personalidade jurídica ao fundo público personalidade jurídica ao fundo público personalidade jurídica ao fundo público – deturpação da 
natureza jurídica meramente contábil



Fundos PúblicosFundos PúblicosFundos PúblicosFundos Públicos
• ObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesObrigações acessóriasacessóriasacessóriasacessórias::::

– DIRF – exemplo de obrigatoriedade de entrega:
• IN RFB nº 1.406, de 23 de outubro de 2013:

Art. 2º Estarão obrigadas a apresentar a Dirf 2014 as
seguintes pessoaspessoaspessoaspessoas jurídicasjurídicasjurídicasjurídicas e físicas que pagaram ou creditaram
rendimentos sobre os quais tenhatenhatenhatenha incididoincididoincididoincidido retençãoretençãoretençãoretenção dodododo ImpostoImpostoImpostoImposto sobresobresobresobre
aaaa RendaRendaRendaRenda RetidoRetidoRetidoRetido nananana FonteFonteFonteFonte (IRRF)(IRRF)(IRRF)(IRRF), ainda que em um único mês doaaaa RendaRendaRendaRenda RetidoRetidoRetidoRetido nananana FonteFonteFonteFonte (IRRF)(IRRF)(IRRF)(IRRF), ainda que em um único mês do
ano-calendário, por si ou como representantes de terceiros:

(...)
II - pessoas jurídicas de direito público, inclusiveinclusiveinclusiveinclusive osososos fundosfundosfundosfundos

públicospúblicospúblicospúblicos de que trata o art. 71 da Lei nº 4.320, de 17 de março de
1964;



Obrigado!Obrigado!Obrigado!Obrigado!
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