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Prazo para envio da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF Mensal)

A Secretaria da Controladoria-Geral do

Estado  (SCGE),  através  da  Diretoria  de

Orientação  ao  Gestor  e  Informações

Estratégicas  (DOGI)  –  Coordenadoria  de

Orientação  (COR),  no  exercício  de  sua

função,  vem  por  meio  deste  boletim

esclarecer  acerca  do  prazo  para  envio  da

Declaração de Débitos e Créditos Tributários

Federais  –  (DCTF  Mensal),  conforme  a

Instrução Normativa RFB no 1.599/2015.

De acordo com o artigo 5o da IN RFB

no 1.599/2015,  os  órgãos  e  entidades  da

administração  pública  estadual  devem

apresentar a  DCTF  Mensal  até  o  15  o  

(décimo  quinto)  dia  útil  do  2  o   (segundo)  

mês  subsequente  ao  de  ocorrência  dos

fatos  geradores. Ex.  Em  relação  à

competência de Maio, a DCTF Mensal deverá

ser apresentada até o 15o  (décimo quinto) dia

útil do mês de Julho.

Importante  destacar,  que  estão

dispensados  da  apresentação  da  DCTF

Mensal os órgãos e entidades que: i) estejam

iniciando as atividades, referente ao período

compreendido  entre  o  mês  em  que  forem

registrados seus atos constitutivos até o mês

anterior  àquele  em  que  for  efetivada  a

inscrição no CNPJ; ii) estejam inativos ou não

tenham  débitos  a  declarar,  a  partir  do  2  o  

(  segundo)  mês  em  que  permanecerem

nessa  condição.  Assim,  em  relação  ao  1o

(primeiro)  mês  deverá  ser  apresentada  a

DCTF Mensal, a fim de comunicar a ausência

de  débitos.  Ex.  Última  movimentação  em

Maio, logo, em  Junho, deverá ser enviada a

DCTF Mensal sem movimento, dispensando-

se nos meses subsequentes.

Todavia,  em  relação  ao  mês  de

janeiro de cada ano-calendário, os órgãos

e  entidades  não  estão  dispensados,

mesmo  que  estejam  inativos  ou  não

tenham débitos a declarar. Ex. Em relação à

competência  de  Janeiro,  a  DCTF  Mensal

deverá  ser  enviada,  anualmente,  até  o  15o

(décimo  quinto)  dia  útil  do  mês  de  Março,

estando desobrigados de apresentar a DCTF

a partir dos meses subsequentes.

Por  outro  lado,  os  órgãos  e

entidades  na  condição  de  inatividade  ou

que não tenham débitos a declarar estarão

obrigados à apresentação da  DCTF Mensal

a partir do mês em que ocorrerem novos fatos

geradores.

A  DCTF  deverá  ser  elaborada

mediante  a  utilização  dos  programas

geradores de declaração, disponíveis no sítio



eletrônico da Receita Federal do Brasil (RFB)

e transmitidas pela internet com a utilização

do programa Receitanet.

Demais  orientações  que  se  façam

necessárias,  a  Diretoria  de  Orientação  ao

Gestor  e  Informações  Estratégicas   -

Coordenadoria  de  Orientação,  coloca-se  à

disposição  através  do  site:

www.scgeorienta.pe.gov.br.

http://www.scgeorienta.pe.gov.br/

