
<<<<< IMPORTANTE >>>>> 
 

DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES LIQUIDADAS COM MOEDA EM ESPÉCIE (DME) 
 
 

A Receita Federal (RFB), por meio da Instrução Normativa RFB nº 1.761, de 20 de novembro de 2017, institui a 

obrigação de prestar informações à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) relativas a operações 
liquidadas, total ou parcialmente, em espécie (= dinheiro = nota de Real, nota de Dólar, moedas etc.), 
decorrentes de alienação ou cessão onerosa ou gratuita de bens e direitos, de prestação de serviços, de 
aluguel ou de outras operações que envolvam transferência de moeda em espécie. 

 

Nos termos da referida norma legal, a partir de 1º de janeiro de 2018, são obrigadas à entrega da DME as 
pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil que, no mês de referência, tenha recebido 
valores em espécie cuja soma seja igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ou o equivalente em 

outra moeda, decorrentes das operações citadas acima, realizadas com uma mesma pessoa física ou jurídica. 

O limite de valor igual ou superior a R$ 30.000,00 será 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.  

A DME deverá ser assinada digitalmente pela pessoa física ou pelo representante legal da pessoa jurídica, ou 

pelo procurador constituído nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.751, de 16 de outubro de 2017, por 
meio de certificado digital válido, emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas 

Brasileira (ICP-Brasil), a fim de garantir a autoria do documento digital. 

A DME deverá ser enviada à RFB até o último dia útil do mês subsequente ao mês de recebimento dos valores 

em espécie. 

A não apresentação da DME ou sua apresentação fora do prazo ou com incorreções ou omissões sujeita o 

declarante às seguintes multas mínimas: 

I - pela apresentação extemporânea: 

a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês ou fração se o declarante for pessoa jurídica em início de atividade, 

imune ou isenta, optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos 

pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) instituído pela Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006, ou que na última declaração apresentada tenha apurado o Imposto sobre a 

Renda com base no lucro presumido; 

b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês ou fração se o declarante for pessoa jurídica não incluída na 

alínea "a"; e 

c) R$ 100,00 (cem reais) por mês ou fração se pessoa física. 

Lembramos que esta informação para com o escritório é de responsabilidade do cliente. Caso você se 

enquadre em quaisquer uma das hipóteses acima, entrar em contato com o escritório pelo fone 51 33251699 

para que possamos estar entregando ou orientando a prestar a informação para a RFB. 

JACOBSEN CONTABILIDADE 


