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Conceito



1. Conceito

A DeSTDA é o documento digital que 

deverá ser entregue à Secretaria de 

Fazenda do Estado do Rio de Janeiro 

pelos contribuintes optantes pelo 

Simples Nacional, que possuam 

estabelecimento no Estado e estejam 

inscritos no CAD-ICMS e pelos 

substitutos tributários localizados em 

outros Estados da Federação, com as 

informações dos resultados mensais de 

apuração do ICMS.

Ainda que não haja operação 

envolvendo o ICMS no mês, a entrega 

da declaração é obrigatória.



Dispensa



2. Dispensa

A legislação determina que estão 

desobrigados da entrega da DeSTDA:

a) os Micro-Empreendedores

Individuais – MEI; e

b) os estabelecimentos impedidos de 

recolher o ICMS pelo Simples Nacional 

em virtude de a empresa ter 

ultrapassado o sub-limite estadual.
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3. Elaboração e conteúdo

A DeSTDA será elaborada por 
meio de aplicativo próprio 
disponível, gratuitamente, no portal 
do Simples Nacional.

Nele deverão constar:

a) o ICMS retido ou recolhido como 
substituto tributário;

b) o ICMS apurado correspondente 
à diferença entre a alíquota interna 
e a interestadual incidente sobre 
as aquisições interestaduais por 

contribuinte do Estado do RJ de 
bens ou serviços destinados a 
consumo ou ativo fixo; e

c) o ICMS apurado correspondente 
à diferença entre a alíquota interna 
e a interestadual relativo às 
operações e prestações 
interestaduais que destinem bens 
e serviços a consumidor final não 
contribuinte do imposto.



Prazos e 
penalidades



4. Prazos e penalidades

A DeSTDA deverá ser enviada até o 

dia 28 (vinte e oito) do mês 

subsequente ao encerramento do 

período de apuração ou, quando for o 

caso, até o primeiro dia útil 

imediatamente seguinte.

Os erros ou omissões na DeSTDA já 

entregue deverão ser corrigidos 

mediante apresentação de nova 

declaração.



4. Prazos e penalidades

A falta de apresentação da DeSTDA, ou 

sua entrega após o prazo previsto, bem 

como a indicação de dados incorretos 

ou omissão de informações, sujeitará o 

contribuinte a multas que variam de 0,25 

% (vinte e cinco centésimos por cento) a 

1% (um por cento) do valor das 

operações de saídas e prestações 

efetuadas no período, sendo limitada ao 

valor máximo equivalente em reais a 

25.000 (vinte e cinco mil) UFIR-RJ, sem 

prejuízo da aplicação de outras 

penalidades.

A Secretaria da Fazenda e 

Planejamento do Estado do Rio de 

Janeiro fixou a Unidade Fiscal de 

Referência (UFIR-RJ) a partir de 1º de 

janeiro de 2021 em R$ 3,7053.



Atuação do 

escritório



O Murayama, Affonso Ferreira e Brechbühler Advogados auxilia na organização dos 

documentos necessários e na consolidação de todas as informações exigidas pelo 

Estado do Rio de Janeiro para entrega da DeSTDA, bem como na orientação da 

apuração e recolhimento do ICMS devido.

5. Atuação do escritório



Mariana Ferreira é advogada 

formada pela Faculdade 

IBMEC, com LL.M. em Direito 

Tributário pela Fundação 

Getúlio Vargas. Foi membro 

da Comissão Especial de 

Assuntos Tributários da 

OAB/RJ no ano de 2018. Atua 

no Murayama, Affonso 

Ferreira e Brechbühler

Advogados na área de 

contencioso tributário.

Janssen Murayama é sócio 

fundador do escritório, possui mais 

de 20 anos de experiência, tanto em 

contencioso quanto em consultoria 

tributária; é graduado em Direito e 

Ciências Contábeis pela 

Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ), pós-graduado em 

Direito Tributário, pelo Instituto 

Brasileiro de Estudos Tributários 

(IBET) e mestre em Direito 

Tributário pela UERJ. Janssen é 

membro efetivo da Comissão de 

Direito Financeiro e Tributário do 

Instituto dos Advogados Brasileiros 

(IAB), fundador e conselheiro do 

Grupo de Debates Tributários do Rio 

de Janeiro (GDT-Rio), além de autor 

e coordenador de livros e artigos 

científico-tributários e professor 

convidado do FGV Law Program.



contato@murayama.com.br

www.murayama.com.br
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