
 
 

 

Prezado Cliente: 

Viemos por meio de este reforçar e instruí-lo para a DME, nova obrigação acessória 
vigente a partir de janeiro de 2018: 

O que é a DME: A Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie 
(DME) trata de informações relativas a uma operação liquidada, total ou parcialmente, 
em espécie, decorrente 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, prestada à Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) por meio de formulário eletrônico. 

Obrigatoriedade da DME: São obrigadas à entrega da 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$ 30.000,00 
(trinta mil reais), ou o equivalente em outra moeda, decorrentes das operações 
descritas no item 1, realizadas com uma mesma pessoa física ou jurídica. 

Prazo para entrega da DME: Esta deve ser enviada à Receita Federal até as 
23h59min59s, horário de Brasília, do último dia útil do mês subsequente ao mês de 
recebimento dos valores em espécie, por exemplo: Recebimento em janeiro, prazo 
para entrega 28/02. A não apresentação da DME ou sua apresentação fora do 
prazo ou com incorreções ou omissões sujeita o declarante a multa e a sujeição 
potencial de o agente ser objeto de representação pela prática em tese do crime 
de lavagem de dinheiro. 

OBS:  As instituições financeiras reguladas pelo Banco Central do Brasil não estão 
sujeitas à entrega dessa declaração, ou seja, valores decorrentes de transações 
bancárias não estão sujeitos a entrega da DME, apenas valores em espécie. 

É importante ressaltar que, estas informações devem ser enviadas pela empresa 
em tempo hábil para que possamos realizar a entrega da mesma sem problemas 
futuros com a Receita Federal. 

Para entrega precisamos dos seguintes dados: Valor da venda (independente do 
seu recebimento), valor do recebimento no mês, operação realizada (venda de 
bens, serviços, etc.), data da realização e nome e CPF/CNPJ do declarado. 

 
Qualquer dúvida estou à disposição. 
Aguardo confirmação de recebimento. 
 
 
Atenciosamente, 
Digital Contabilidade. 


