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1. ACESSANDO O SISTEMA
ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação
DIEF - Declaração de Informações Econômico-Fiscais
a) Acesse o sítio da Sefin: www.sefin.ro.gov.br
b) No canto superior a direita clique em: Portal do Contribuinte
c) Na área pública, clique em: ITCD

2. PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO
Clique em: Preencher uma nova declaração e em seguida PROSSEGUIR.
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2.1. Preenchimento de Nova Declaração
a) Se o fato gerador for DOAÇÃO, será sempre transmissão EXTRAJUDICIAL
b) Se o fato gerador for CAUSA MORTIS, a transmissão pode ser JUDICIAL ou
EXTRAJUDICIAL.
c) Os dados do DECLARANTE podem ser diferentes do DOADOR e sempre serão
diferentes do DE CUJUS.

2.2. Cadastro de Identificação do Declarante

Após a identificação, o sistema informará o número da DIEF e a senha cadastrada, bem como
oferecerá a opção de imprimir. Guarde essas informações, porque deste ponto em diante o
número da DIEF e a senha serão necessários para qualquer novo procedimento.
Atenção: É muito importante guardar o número e a senha da DIEF.
* 1) O que é a DIEF?
É uma declaração que contém informações econômicas e fiscais do contribuinte.
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Inicialmente deverão ser cadastrados os dados do DOADOR ou do DE CUJUS, bem como os
dados do cartório em que será lavrada a escritura pública de doação ou inventário (caso a
transmissão seja EXTRAJUDICIAL) ou os dados do processo judicial (caso a transmissão seja
JUDICIAL).

2.3. Informação de Dados do Processo e Comarca

2.4. Cadastrar os herdeiros, legatários, donatários ou beneficiários
Cadastrar os herdeiros, legatários, donatários ou beneficiários dos bens.
Na transmissão CAUSA MORTIS a meeira, ou o meeiro, NÃO deverão ser cadastrados, uma
vez que estes não são herdeiros, exceto se a meeira ou meeiro participarem na divisão dos
outros 50% junto com os herdeiros, legatários ou beneficiários.
Caso o herdeiro, legatário, donatário ou beneficiário do(s) bem(ns) se enquadre em alguma
das condições subjetivas de isenção ou não-incidência do ITCD – como templos de qualquer
culto, partidos políticos, entidades sindicais de trabalhadores, etc – esta condição deverá ser
indicada no cadastro do beneficiário no campo “condição especial”.

Secretaria de Estado de Finanças de Rondônia

Página 6

Manual de Preenchimento ITCD

2017

3. CADASTRAR BENS
Os bens deverão ser declarados pelo seu valor TOTAL (valor de mercado) e com todas as suas
características e especificações.
Havendo bens a cadastrar que sejam objeto de meação, ainda assim o valor do bem a ser
declarado é o valor TOTAL (o tamanho do bem imóvel também deverá ser o tamanho TOTAL).
Todavia, a meação deverá ser indicada mediante o preenchimento de dois outros campos da
declaração:
1º. “O bem se encontra em meação?” Sim
2º. “Parcela não transmitida” A parcela não transmitida representa o quinhão retido pela
meeira ou meeiro e, geralmente, é de 50,00%
Na doação, quando houver retenção de parte do bem pelo doador, o valor do bem a ser
declarado também será o valor TOTAL, devendo a parcela retida pelo doador ser informada no
campo “Parcela não transmitida”.
Na doação com reserva de usufruto para o doador e na consolidação da propriedade em
virtude de extinção do usufruto o bem deverá ser declarado pelo valor TOTAL e a “Parcela não
transmitida” será de 50,00%.
O beneficiário de bem imóvel urbano que preencha as condições para fruir da isenção prevista
no art. 6°, I, "a", da lei n° 959/00 e dela queira fazer uso deverá selecionar “sim” no campo “A
transmissão é isenta (art. 6°, I, "a", da lei n° 959/00)?” e, posteriormente, deverá imprimir,
assinar, scanear e enviar eletronicamente o formulário disponibilizado na aba “Enviar”.
A área do bem imóvel rural deverá ser declarada em hectares com dois decimais. Por exemplo:
40,20ha. Não usar quatro decimais! (por exemplo: 40,2058ha)
Quando o endereço do bem não contemplar número (por exemplo: Linha 180 S/N), o campo
“número” deverá ser preenchido com 0 (zero).
“COPIAR” E “COLAR”, PORÉM QUANDO É TRANSMITIDO O SISTEMA NÃO RECONHECE OS
DADOS.
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A qualquer momento antes do envio da DIEF os bens poderão ser editados (para alterar ou
complementar os dados informados) ou excluídos da declaração.
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4. DIVISÃO DE BENS
Os bens serão divididos um a um. Para isso, clique em “editar divisão do bem” e informe a
participação de cada beneficiário naquele bem.
A participação de cada beneficiário é a porcentagem sobre o total do bem.
O total das participações dos beneficiários, somado à “parcela não transmitida”, deverá
SEMPRE ser igual a 100,00.
OBSERVAÇÃO: - A soma das porcentagens transmitidas deverá ser igual ao porcentual do bem
a ser dividido, ex. Ex; 50,00%, 100,00%. Se a divisão resultar em um número decimal
periódico, acertar o digito final de um ou mais beneficiários para que no somatório dê o
numero exato da transmissão.
Assim, se um bem for dividido em partes iguais por 2 herdeiros e houver meeiro ou meeira
com “parcela não transmitida” de 50,00% para o bem, caberá a cada herdeiro 25,00% do bem.
(25 x 2 + 50 = 100)
Não é necessário que todos os beneficiários participem de cada um dos bens. Todavia, os
quinhões totais de cada beneficiário deverão ser iguais.
Havendo excesso de quinhão para um ou mais beneficiários, o excesso será considerado
doação ao beneficiário aquinhoado com o excesso. Nesse caso, outra DIEF (doação) deverá
ser preenchida e o respectivo imposto deverá ser pago.
A qualquer momento antes do envio da DIEF a divisão dos bens poderá ser editada para alterar
os percentuais atribuídos a cada beneficiário.
OBSERVAÇÃO: SE NÃO HOUVER A DIVISÃO DOS BENS, O SISTEMA PERMITE O ENVIO DA DIEF,
NO ENTANTO É ENVIADA COM ERRO.
NESSE CASO É NECESSÁRIO FAZER SERÁ NECESSÁRIO FAZER RETIFICAÇÃO DA DIEF.
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5. ENVIO DE DIEF
Após o preenchimento, clique na aba “ENVIAR” para verificar eventuais pendências.
Não havendo pendências, clique em “Enviar”.
Quando algum beneficiário ou bem se enquadrar nas situações de isenção ou não-incidência
especificamente disciplinadas no Regulamento do ITCD, o beneficiário deverá assinar a
respectiva declaração de preenchimento das condições para fruição da isenção ou nãoincidência. O sistema disponibilizará automaticamente o formulário necessário, que deverá ser
impresso, assinado, escaneado e enviado eletronicamente.
Após o envio a DIEF não poderá ser alterada. Havendo a necessidade de se alterarem dados de
uma DIEF já enviada, uma nova DIEF, retificadora, que deverá ser preenchida e enviada.
Quando do preenchimento da DIEF retificadora, o protocolo da DIEF a ser retificada deverá ser
informado a fim de evitar a ocorrência de duplicidade na cobrança do imposto devido em
razão de cada DIEF.
A DIEF retificadora não complementa a DIEF retificada; ela a substitui. Assim, a DIEF
retificadora deverá ser preenchida com TODOS os dados relativos aos beneficiários e aos bens,
não apenas com o dado que se queira alterar ou complementar.
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Após o envio, clicar em “DIEF ITCD”, em azul, e imprimir a declaração.
Havendo imposto a recolher, os DAREs também poderão ser impressos nesta tela.

6. INSTRUÇÕES IMPORTANTES
A DIEF deve retratar apenas o fato gerador do imposto, na causa mortis, a transmissão dos
bens. A parte que cabe para o meeiro ou a meeira não há incidência do ITCD. Quando houver
meeiro, tributa-se os bens a serem transferidos aos herdeiros.
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Exemplo1:
Uma família composta de um casal e 3 filhos. Os bens da família são 6 casas no valor hipotético
de R$ 50.000,00 cada uma. Morreu a esposa, houve na divisão consensual, coube ao cônjuge
sobrevivente 3 casas, e as restantes serão destinadas 1 casa para cada filho.
Na DIEF constarão 3 casas, e serão oferecidas à tributação o total delas. E a outra metade, 3
casas, não será transmitidas, pois trata-se de meação.
Exemplo2:
Uma família composta de um casal e 1 filho. Os bens da família são: 1 casa no valor de R$
100.000,00 e 20 cabeças de gado no valor de R$ 100.000,00. Morreu o marido, na divisão
consensual. A base de cálculo da tributação do ITCD é R$ 100.000,00. A partilha ficou 1 casa
para a cônjuge sobrevivente e as 20 cabeças de gado para o filho. Na DIEF vai constar 20
cabeças de gado no valor de R$ 100.000,00, que foram transmitidas para o herdeiro.
A casa trata-se de meação, não é oferecida à tributação.

Exemplo3:
Uma família composta de um casal e 3 filhos. Os bens da família R$ 930.000,00, composto de 1
casa no valor R$ 150.000,00, 1 casa no valor de R$ 160.000,00, 1 casa no valor de R$
170.000,00 e um sítio no valor R$ 450.000,00. Morreu a esposa, e a divisão consensual ficou da
seguinte forma: Filho1 – casa no valor de R$ 150.000,00; Filho2 – casa no valor de R$
160.000,00 e Filho3 – casa no valor de R$ 170.000,00.
Será tributado o valor transmitido aos herdeiros – R$ 480.000,00
Causa mortis, a metade do total dos bens 930.000,00 / 2 = 465.000,00
Partes a serem transmitidas = 465.000,00/3 = 155.000,00
Na DIEF de transmissão constarão as informações abaixo:
Filho1 – Fato Gerador de transmissão de bens causa mortis – R$ 150.000,00 (doou 5.000,00 ao
filho 2)
Filho2 – Fato Gerador de transmissão de bens causa mortis – R$ 155.000,00(+doação filho 1)
Fato Gerador de doação (filho 1) – R$ 5.000,00
Filho3 – Fato Gerador de transmissão de bens causa mortis – R$ 155.000,00 (+doação pai)
Fato Gerador de doação (pai) – R$ 15.000,00
Como houve doação, haverá necessidade de gerar mais duas DIEFs.
Uma para registrar a doação do Filho 1 para Filho 2, cujo valor da base de cálculo será de R$
5.000,00, e outra para registrar a doação do Pai para o Filho 3, que possuirá base de cálculo de
R$ 15.000,00

7. LEGISLAÇÃO
Lei nº 959/2000
Decreto nº 15474/2010
Site www.sefin.ro.gov.br
Dúvidas: itcd@sefin.ro.gov.br
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IMPORTANTE: As informações contidas nesse manual têm caráter meramente informativo,
não dispensando o cumprimento das disposições pertinentes da legislação tributária
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