Dimob
Como e porque fazer a declaração
A Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) é o documento exigido pela Receita
Federal às construtoras, incorporadoras e imobiliárias para que estas prestem contas das transações realizadas
ao longo do ano. Sobretudo, a Dimob é um mecanismo que permite a compilação dos dados relativos à
comercialização e à locação de imóveis durante os últimos doze meses.
Para gerar a Dimob, as construtoras, incorporadoras e imobiliárias reúnem, de modo sistemático e organizado,
as principais informações das operações de construção, incorporação, loteamento e intermediações de
aquisições e alienações no ano em que foram contratadas.
Como o processo de emissão da Dimob exige o levantamento de um conjunto de informações, além de ser
um instrumento legal de prestação de contas, a Dimob é uma ferramenta que desafia a área financeira da
construtora no que se refere à organização e à preservação dos dados.
É preciso criar métodos de gestão de documentos e manter um histórico detalhado com todas as transações
realizadas pela construtora, facilitando assim o preenchimento da Dimob.

A emissão da Dimob é anual e obrigatória para empresas e pessoas jurídicas
envolvidas em atividades como:

Locação de imóveis próprios

Administração
Comercialização

Operações de aluguel Construção
Alienação e
sublocação de
propriedades
de terceiros

Loteamento de imóveis

Marcos da Dimob

2003
Instituída em 2003 pela Instrução
Normativa n° 304, de 19 de fevereiro,
a Dimob foi entregue pela primeira vez
no mesmo ano, com as informações
referentes às transações realizadas em
2002. Excepcionalmente, o prazo para
entrega da Dimob foi estendido até o
último dia do mês de maio.

2005
Somente em 2005, com a
publicação da Instrução Normativa
n° 576, de 1° de dezembro, as
construtoras e incorporadoras
passaram a compor o grupo
de pessoas jurídicas obrigadas
a emitir a Dimob. A emissão
é obrigatória para empresas
“constituídas para a construção,
administração, locação ou
alienação do patrimônio de seus
condôminos e sócios”.

No mesmo ano, a Instrução Normativa
n° 316, de 3 de abril, aprovou o uso do
programa gerador da Dimob disponível
no site da Receita Federal.

A publicação da Instrução Normativa n° 1115,
de 28 de dezembro, tornou “obrigatória
a assinatura digital da Dimob mediante
utilização de certificado digital, exceto
para as pessoas jurídicas optantes pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional)”.

Hoje

Quem deve entregar a Dimob?
Pessoas jurídicas e equiparadas que comercializaram imóveis que construíram,
lotearam ou incorporaram para esse fim.
Pessoas jurídicas que intermediaram aquisição, alienação ou aluguel de imóveis.
Pessoas jurídicas que realizaram sublocação de imóveis.
Pessoas jurídicas constituídas para a construção, administração, locação ou
alienação do patrimônio próprio, de seus condôminos ou sócios.

Conjunto de Informações a ser incluído na Dimob
A Dimob deverá ser apresentada pela empresa matriz, em relação aos demais
estabelecimentos da pessoa jurídica, com as informações sobre:
As operações de construção, incorporação, loteamento e intermediação de
aquisições/alienações, no ano em que foram contratadas.
Os pagamentos efetuados no ano, discriminados mensalmente, decorrentes
de locação, sublocação e intermediação de locação, independentemente do
ano em que essa operação foi contratada.

Qual o prazo para entrega da Dimob?
O prazo de entrega da Dimob segue até o último dia de fevereiro do ano subsequente ao que se refere
às suas informações. A Dimob deve ser entregue pela Internet, utilizando a última versão do programa
Receitanet disponível no site da Receita Federal.
Para a entrega da Dimob referente às transações feitas a partir do ano-calendário 2010, é obrigatória a
assinatura digital da declaração mediante utilização de certificado digital válido. A exceção vale somente
para as pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).
Já nos casos de extinção, fusão, incorporação/incorporada e cisão total da construtora ou incorporadora, a
declaração de Situação Especial deve ser apresentada até o último dia útil do mês seguinte à ocorrência do
evento.

Como fazer a Dimob? Passo a passo para você
Instale o programa gerador da Dimob: para entender como funciona o processo de geração da Dimob,
faça o download do programa gerador da Dimob, entenda-o e verifique quais as informações e os dados
gerenciais necessários para o preenchimento.
Faça uma boa gestão e compilação de dados: invista em processos fáceis e ágeis, e em ferramentas
que ajudem você a armazenar e manter todas as informações seguras e acessíveis, facilitando a
apresentação dos dados na Dimob. Documentos, transações, responsáveis, valores são dados
importantes. A empresa que mantém os dados organizados, tem mais facilidade na hora de preencher a
Dimob. Para ter todos os dados sempre acessíveis é importante fazer uma boa gestão de contratos.
Revisão do preenchimento da Dimob: É essencial fazer uma revisão minuciosa da Dimob antes de enviála para o banco de dados da Receita. Caso a Dimob contenha um ou mais dos erros listados abaixo,
o programa não aceita o envio e também não indica com clareza os erros identificados. Assim que
revisada, faça a entrega da Dimob por meio do programa Receitanet.

Se você já é cliente Sienge, para sentir mais segurança e ter mais facilidade na hora de
emitir a Dimob é só estudar e compreender um pouco melhor a estrutura da declaração. No
EaD Integrado Sienge, o curso Dimob e Imposto de Renda (DIM) ensina o usuário a explorar as
funcionalidades do sistema e gerar o relatório da Dimob com tranquilidade.

A tecnologia como facilitadora dos processos administrativos e financeiros
O desenvolvimento de soluções tecnológicas sob medida para atender às construtoras e incorporadoras
ajuda estas empresas a serem mais organizadas e assertivas quando o desafio é manter processos
claros e eficientes para simplificar a gestão e torná-la mais transparente.
A implantação de um software de gestão (ERP) especializado em construção civil permite à construtora
integrar todas as áreas, centralizando, em uma única plataforma, os dados gerenciais de todos os
processos.
No dia a dia e na entrega de obrigações como, por exemplo, a geração da Dimob, o custo da implantação
de um software de gestão se torna perfeitamente justificável. Em apenas um ano-calendário, o gestor já
sente as vantagens obtidas. Investir no sistema é recompensador porque impulsiona o desempenho da
construtora como um todo e, claro, neste contexto emitir a Dimob também fica bem mais fácil.

Assista ao vídeo Dimob para construção e incorporação e confira como um sistema de gestão pode
ajudar no estabelecimento de processos padronizados e na organização e arquivamento dos
dados das transações, facilitando o acesso às informações corretas e precisas no momento
da emissão da Dimob.

Case de sucesso

Uma das maiores construtoras do sul do país, com um histórico de uma
década de atuação, a Rôgga Empreendimentos investe em ferramentas
de gestão que otimizem os processos e melhorem os resultados. Para
gerenciar a emissão da Dimob não seria diferente.
Mariana Heise, contadora da assessoria contábil fiscal da Rôgga
Empreendimentos, conta que em relação à emissão da Dimob,
para minimizar a chance de erro, a empresa fortaleceu a gestão de
contratos, aumentando assim a eficácia das informações. “A Dimob é
uma obrigação fiscal que visa verificar as informações das atividades
imobiliárias, com o objetivo de cruzar as informações dos contribuintes.
Então a entrega da Dimob, obrigação acessória, gera confiabilidade nas
informações”, comenta Mariana.
Além disso, para garantir a correta geração da Dimob é preciso ter
uma equipe profissional responsável pelo processo que conheça todos
os detalhes e exigências. Antes de entregar a Dimob, vale revisar
cada campo preenchido e checar se todos os dados solicitados foram
incluídos corretamente. “É preciso verificar, por exemplo, se todos os
contratos dos apartamentos vendidos foram elencados, bem como se os
valores dos mesmos foram recebidos, para que não ocorra conflitos de
informações na RFB (Receita Federal do Brasil) e não cause prejuízos
fiscais aos clientes e à empresa”, orienta Mariana.
A Rôgga entregou desde o início das suas atividades, em 2006, 2.482
apartamentos, distribuídos em 45 torres, construídos em Joinville,
Jaraguá do Sul, Barra Velha, Balneário Piçarras e Penha. Atualmente,
1.446 apartamentos estão em construção, ou seja, mais de 184 mil m².
Somente em 2015, cerca de 600 apartamentos foram entregues. No
período, a Rôgga teve um crescimento de faturamento de 18%, atingindo
o valor de R$ 117 milhões. Com sede em Joinville (SC), a empresa tem
cerca de 220 funcionários e mais de 400 terceirizados.

