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O que é DCTFWEB

• Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais 

Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos

• Obrigação Acessória por meio da qual o contribuinte confessa 

seus débitos referentes a contribuição previdenciária (INSS)

• Substitui GFIP e o SEFIP

A GFIP continua sendo emitida para o FGTS

Os valores de INSS serão desconsiderados

• Disponível no e-CAC.



• Gerada a partir do eSocial e da EFD Reinf

• Ambas as obrigações precisam estar com seus períodos fechados, para que sejam 

geradas as informações na DCTF Web

• No eSocial S-1299 e na EFD-Reinf o R-2099

ATENÇÃO

Na impossibilidade de enviar o S-1299 no eSocial, poderá enviar o S-1295 para 

fechar parcialmente a competência

O que é DCTFWEB



Fluxo das Informações

eSocial
Débitos

•Remunerações;

•Comercialização Produção Rural – PF;

•Aquisição Produção Rural – PF e PJ 

(PAA – Programa de Aquisição de

Alimentos - art. 19 da Lei 10.696/03).

Créditos

•Salário-Família;

•Salário-Maternidade.

Prazo: até dia 07 do mês seguinte.

EFD-Reinf
Débitos

•Retenções feitas sobre notas fiscais – Lei

9.711/98 (serviços tomados);

•Comercialização Produção Rural - PJ;

•Patrocínio clubes de futebol;

•CPRB – Lei 12.546/11;

•Receita de Espetáculos Desportivos.

Créditos

•Retenções sofridas sobre notas fiscais –

Lei 9.711/98 (serviços prestados).

Prazo: até dia 15 do mês seguinte.

DCTFWeb

-Recebe e consolida as apurações enviadas pelas escriturações;

-Recebe outros créditos (importados ou inseridos manualmente);

-Efetua a vinculação dos créditos aos débitos;

-Apura o saldo a pagar;

-Transmite a DCTFWeb (Prazo: até o dia 15 do mês seguinte);

-Gera DARF, inclusive em atraso (Vencimento: até dia 20 do mês seguinte);

-Permite a retificação da DCTFWeb;

-Permite consultas e geração de relatórios.



Alguns tipos de créditos não constam nas escriturações digitais, mas podem ser

importados dos sistemas da Receita Federal, ou inseridos manualmente na aplicação.

São divididos em 3 classes: Créditos, Deduções e Pagamento.

Créditos Vinculáveis

Os créditos importados do eSocial ou da EFD-Reinf não são 

passíveis de edição na DCTF Web.



Fluxograma para envio da DCTFWeb



Início da Obrigatoriedade

1º GRUPO - Agosto/2018

Entidades empresariais com faturamento no ano de 2016 acima de R$ 78.000.000,00

2º GRUPO - Abril/2019

Entidades empresariais com faturamento no ano de 2017 acima de R$ 4.800.000,00

e que não sejam optantes pelo Simples Nacional.

* 2º GRUPO - Outubro/2019

Empresas que faturaram no ano de 2017 até R$ 4.800.000,00

3º GRUPO – Outubro/2019

Empregadores optantes pelo Simples Nacional, Empregadores pessoa física (exceto

doméstico) e Produtor rural PF, e as Entidades sem fins lucrativos

4º GRUPO - Resolução a ser publicada

Entes públicos e organizações internacionais



Tributos Declarados na DCTFWEB

• Contribuições previdenciárias a cargo das empresas (incidentes

sobre a folha de pagamento) e dos trabalhadores;

• Contribuições previdenciárias sobre a receita bruta a título de

substituição às incidentes sobre a folha de pagamento (CPRB);

• Contribuições devidas pelo produtor rural pessoa jurídica, pela

agroindústria e pela associação desportiva que mantém clube de

futebol;

• Contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros);



Prazo de Entrega

DCTF

• Transmitida via internet até 23:59:59 do dia 15 do mês seguinte ao da ocorrência 

do fato gerador.

(Ex: DCTF de 04/2019 deve ser apresentada até 15 de maio de 2019)

• Caso não seja dia útil, antecipar para o dia útil imediatamente anterior

• DCTFWeb Anual: 13º Salário = Até dia 20 de dezembro

• DCTFWeb Diária: Espetáculo Desportivo = Até 2º dia útil após o evento



Sem Movimento

• Sem Movimento: Apresentar no 1º mês que ocorrer. Caso permaneça nessa 

condição, apresentar anualmente sempre no mês de janeiro.

• Sem movimento tanto no eSocial quanto na EFD-Reinf



Transmissão da DCTF Web



Recibo de entrega



Guia de Pagamento

• A guia de pagamento utilizada para quitar os débitos declarados na DCTF Web será o 

DARF numerado;

• Após transmitir a DCTF Web, na tela inicial da aplicação ficará disponível a guia para 

emissão;

• Será gerado um DARF único (centralizado) para todos os débitos do mesmo contribuinte, 

entretanto poderá ser escolhido quais os débitos compõem a guia;

• O saldo a pagar poderá ser editado, caso o contribuinte não possua recursos para o 

pagamento total;

• A DCTF Web poderá ser retificada quantas vezes forem necessárias, sem custo ou 

cobranças aplicadas pelo fisco.



Vencimento do DARF

• O DARF será gerado exclusivamente por meio da DCTFWeb.

Caso a data recaia em dia não útil, antecipa-se o vencimento para o primeiro dia útil 

imediatamente anterior



Emissão do 

DARF



Edição do DARF



• DARF avulso

• Poderá ser gerado o DARF avulso para os casos de problemas com o eSocial ou a Reinf;

• Recomenda-se antes de emitir o DARF avulso, utilizar o evento S-1295 para tentar gerar

o DARF numerado com os valores das contribuições já calculadas. Assim, apenas as

contribuições não incluídas nessa totalização devem ser recolhidas por meio do DARF

Avulso.

• Nos casos em que o valor da DCTF Web a pagar de contribuição previdenciária seja

maior do que a calculada no sistema e o valor do sistema esteja correto, poderá ser

editada a DCTF Web diminuindo o valor apresentado, deixando igual ao sistema.

• Do contrário, caso o valor calculado no sistema seja maior e esteja correto, poderá ser

entregue a DCTF Web com valor menor e recolher, além do DARF numerado também o

DARF avulso com valor da diferença entre a DCTF Web e o sistema.

Guia de Pagamento



Apuração 

Previdenciária



Apuração Previdenciária

• Deverá ser realizada para conferência dos

valores entre o Sistema e a DCTF Web;

• Deve marcar a opção nos parâmetros para o

cálculo previdenciário;

• Marcar nos módulos Folha e Fiscal, para

apurar todos os valores de INSS;

• Realizar a Apuração Previdenciária somente

em um dos módulos;



Apuração Previdenciária



• Disponível do Atendimento Virtual (e-CAC)

• Certificado Digital ou Código de Acesso

Sistema DCTFWeb



Declarações e Demonstrativos



DCTFWeb



Totais Apurados



Relatórios de Conferência Módulo Folha

• INSS

• Analítico de GPS

• e-Social – Retorno do Evento de Fechamento -> Analítico INSS

• Demonstrativo de INSS Folha e INSS eSocial



INSS
• Relatórios/Encargos/INSS



Analítico de GPS
• Relatórios/Encargos/Analítico de GPS



eSocial – Retorno do Evento de Fechamento: Analítico INSS
• Relatórios/Encargos



Demonstrativo INSS Folha e INSS eSocial
• Relatórios/Folha



Diferença nos Valores: Sistema x DCTF Web

A DCTFWeb não faz nenhum cálculo de tributos ou deduções, apenas recebe os valores já calculados de

acordo com as informações do eSocial e EFD-Reinf.

• Remuneração não enviada ou Invalidada

• Rubrica invalidada

• Rubrica configurada incorretamente

> Incidência das rubricas



Diferença nos Valores: Sistema x DCTF Web

• Remuneração não enviada

Verifique se os eventos S-1200 Remuneração de todos os empregados

foram enviados corretamente para o eSocial.

Para melhor conferência, emita o relatório “Relação de status dos eventos

periódicos”.

Caso não, acesse o menu Relatórios, Informativos, eSocial, Eventos

Periódicos e realize o envio dos mesmo.



Diferença nos Valores: Sistema x DCTF Web

• Remuneração Invalidada

Verifique se há eventos S-1200 Remuneração invalidados pelo eSocial

Caso sim, analise o erro correspondente e realize os ajustes necessários

Orientamos que clique no botão para ser direcionado à solução do erro.



Diferença nos Valores: Sistema x DCTF Web

• Rubrica configurada incorretamente

Geralmente as diferenças ocorrem por conta das incidências da

rubrica.

1º Verifique em quais Totais ocorrem as diferenças

[Segurados, Patronais, Outras entidades e fundos]

2º Localize o cadastro correspondente que apresenta divergências

(Ex: Caso a diferença seja nos Segurados, verifique em qual

colaborador houve divergências – “Demonstrativo de INSS Folha e

INSS eSocial”)



Diferença nos Valores: Sistema x DCTF Web

• Rubrica configurada incorretamente

3º Analise as rubricas calculadas para este empregado e verifique suas configurações,

principalmente as guias “Soma na base de cálculo” e “e-Social”.

4º Na guia e-social, verifique o quadro Incidências. Os campos devem estar preenchidos

corretamente conforme a natureza da rubrica, para que esta incida sobre o cálculo.

Caso tenha diferenças, realize os ajustes.



Diferença nos Valores: Sistema x DCTF Web



Diferença nos Valores: Sistema x DCTF Web

Veja na DCTFWeb se as informações estão corretas conforme os valores calculados no módulo Folha.

Utilize os relatórios para conferência.



Agradecemos sua 

Participação


