
 
 

DCTFWEB -  REINF - Esclarecimentos 

As contribuições previdenciárias serão apuradas através dos eventos da EFD-Reinf 
enviados pelo contribuinte, que juntamente com os eventos do eSocial alimentarão a 
DCTF web, a partir da qual será possível ao contribuinte confessar o crédito tributário 
e emitir as guias para recolhimento (DARF).  

Os demais tributos apurados no evento do R-2070 continuarão sendo confessados 
manualmente na DCTF antiga e recolhidos na mesma metodologia atual.  

Progressivamente, todos os tributos administrados pela RFB migrarão para a nova 
sistemática da DCTF web, no mesmo formato das contribuições previdenciárias. 

Estão obrigados a entrega da EFD-Reinf (IN RFB n° 1.701/2017, artigo 2°): 

_As pessoas jurídicas que prestam e que contratam serviços realizados mediante 
cessão de mão de obra nos termos do artigo 31 da Lei n° 8.212/91. 

_As pessoas jurídicas responsáveis pela retenção das Contribuições para o 
PIS/Pasep, COFINS e da CSLL; 

_As pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da CPRB; 

_O produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição 
previdenciária substitutiva sobre a receita bruta proveniente da comercialização 
da produção rural nos termos do artigo 25 da Lei n° 8.870/94, na redação dada 
pela Lei n° 10.256/2001 e do artigo 22-A da Lei n° 8.212/91, inserido pela Lei n° 
10.256/2001, respectivamente; 

_As associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional que 
tenham recebido valores a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e 
símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos; 

_A empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos a 
associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional a título de 
patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda 
e transmissão de espetáculos desportivos; 

_As entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território 
nacional, em qualquer modalidade desportiva, dos quais participe ao menos uma 
associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional; 

_As pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os 
quais haja retenção do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), por si ou 
como representantes de terceiros. 

Cronograma para início da entrega REINF 

De acordo com a alteração promovida pela IN RFB n° 1.767/2017 na IN RFB n° 1.701/2017, a 
obrigatoriedade de apresentação será de forma escalonada, entre maio de 2018 e maio de 2019, 
para os três grupos de contribuintes, sendo: 



GRUPO Contribuintes Condição A partir de 

1 Entidades Empresariais 

Faturamento superior a R$ 78 
milhões em 2016 

01.05.2018 (a 
partir das 8h) 

2 
Demais contribuintes, 

exceto os entes públicos 

  
01.11.2018 (a 
partir das 8h) 

3 Entes públicos   
01.05.2019 (a 
partir das 8h) 

* 
Demais Entidades 
Empresariais 

Opcional com faturamento menor 
ou igual a R$78 milhões em 2016* 

01.05.2018 (a 
partir das 8h) 

* 
Entidades Sem fins 

Lucrativos 

Opcional* 
01.05.2018 (a 
partir das 8h) 

A  DCTFWeb é o nome do sistema usado para editar a Declaração de Débitos e 
Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos que 
substituirá a GFIP/SEFIP e gerará além da confissão de dívida dos débitos, a 
emissão da guia de pagamento (DARF) para quitação dos débitos previdenciários sobre 
folha de pagamento, inclusive a parte de terceiros, débitos de contribuição 
previdenciária sobre a receita bruta auferida (CPRB para empresas desoneradas), 
contribuições devidas pelo produtor rural pessoa jurídica, pela agroindústria e pela 
associação desportiva que mantém clube de futebol. 

Depois de transmitidas as informações através do eSocial, na EFD-Reinf, o sistema da 
DCTFWeb recebe, de forma automática, os respectivos débitos e créditos, realiza 
vinculações, calcula o saldo a pagar e, após a entrega da declaração, possibilita a 
emissão da guia de pagamento. 

Importante ressaltar que a guia DARF (que substituirá a atual GPS paga pelos 
empregadores), só quitará débitos previdenciários (inclusive terceiros), mas os débitos 
fundiários serão gerados provavelmente pela CEF, através de dados do E-Social. 

A DCTFWeb será obrigatória, inicialmente, apenas para as empresas com 
faturamento, no ano-calendário de 2016, acima de R$ 78 milhões.  

Esses contribuintes estarão obrigados à entrega da DCTFWeb, em substituição à GFIP, 
a partir dos fatos geradores que ocorram a partir de 01.07.2018. 

A DCTFWeb será acessada em um portal na internet, via eCac da RFB que fica dentro 
da área “Serviços” no sítio da Receita Federal do Brasil. 

Os sujeitos passivos que optarem pela utilização do eSocial na forma especificada no § 
3º do art. 2º da Resolução do Comitê Diretivo do eSocial nº 2, de 30 de agosto de 
2016, ainda que imunes e isentos, ficam obrigados à entrega da DCTFWeb em 
relação aos tributos cujos fatos geradores ocorrerem a partir do mês de agosto de 
2018. 

A DCTFWeb terá como principais funcionalidades: 

1) Integração com os sistemas geradores de apurações (eSocial, EFD-Reinf, SERO, 
etc); 

2) Captação automática dos créditos de salário-família, salário-maternidade e 
retenções sobre notas fiscais; 



3) Integração com os sistemas da RFB para importação de créditos (parcelamentos, 
compensações, pagamentos, etc); 

4) Possibilidade de vinculação automática entre débitos x créditos; 

5) Emissão eletrônica de DARF com código de barras; 

6) Geração de arquivo, após a transmissão, com saldo de débitos a pagar para 
importação pelo sistema PERDCOMP; 

7) Acesso via portal web (portal da própria escrituração) e eCac; 

8) Possibilidade de transmissão da DCTFWeb e geração de DARF em lotes (em 
desenvolvimento); 

Tipos de DCTFWeb 

Mensalmente serão gerados os tributos previdenciários normais decorrentes de folha 
de pagamento, CPRB, contribuições substituídas e retenções. 

Anual para declaração dos fatos geradores relativos ao 13° salário. 

Diária quando envolver prestação de informações relativas à receita de espetáculos 
desportivos realizados por associação desportiva que mantém clube de futebol 
profissional. 

Além da periodicidade teremos também a apresentação de DCTFWeb sem movimento, 
no período de apuração em que não ocorram fatos geradores a declarar. 

Por fim, destacamos que ainda poderá existir uma DCTFWeb Retificadora quando 
houverem alterações em DCTFWeb já enviada anteriormente (artigo 10 da IN RFB n° 
1.787/2018). 

Obrigatoriedade 

OBRIGATORIEDADE CONTRIBUINTE OBRIGADO BASE LEGAL 

Julho/2018 ** 

Entidades Empresariais com 
faturamento total de receita bruta 
declarada na Escrituração Contábil 
Fiscal (ECF), acima de R$ 78 milhões, 
no ano de 2016: 
- Empresa Pública; 
- Sociedade de Economia Mista; 
- Sociedade Anônima Aberta e a 
Fechada; 
- Sociedade Empresária Limitada, 
Nome Coletivo, Comandita Simples e a 
Comandita por Ações; 
- Sociedade em Conta de Participação; 
- Empresário Individual; 
- Cooperativa; 

artigo 13, inciso 
I, daIN/RFB n° 

1.787/2018 



- Consórcio de Sociedades; 
- Grupo de Sociedades; 
- Estabelecimento, no Brasil, de 
Sociedade Estrangeira e de Empresa 
Binacional Argentino-Brasileira; 
- Empresa Domiciliada no Exterior; 
- Clube/Fundo de Investimento; 
- Sociedade Simples Pura e Limitada. 

Janeiro/2019 
- Demais contribuintes, exceto para o 
3° grupo (órgãos públicos) 

artigo 13, inciso 
II, da IN/RFB n° 

1.787/2018 

Julho/2019 
- Administração Pública Geral 
 

artigo 13, inciso 
III, da IN/RFB n° 

1.787/2018 

Estão sujeitas à apresentação da DCTFWeb, as seguintes pessoas jurídicas abaixo 
descritas: 

a) as pessoas jurídicas em geral (inclusive cooperativas); 

b) as unidades gestoras de orçamento dos órgãos públicos, das autarquias e das 
fundações de quaisquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios; 

c) os consórcios de instituídos para executar determinado empreendimento, 
constituídos mediante contrato aprovado pelo órgão da sociedade competente para 
autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, de que tratam os artigos 278 e 
seguintes da Lei n° 6.404/76, desde que realizem, em nome próprio: 

1) a contratação de trabalhador segurado pelo Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS); 

2) adquira produção rural de produtor rural pessoa física; 

3) o patrocínio de equipe de futebol profissional; ou 

4) a contratação de empresa para prestação de serviço sujeito à retenção sobre cessão 
de mão de obra ou serviços de empreitada (art. 117 e 118 da IN/RFB n° 971/2009); 

d) as entidades que fiscalizem o exercício profissional (Conselhos Federais e 
Regionais), inclusive a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); 

e) os fundos especiais criados no âmbito de quaisquer dos poderes da União, dos 
estados, do Distrito Federal e dos municípios bem como dos Ministérios Públicos e dos 
Tribunais de Contas, quando dotados de personalidade jurídica sob a forma de 
autarquia; 

f) os organismos oficiais internacionais ou estrangeiros (consulados por exemplo) em 
funcionamento no Brasil, se contratarem trabalhador segurado do RGPS; 

g) os Microempreendedores Individuais (MEI), quando: 



1) contratarem trabalhador que seja segurado do RGPS; 

2) adquirirem produção rural de produtor rural pessoa física; 

3) patrocinarem equipe de futebol profissional; 

4) contratarem empresa para prestação de serviço sujeito à retenção de que trata 
o artigo 31 da Lei n° 8.212/91; 

h) a associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, equiparada a 
jurídica. 

As pessoas físicas abaixo discriminadas também terão que utilizar-se do DCTFWeb, 
consoante determina o artigo 2° da IN RFB n° 1.787/2018: 

- o contribuinte individual (inclusive cartorário) e a pessoa física na condição de 
proprietário ou dono de obra de construção civil, em relação a trabalhador segurado do 
RGPS que lhes presta serviço; 

- produtores rurais pessoa física, quando: 

a) contratem trabalhador segurado do RGPS; 

b) comercializarem a sua produção com adquirente domiciliado no exterior, a 
consumidor pessoa física, no varejo, a outro produtor rural pessoa física ou a segurado 
especial; 

- as pessoas físicas adquirentes de produção de produtor rural pessoa física ou de 
segurado especial para venda, no varejo, a consumidor pessoa física. 

As pessoas físicas deverão apresentar a DCTFWeb identificada com o número de 
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do titular ou responsável (se obra). 

A DCTFWeb, de regra, terá periodicidade mensal e deverá ser transmitida através da 
Internet do dia 15 do mês seguinte ao da ocorrência dos fatos geradores. 

Ex.: DCTFWeb de setembro/2018 deve ser entregue até dia 15.10.2018 de acordo com 
o artigo 5° da IN/RFB n° 1.787/2018. 

Se o prazo estabelecido (ou seja dia 15) não for dia útil, a entrega deverá ser 
antecipada para o dia útil imediatamente anterior.  As declarações devem ser 
transmitidas somente quando houverem valores a declarar. 

DCTF   Web sem Movimento 

Deixando de existir fatos geradores, o contribuinte, seja empresa ou pessoa física 
equiparada (inclusive obra) deverá apresentar a DCTFWeb relativa ao 1° mês na 
condição sem movimento, ficando dispensado da obrigação nos meses seguintes até 
que ocorram novos fatos geradores.  



Exceção a esta regra, ou seja, que ficam dispensadas desta obrigação a partir do 1° 
mês sem fatos geradores, estão o contribuinte individual (inclusive o titular de serviço 
notarial e registral), a pessoa física na condição de proprietário ou dono de obra de 
construção civil, os produtores rurais pessoas físicas e as pessoas físicas adquirentes 
de produção rural de pessoa física ou de segurado especial para venda, no varejo, a 
pessoa física. 

Além da obrigação acima estabelecida o contribuinte também deverá fazer a DCTFWeb 
relativa ao mês de janeiro de cada ano enquanto persistir a condição de inexistência 
de fato gerador a declarar. 

Os consórcios (arts. 278 e 279 da Lei n° 6.404/1976), os organismos oficiais 
internacionais ou estrangeiros em funcionamento no Brasil e os microempreendedores 
individuais (MEI) ficam desobrigados de transmitir esta obrigação no mês de janeiro. 

Prazo DCTF Web Anual 

A transmissão da DCTFWeb Anual referente ao 13° salário, será embasada a partir de 
informações prestadas no eSocial e deverá ocorrer até o dia 20 de dezembro de cada 
ano de acordo com o artigo 7°, § 1°, da IN/RFB n° 1.787/2018. 

Caso o citado prazo legal (dia 20) recair em dia que não seja útil, a transmissão 
deverá ser antecipada para o dia útil imediatamente anterior. 

Prazo DCTF Web de Evento Desportivo 

Quando envolver prestação de informações relativas à receita de espetáculos 
desportivos realizados por associação desportiva que mantém clube de futebol 
profissional a DCTFWeb deverá ser diária. Nesse último caso, o prazo de entrega será 
o segundo dia útil após a realização do espetáculo. 

Quem deverá transmitir esta DCTFWeb diária será a entidade promotora do 
espetáculo, e caso existam dois ou mais eventos desportivos no mesmo dia, as 
informações deverão ser agrupadas e enviadas numa única DCTFWeb. 

PENALIDADES 

Deixando o sujeito passivo de apresentar a DCTFWeb no prazo legalmente 
estabelecido, ou apresentando a mesma com incorreções ou omissões será intimado a 
apresentar declaração original, no caso de não apresentação, ou a prestar 
esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela RFB, e estará sujeito às 
seguintes multas (artigo 8° da IN RFB n° 1.787/2018): 

a) de 2% ao mês calendário ou fração, incidentes sobre o montante das contribuições 
informadas na DCTFWeb, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega 
dessa declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%, observadas as reduções 
trazidas mais abaixo; 

b) de R$ 20,00 para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas. 



Será considerado como termo inicial para efeitos de aplicação da multa o dia seguinte 
ao término do prazo fixado para a entrega da declaração, e como termo final a data da 
efetiva entrega ou, no caso de não apresentação, a data da lavratura do Auto de 
Infração ou da Notificação de Lançamento. 

A multa mínima será de R$ 200,00, no caso de omissão de declaração sem ocorrência 
de fatos geradores e de R$ 500,00, nos demais casos. 

As multas serão exigidas mediante lançamento de ofício. 

Atenciosamente. 

                                                          Suporte Técnico  

Fone: (11) 2958-4392 
e-mail: suporte@syspel.com.br  

  
Atendimento ON-LINE SKYPE adcione os e-mail´s: 

syspel.suporte@hotmail.com 

suporte.syspel3@hotmail.com  

 


