
 

 

Envio DCTF Web  
 

Considerando o envio do E-Social e Reinf, estará disponível no portal da Receita Federal no ECAC, a 
DCTF WEB, devendo as empresas respeitar os prazos de acordo com a tabela abaixo:  

 
 

Categoria Prazo de Apresentação Vencimento do DARF 
DCTFWeb Mensal Até dia 15 do mês seguinte Dia 20 do mês seguinte 
13° Salário - DCTFWeb 
Anual 

Até dia 20 de dezembro Dia 20 de dezembro 

Espetáculo Desportivo - 
DCTFWeb Diária 

Até o 2° dia útil do evento 
desportivo (*) 

2° dia útil após evento 
desportivo 

  
Tabela Fase   

De acordo com a IN RFB n° 1.853/2018, que alterou a IN RFB n° 1.787/2018. 

Início da 
Obrigatoriedade 

Empresa/Empregador 

Agosto/2018 
1° grupo: Entidades Empresariais com faturamento no ano de 2016 acima 
de R$ 78 milhões; 

Abril/2019 

2° grupo: Demais entidades integrantes do "Grupo 2 - Entidades 
Empresariais", do Anexo V daInstrução Normativa RFB n° 1.634/2016, com 
faturamento no ano-calendário de 2017 acima de R$ 4.800.000,00, 
exceto aquelas de que trata o § 3°, do artigo 13 da IN RFB n° 1.787/2018; 

Outubro/2019 

3° grupo: Entidades Sem Fins Lucrativos, Pessoas Físicas e as Empresas 
que estiverem enquadradas como optantes ao Simples Nacional em 
01.07.2018, mediante consulta por CNPJ e afins; empresas com 
faturamento no ano-calendário de 2017 abaixo de R$ 4.800.000,00 
(Lucro Presumido e Real). 

Data a ser fixada 
pela Receita 

Federal 
4° grupo: Entes Públicos e as Organizações Internacionais. 

ATENÇÃO: A partir de 01/04/2019, os contribuintes contratantes de serviços sujeitos à retenção da Lei 

9.711/98 não devem mais utilizar GPS para recolhimento da retenção sobre notas fiscais. Estas 

retenções devem ser escrituradas na EFD-Reinf e, após o encerramento desta escrituração, são 

automaticamente transportadas para a DCTFWeb. Portanto, o recolhimento dos valores retidos passa a 

ser feito pelo DARF emitido no sistema DCTFWeb, no CNPJ da tomadora. 

Conforme IN RFB 971/2009, a empresa que utiliza o eSocial/EFD-Reinf/DCTFWeb, está dispensada do 

envio de cópia do comprovante de retenção (DARF) para o prestador de serviços.  Lembramos que, a 

partir do início da obrigatoriedade de entrega da DCTFWeb, as empresas não devem efetuar nenhum 

recolhimento em GPS. Em caso de dificuldades no fechamento do eSocial e/ou Reinf, o recolhimento das 

contribuições previdenciárias deve ser efetuado em DARF Avulso. 

ATT 

Suporte Técnico  


