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Como gerar a DCTF Web no ECAC da Receita Federal 

O sistema apresenta um quadro Relação de Declarações, trazendo tanto as declarações 
que estão na situação “em andamento” (que podem ser editadas por ainda não terem 
sido transmitidas), bem como as declarações ativas com saldo a pagar transmitidas no 
dia. 

 

O sistema tem as funções: 

 

visualiza declaração                                              Edita a declaração para incluir outros créditos 

                                                                                                             

 
Retifica a declaração      visualizar recibo    Transmiti            Exclui 

 
O sistema então mostrará o total de débitos apurados na declaração, os créditos vinculados 
conforme padrão estabelecido na Tabela de Vinculação e o saldo a pagar. Para obter informações 
detalhadas o consulente deverá clicar nos botões com o sinal “+”: 
Na 1 coluna teremos o debito apurado, e na 2.coluna dois créditos vinculados(salario família, 
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salário maternidade e a retenção), por fim com as deduções aplicadas apura-se o saldo a 
pagar. 

É importante destacar, que não existe possibilidade de alterar, no sistema da DCTFWeb, 
os débitos apurados, conforme informação contida na página 32 do Manual.  

Caso existam valores incorretos, os ajustes devem ser feitos no eSocial. 

 
Resumo da Situação da DCTFWEB 

 
Ao clicar no botão resumo da situação, constante na tela de edição da declaração, 
poderá verificar os totais de créditos disponíveis, as quantias vinculadas, o total de 
débitos apurados e o saldo a pagar. 
 

 
Nesse resumo o usuário pode também editar as vinculações, clicando nos seguintes botões 
 

Aparecerá então na tela: 

 

 

CRÉDITOS VINCULÁVEIS 
 
Os créditos vinculáveis estão divididos em três classes: 

 
- Deduções; 

 
- Créditos (Outros Créditos) e; Pagamento. 
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Deduções: contém os créditos de salário-família (artigo 84, § 1° da IN/RFB n° 
971/2009), salário-maternidade (artigo 86 da IN/RFB n° 971/2009) e retenção da Lei 
n° 9.711/98 (retenção sobre cessão de mão-de-obra ou empreitada). As duas 
primeiras deduções constam delineadas no eSocial e a última no EFD-Reinf. 
 
Créditos: contém os outros créditos que não têm origem nas escriturações, exceto a 
suspensão. Tais créditos ou são importados diretamente da base de dados da RFB, ou 
podem ser inseridos de forma manual. 

 
Os tipos de créditos a saber são: 

 
- Exclusão (créditos decorrentes de lançamento de ofício); 

 
- suspensão (decorrentes de decisões judiciais ou administrativas que suspendem a 
exigibilidade de débitos tributários); 

 
- Parcelamento (disponível apenas para as declarações retificadoras); e 

 
- Compensação (disponível apenas para as declarações retificadoras). 

 
Os créditos relativos a Exclusão, Suspensão, Parcelamento e Compensação não 
podem ter a ordem de vinculação alterada, sendo os primeiros a serem aproveitados. 
Tais créditos guardam relação única com os débitos específicos a que se referem. 
Assim, somente são vinculados na linha dos respectivos débitos. 
 
Pagamento: Por fim a classe Pagamento trata de créditos decorrentes das guias de 

pagamento quitadas.  
É utilizado somente no caso de retificação da DCTFWeb. 
 
O sistema da DCTFWeb faz uma vinculação automática dos diversos tipos de créditos 

aos débitos apurados nas escriturações, são eles: 
 
Esta vinculação é uma ordenação automática dos débitos que serão deduzidos na 
seguinte ordem: 

 
a) débitos de contribuições previdenciárias retidas dos empregados e avulsos (artigo 

20 da Lei n° 8.212/91), dos contribuintes individuais (artigo 216, inciso I, alínea 
“a” do RPS - Decreto n° 3.048/99); 

 
b) débitos das contribuições previdenciárias patronais tais como o percentual de 20% 

sobre a folha de pagamento (artigo 201, inciso I, II, do RPS - Decreto n° 
3.048/99), o Risco Acidente de Trabalho (artigo 202 do RPS - Decreto n° 
3.048/1999), o FAP (artigo 202-A do RPS - Decreto n° 3.048/99); 

 
c) por último, os débitos decorrentes de pagamento de outras Entidades ou Terceiros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                   
www.syspel.com.br  
 
Para manter-se a ordem da vinculação automática o cliente deverá clicar em aplicar 
vinculação automática, conforme destacado no quadrado vermelho da figura abaixo: 
 

 
 
Para alterar a ordem descrita acima, deve selecionar-se a linha do tributo e 
movimentá-la para cima ou para baixo, por meio das setas no sentido vertical, 
localizadas no canto esquerdo da tela.  
 
O tributo que estiver na primeira linha utilizará em primeiro lugar os créditos 
existentes.  Caso ainda exista crédito, este será utilizado para abater o débito da 
segunda linha, e assim sucessivamente. 

   

A ordem dos créditos de Salário-Família, Salário-Maternidade, Retenção - Lei n° 
9.711/98 e Pagamento (DARF pago), que por padrão são aproveitados nessa 
sequência, pode ser alterada (ao contrário de outros créditos conforme visto mais 
acima). 
 

EMISSÃO DA GUIA 
 
As guias de pagamento para a efetiva quitação dos tributos declarados na DCTFWeb, são 
o DARF Numerado, DAE (Documento de Arrecadação E-Social).  
 
As guias deverão ser geradas exclusivamente por meio dos sistemas DCTFWeb e e-
CAC da RFB, inclusive se estiverem vencidas, não existindo forma de gerá-las 
manualmente ou a partir de outra aplicação. A emissão pelo e-CAC da RFB estará 
disponível após o processamento da DCTFWeb. 
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A opção - Editar DARF, pode alterar no documento de arrecadação o valor dos tributos 
a serem quitados ou a data de pagamento. O DARF que não for recolhido até a data 
de vencimento não pode ser utilizado posteriormente nem tampouco alterado em sua 
composição. 

 
Data de Vencimento 

 
As datas de vencimento do DARF relativo aos diferentes tipos de DCTFWeb estão 
apresentadas no quadro: 

 abaixo: 
 

 
Não será possível emitir a guia de pagamento do DARF com valor inferior ao mínimo 
estabelecido de R$ 10,00. 
 

COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE E SALÁRIO 
FAMÍLIA 

 
Salário Maternidade 

A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 7°, inciso XVIII, garante a 
empregada mulher o direito a licença maternidade pelo prazo de 120 dias, sem 
prejuízo do seu salário e emprego. 

 
O salário maternidade é um benefício previdenciário previsto no artigo 71 da Lei n° 
8.213/91, bem como no artigo 343 da IN INSS/PRESS n° 077/2015, o fato 
gerador para início do pagamento do benefício é o parto, contudo, poderá iniciar 
até 28 dias antes do nascimento da criança mediante apresentação de atestado 
médico com CID específico. 

 
O valor do salário maternidade consistirá numa renda mensal igual a remuneração 
integral da segurada empregada, e, quando variável, calculado com base na 
média dos seis últimos meses de trabalho, bem como os direitos e vantagens 
adquiridos, conforme o artigo 393 da CLT e artigo 72 da Lei n° 8.213/91. 

 
Caberá ao empregador realizar o pagamento do salário maternidade a segurada 
empregada, e posteriormente proceder com a compensação desse valor no 
recolhimento da contribuição previdenciária devida pela empresa, ou então, 
proceder com o pedido de reembolso, nos termos do artigo 72, §1°, da Lei n° 
8.213/91 e artigo 86 da IN RFB n° 971/2009. 
 
 
 



                                                                                                                   
www.syspel.com.br  

Salário Família 

O salário família é um direito constitucionalmente garantido aos segurados de 
baixa renda, conforme artigo 201, inciso IV, da CF/ 88.  É um benefício 
previdenciário pago mensalmente ao segurado empregado, empregado doméstico 
e ao trabalhador avulso, na proporção do respectivo número de filhos ou 
equiparados, menores de 14 anos ou inválidos de qualquer idade, desde que a 
remuneração desses segurados seja igual ou inferior ao limite anualmente 
estipulado pela Previdência Social, conforme artigos 65 ao 70 da Lei n° 8.213/91. 

 
O valor do salário família será pago pelo empregador ao segurado 

empregado, empregado doméstico e pelo sindicato ou órgão gestor de mão de 
obra ao trabalhador avulso portuário, tais valores pagos serão compensados 
posteriormente, ou então, passiveis de reembolso, de acordo com o artigo 68 da 
Lei n° 8.213/91 e artigo 84 da IN RFN n° 971/2009. 

De acordo com o artigo 62-A da IN RFB n° 1.717/2017, o empregador que já 
utiliza o eSocial e a DCTFWeb poderá deduzir das contribuições previdenciárias 
(INSS) e outras entidades (terceiros) devidas na respectiva competência, os 
valores pagos em razão de salário maternidade e salário família aos seus 
empregados.  A dedução do salário maternidade e salário família sobre o INSS a 
recolher, ocorrerá por meio da DCTFWeb, conforme § 1° do artigo 62-A da IN RFB 
n° 1.717/2017. 
 

Na prática, o empregador informará no eSocial por meio do evento S-1200 - 
Remuneração do Trabalhador, o valor pago a título de salário maternidade na 
rubrica de natureza 4050 e o salário família na rubrica de natureza 1409, assim, 
tais valores serão importados automaticamente para a DCTFWeb como créditos 
vinculáveis para compensação com os débitos de INSS e terceiros. 
 
Contudo, conforme páginas 36 e 38 do Manual de Orientação da DCTFWeb - Versão 
1.3, caso seja do interesse do empregador em alterar para forma manual a 
alocação do crédito, deve clicar em Créditos Vinculáveis→Deduções→Salário-

Família ou Salário Maternidade. 
 
Ressaltamos que não é possível alterar manualmente o valor do total dos 

créditos vinculáveis, mas apenas ajustar sua alocação entre os débitos. 

Portanto, se o valor do crédito estiver errado será necessário primeiramente 

retificar o eSocial enviado. 
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Na tela acima temos o seguinte exemplo, o empregador possui um crédito de 
salário família no valor de R$ 200,00 que foi vinculado a dois tributos podendo ser 
visualizado na coluna “Créditos Vinculáveis”, vejamos: 

 
- Tributo da primeira linha (1082-01 CP Segurados - Empregados/Avulsos) crédito 
vinculado no valor de R$ 100,00, isto porque, o saldo devedor na coluna “Débito 
Apurado” é de R$ 100,00. 

 
- Tributo da segunda linha (1138-01 CP Patronal - Empregados/Avulsos) crédito 
vinculado no valor de R$ 100,00 (saldo restante de R$ 200,00), note que o saldo 
devedor é de R$ 200,00 conforme a coluna “Débito Apurado”, mas o sistema só 
vinculou R$ 100,00, pois é o crédito restante de salário família após a 
compensação do tributo anterior. 

 
Essa vinculação do exemplo é feita de forma automática pela DCTF Web, no entanto, se for do  

Interesse do empregador alterar o tributo que esta sendo compensado, basta clicar no botão  

Desvincular                    e o credito será liberado para utilização em outro tributo.  
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Saldo Remanescente para Competências Subsequentes 

 
De acordo com o artigo 62-A, § 2° da IN RFB n° 1.717/2017, havendo saldo credor 

de salário maternidade ou salário família após a compensação na DCTFWeb, 
caberá ao empregador proceder com o pedido de reembolso, uma vez que não 

será permitido compensar o saldo remanescente nas competências 
subsequentes. 

 
Pedido de Reembolso 

 
Nos termos do art.62ª §§ 2° e 3° da IN RFB n° 1.717/2017, o pedido de reembolso 

do salario maternidade  
e salário família ocorrerá quando após a compensação na DCTF Web, restar saldo 

credor, neste caso,   
deverá o empregador utilizar o programa PER\DCOMP, disponível no portal da 

Receita Federal, ou, poderá 
preencher  o formulário “Pedido de Reembolso de Quotas Salário Maternidade e 

Familia”, previsto anexo III da referida instrução e protocolar em uma agencia da 
Receita.   

 

Ressaltamos que o pedido de reembolso será requerido exclusivamente por 
meio do programa PER/DCOMP, não sendo possível para essa finalidade a 
utilização do PER/DCOMP Web, conforme item 3.12 das Perguntas e Respostas 
da DCTFWeb - 26.09.2019. 
 
No preenchimento do programa PER/DCOMP para requerer o reembolso, o 
empregador ao criar um novo documento deverá selecionar o “Tipo de 
Documento” como pedido de reembolso e no campo “Tipo de Crédito” selecionar 
Salário Família/Salário Maternidade. 

 
Após o criar o documento, caberá ao empregador preencher manualmente cada 
informação solicitada, como dados cadastrais, dados do responsável e os dados 
dos créditos que estão sendo requerido o reembolso, caso reste dúvidas 
sugerimos que o contribuinte utilize a ferramenta de “Ajuda” do próprio 
sistema, pois detalha o que deve ser preenchido em cada campo. 
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Prorrogação DARF DCTFWEB (COVID 19) 

O contribuinte, que quiser optar pelo pagamento com prazo estendido, deverá emitir o 
DARF apenas com os débitos prorrogados, utilizando-se, neste caso, da função “Abater 
Pagamento Anteriores” (item 16.5.3 do Manual da DCTFWeb). 

Passo a Passo para pagamento dos tributos prorrogados: 

É possível emitir esse DARF também selecionando apenas os códigos de receita com 
vencimento estendido, a partir da tela de visualização da DCTFWeb, com os seguintes 
passos: 

1. Acesse a DCTFWeb com tributos prorrogados (PA 03/2020 e 04/2020), clicando no botão 
“Visualizar”; 
2. Clique em “Abater Pagamentos Anteriores”; e 
3. Emita o DARF. Deve-se conferir a data de vencimento, que deve ser de 20.08.2020 
para o período de apuração março/2020 e 20.10.2020 para 04\2020. 
Este DARF conterá apenas os tributos prorrogados. 
 

 
 
 
É possível emitir esse DARF também selecionando apenas os códigos de receita com 
vencimento estendido, a partir da tela de visualização da DCTFWeb, com os seguintes 
passos: 
 
1. Acesse a DCTFWeb com tributos prorrogados (PA 03/2020 e 04/2020), clicando no botão 
“Visualizar”; 
2. Desmarque “Saldo a Pagar (Total)”; 
3. Clique no botão + em “Total Apurado Empresa” para expandir a exibição dos tributos; 
4. Clique no botão + em “Total Contribuição Previdenciária Patronal” e selecione apenas os 
tributos com vencimento prorrogado; 
5. Clique em “Emitir DARF” 
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Esses procedimentos são orientados para os empregadores que optarem pelo adiamento 
do recolhimento das competências de março e abril.  

Para os empregadores que desejarem realizar o pagamento na data de vencimento 
normal, ou seja, sem prorrogação, a DCTFWeb continuará emitindo, por padrão, o DARF 
com todos os débitos declarados no vencimento regular. 
 
 
Importante destacar que o prazo de entrega da DCTFWeb não foi alterado, sendo 
necessário seu envio até o dia 15 do mês seguinte ao período de apuração, para que o 
empregador possa realizar o recolhimento dos demais tributos não prorrogados na data 
de vencimento. 
 

As seguintes contribuições permanecem com o prazo de recolhimento sem alteração: 
 

- Contribuições descontadas dos trabalhadores a serviço da empresa 
- Contribuições devidas à Terceiros (Outras Entidades e Fundos) 
- Contribuições retidas da empresa cedente de mão de obra 
- Contribuições decorrentes de sub-rogação em razão da comercialização da 
produção rural devidas pela empresa adquirente 
- Contribuições descontadas ou retidas pela entidade promotora de espetáculo 
desportivo ou pela associação desportiva que mantém equipe de futebol 
profissional 

 
Terceiros - Sistema S: Redução de Alíquota 

 
A Medida Provisória n° 932/2020 reduziu, excepcionalmente até 30.06.2020, as 
alíquotas das contribuições aos serviços sociais autônomos (Sistema S), recolhidas a 
Terceiros (Outras Entidades e Fundos) sobre a folha de pagamento ou sobre a 
comercialização da produção rural. 

 
Esta redução tem vigência para as competências dos meses de abril, maio e junho, 
com aplicação dos seguintes percentuais: 

 
 

Terceiros Alíquota 
Normal 

Alíquota Reduzida 
de 01.04.2020 a 

30.06.2020 
Sescoop 2,5% 1,25% 

Sesi, Sesc, Sest 1,5% 0,75% 
Senac, Senai, Senat 1,0% 0,5% 

SENAR 
Sobre Folha de Pagamento 2,5% 1,25% 



                                                                                                                   
www.syspel.com.br  

SENAR 
Sobre a Receita da Comercialização do Produtor 

Rural Pessoa Jurídica e Agroindústria 

 
0,25% 

 
0,125% 

SENAR 
Sobre a Receita da Comercialização do Produtor 

Rural Pessoa Física e Segurado Especial 

 
0,2% 

 
0,10% 

 

Para  fins  de   transmissão   da   DCTFWeb,   a   Receita   Federal   esclareceu,   através   
de notícia no site, que não haverá alteração nos procedimentos para emissão do DARF 
com as novas alíquotas, visto que os tributos são calculados na DCTFWeb a partir das 
informações feiras no eSocial e na EFD-Reinf.   

 
A DCTFWeb receberá os débitos com os  novos percentuais já calculados, não sendo 
necessário editar o DARF. 

Outras Entidades na SEFIP 

Em se tratando do recolhimento com redução na alíquota devida a Outras Entidades e 
Fundos (Terceiros) sobre a folha de pagamento, o Ato Declaratório Executivo CODAC n° 
014/2020, em seu artigo 2°, inciso II determina que a empresa/contribuinte deverá: 

II - rejeitar a Guia de Previdência Social (GPS) gerada pelo Sefip e calcular, de forma 
manual, a contribuição devida, calculada mediante aplicação da alíquota 
correspondente, determinada pela Medida Provisória n° 932, de 2020. 

Assim, sendo o valor da contribuição devida a terceiros também não deverá ser lançado no 
campo “Compensação” da GFIP, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo. 

Como editar ou excluir o imposto na DCTF Web ? 
 
Para fins de transmissão da DCTFWeb pelos empregadores que optarem pela 
prorrogação do recolhimento, a Receita Federal esclareceu, por notícia divulgada no site, 
os procedimentos para excluir do DARF os códigos de receita que tiveram o vencimento 
prorrogado. 

 
 

Passo a passo para exclusão dos tributos prorrogados: 

1. Transmita a DCTFWeb; 
 

2. Na tela de visualização dos débitos, clique no botão “+” em “Total Apurado 
Empresa” para expandir os grupos de tributos (Segurados, Patronal e 
Terceiros); e 
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3. Clique no botão “+” em “Total Contribuição Previdenciária Patronal” para 
expandir as contribuições patronais, desmarque os códigos de receita que foram 
prorrogados e clique em “Emitir DARF”. 

 

Em caso de dúvidas sobre quais códigos de receita tiveram o vencimento 
ampliado, pode-se clicar em “Editar DARF” (veja item 16.5.2. do Manual da 
DCTFWeb).  Na tela exibida, são elencados os tributos declarados e os 
respectivos vencimentos. 

Ao editar o DARF, também é possível excluir os tributos prorrogados 
preenchendo-os com 0,00 e, após, clicar em “Emitir DARF”. 
 

 
 

 

Att 

Suporte Técnico  

suporte@syspel.com.br 


