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PER\DCOMP WEB  

Com a implantação das novas obrigações eSocial, EFD-Reinf e DCTFWeb, a Receita Federal disponibilizou o PER/DCOMP Web, aplicativo  
que se encontra no portal e-CAC para realizar pedido de restituição e a declaração de compensação de pagamentos em guia DARF ou 
GPS. 

Caberá ao contribuinte analisar, perante a IN RFB n° 1.717/2017, se o crédito existente é passível de pedido de restituição e/ou 
compensação na PER/DCOMP Web. 

DIFERENÇA ENTRE PER/DCOMP WEB E PROGRAMA PER/DCOMP 

Para efetuar seu pedido de restituição ou declaração de compensação, poderá utilizar tanto o PER/DCOMP Web pelo portal e-CAC, para 
serviços exclusivos:  

• compensar débitos oriundos da DCTF Web; 
• fazer pedido de restituição ou declaração de compensação informando crédito de pagamento indevido ou a maior de eSocial, ou seja, 
pagamento do DARF gerado pela DCTF Web em duplicidade ou que se tornou indevido em razão de retificação da DCTF Web; 
• compensar outros débitos fazendários com créditos previdenciários; 
• fazer o pedido de restituição ou declaração de compensação com crédito de Retenção - Lei n° 9.711/98, mediante recuperação 
automática dos dados da EFD-Reinf. 
 

Quanto o programa PER/DCOMP disponível para download no portal da Receita, deverá ser utilizado para: 

• fazer o pedido de reembolso de salário família e salário maternidade; 
• fazer o primeiro PER/DCOMP, informando um crédito de reintegra ou ressarcimento de IPI (após esse primeiro PER/DCOMP poderá 
utilizar o PER/DCOMP Web para fazer compensação, informando que o crédito já foi demonstrado em documento anterior). 
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Pode ser utilizado tanto o programa PGD PER/DCOMP quanto o PER/DCOMP Web para: 
 
• fazer a declaração de compensação ou o pedido de restituição da contribuição previdenciária paga a maior ou indevidamente em GPS; 
• fazer a declaração de compensação ou o pedido de restituição do pagamento indevido ou a maior realizado em DARF referentes à 
Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB); 
• fazer o pedido de ressarcimento de PIS e Cofins não cumulativo; 
• fazer o PER/DCOMP de crédito de saldo negativo de IRPJ ou CSLL ou de IRRF Cooperativas. 
 
 
 

PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR EM GPS 

É comum, na rotina das empresas, ocorrer a retificação de uma folha de pagamento já encerrada e com o recolhimento de INSS já 
efetuado, em razão de diferenças a pagar aos empregados ou, até mesmo, devido a parametrizações de rubricas referentes a incidências 
de INSS e FGTS, entre outros motivos.   

Quando ocorre a retificação de uma folha de pagamento referente ao período em que o empregador ainda está ou estava obrigado a 
entrega da GFIP, caberá também a retificação da declaração enviada (página 155 do Manual da GFIP/SEFIP - Versão 8.4) 

Após a retificação da GFIP, a empresa poderá ficar com crédito de pagamento indevido ou a maior em GPS, caso o valor total a recolher 
de INSS da declaração retificada seja menor do que valor que já foi recolhido em guia GPS à Receita Federal. 

Compensação 

Nos termos do artigo 65 da IN RFB n° 1.717/2017, o contribuinte que apurar crédito de pagamento indevido ou a maior em guia GPS 
poderá utilizá-lo na compensação de débitos previdenciários apurados na DCTFWeb. 

Ademais, conforme o item 3.1 das Perguntas e Respostas da DCTFWeb - 26.09.2019, a compensação de débitos gerados na DCTFWeb 
com créditos disponíveis será feita por meio do PER/DCOMP Web, com acesso no portal e-CAC. 
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Na tela inicial do PER/DCOMP Web, o empregador deverá criar um “Novo Documento” como “Declaração de Compensação” e 
selecionar o tipo de crédito. Como se trata de um pagamento indevido ou a maior em guia GPS, caberá a seleção do crédito 
“Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior”. 
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Após criar a declaração de compensação, o 1° passo é informar o crédito, onde, na aba de “Identificação do Crédito”, o empregador 
informará os dados do detentor do crédito e a competência a que se refere. 
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Na aba “Detalhamento GPS”, o empregador deverá preencher os dados da guia GPS em que ocorreu o pagamento indevido ou a maior. 
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A aba “Compensações em GFIP” somente será preenchida se o valor da GPS informada sofreu anteriormente compensação em GFIP. 
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A última aba do 1° passo é o “Demonstrativo do Credito”, no qual o empregador informará o valor do crédito original de pagamento 
indevido ou a maior para compensar. 

 

 

Ressalta-se que o valor do crédito será automaticamente valorado com o acréscimo de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema 
Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulados mensalmente, e de juros de 1% no mês em que for entregue a declaração de 
compensação, nos termos do artigo 70 e 142 da IN RFB n° 1.717/2017. 
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O 2° passo é informar e ordenar os débitos, o empregador deverá selecionar a opção Importar Débitos da DCTFWeb. 

 

 

O empregador deverá informar a categoria da DCTFWeb e o período de apuração dos débitos que deseja compensar, assim, os débitos serão 
importados automaticamente para os campos da PER/DCOMP Web, conforme a última DCTFWeb transmitida pelo contribuinte para a 
categoria e período de apuração informados. 
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Para finalizar a declaração de compensação, basta que o empregador informe o valor que deseja compensar de cada débito, limitado ao 
saldo a pagar constante da DCTFWeb e envie a declaração.       É importante ressaltar que, após a transmissão da declaração de 
compensação, não é necessário nenhum procedimento em relação a DCTFWeb já transmitida, conforme orienta o item 3.6 das Perguntas 
e Respostas da DCTFWeb - 26.09.2019, pois o sistema de controle da RFB identificará que o débito apurado e informado sem a 
necessidade de o contribuinte retificar a DCTFWeb.      

Todavia, se após a transmissão da declaração de compensação ainda restar débitos de INSS a pagar, caberá ao empregador acessar a 
DCTFWeb transmitida anteriormente e selecionar a opção “Editar DARF”, que permitirá alterar no documento de arrecadação o valor a 
pagar dos débitos, assim, emitindo a guia somente com o saldo a recolher (Página 80 do Manual de Orientação da DCTFWeb - Versão 
1.3). 
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Restituição 

De acordo com o artigo 2°, inciso I, da IN RFB n° 1.717/2017, a Receita Federal poderá restituir os valores recolhidos de forma indevida 
ou a maior.  Logo, é possível que o empregador proceda com o pedido de restituição do crédito das contribuições previdenciárias pagas 
indevidamente ou a maior em guia GPS. 

Conforme o artigo 7°, § 1° da IN RFB n° 1.717/2017 e item 3.12 das Perguntas e Respostas da DCTFWeb - 26.09.2019, a restituição 
poderá ser requerida da seguinte forma: 

- Programa PER/DCOMP disponível para download no portal da Receita Federal; ou 

- PER/DCOMP Web disponível online no portal e-CAC; ou  Ainda, na impossibilidade dos programas indicados, mediante preenchimento do 
formulário Pedido de Restituição ou de Ressarcimento, constante do Anexo I da IN RFB n° 1.701/2017. 

Programa PER/DCOMP 

No preenchimento do programa PER/DCOMP, para requerer a restituição, o empregador ao criar um novo documento deverá selecionar o 
“Tipo de Documento” como “Pedido de Restituição” e no campo “Tipo de Crédito” selecionar “Contribuição Previdenciária Indevida ou a 
Maior”. 
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Após 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 requeridas as restituições. Caso reste dúvidas quanto ao preenchimento, sugere-se 
que o contribuinte utilize a ferramenta de “Ajuda” do próprio sistema, pois detalha o que deve constar em cada campo. 

PER/DCOMP Web - Portal e-CAC 

No PER/DCOMP Web, gerado por meio do portal e-CAC, o empregador, na tela inicial, deverá criar um “Novo Documento” como “Pedido 
de Restituição” e selecionar o tipo de crédito. Como se trata de um pagamento indevido ou a maior em guia GPS, caberá a seleção do 
crédito “Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior”. 
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O 1° passo é informar o crédito. Na aba de “Identificação do Crédito”, o empregador informará os dados do detentor do crédito e a 
competência a que se refere. 
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Na aba “Detalhamento GPS”, o empregador deverá preencher os dados da guia GPS em que ocorreu o pagamento indevido ou a maior. 
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A aba “Compensações em GFIP” somente será preenchida se o valor da GPS informada sofreu anteriormente compensação em GFIP. 
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A última aba do 1° passo é o “Demonstrativo do Credito”, no qual o empregador informará o valor do crédito original de pagamento 
indevido ou a maior que deseja restituir. 
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No 2° passo, “Informar Dados Gerais”, o empregador informará os dados do responsável pelo preenchimento do pedido de restituição, 
bem como, os dados da conta bancária do titular do crédito. 

 

 

Por fim, o empregador enviará o pedido de restituição. 
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PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR EM DARF ÚNICO 

Conforme os artigos 6°, 7° e 13 da IN RFB n° 1.787/2018, a DCTFWeb 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. 

Havendo a necessidade de retificação do eSocial ou EFD-Reinf, em virtude de alteração no fechamento da folha de pagamento ou 
retenção de notas fiscais, entre outros motivos, caberá também o envio da DCTFWeb retificadora, conforme página 82 do Manual de 
Orientação da DCTFWeb - Versão 1.3. 

Após a retificação da DCTFWeb poderá a empresa ficar com um crédito de pagamento indevido ou a maior em DARF, caso o valor total a 
recolher de INSS da declaração retificada seja menor do que valor que já fora recolhido em guia DARF aos cofres da Receita Federal. 

Nos próximos itens deste tópico, será abordado o procedimento para compensação e pedido de restituição do crédito de pagamento 
indevido ou a maior em DARF único. 

Compensação 

O empregador que apurar crédito de pagamento indevido ou a maior de eSocial e/ou EFD-Reinf, ou seja, pagamento do DARF gerado pela 
DCTFWeb em duplicidade ou que se tornou indevido em razão de retificação da DCTFWeb, poderá utilizá-lo na compensação de 
débitos previdenciários também apurados na DCTFWeb, conforme artigo 65 da IN RFB n° 1.717/2017 e item 3.1 das Perguntas e 
Respostas da DCTFWeb - 26.09.2019. 

A declaração de compensação será enviada exclusivamente por meio do PER/DCOMP Web, disponível no portal e-CAC, de acordo com o 
item 3.12 das Perguntas e Respostas da DCTFWeb - 26.09.2019. 
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Na tela inicial do PER/DCOMP Web, o empregador deverá criar um “Novo Documento” como “Declaração de Compensação” e selecionar o 
tipo de crédito. Como se trata de um pagamento indevido ou a maior em guia DARF único, caberá a seleção do crédito “Pagamento 
Indevido ou a Maior - eSocial”, inclusive quando se tratar de crédito oriundo de EFD-Reinf. 
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O 1° passo é informar o crédito. Na aba de “Identificação do Crédito”, o empregador informará os dados do detentor do crédito e clicará em “Selecionar 
Documento”. 
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Abrirá uma nova tela para pesquisa de documento DARF pago, o empregador selecionará o DARF em que consta o crédito de pagamento 
indevido ou a maior. 
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Na última aba, denominada “Demonstrativo do Crédito”, o empregador informará o valor do crédito a compensar. 

 

 

É importante ressaltar que o valor do crédito será automaticamente valorado com o acréscimo de juros equivalentes à taxa SELIC, 
acumulados mensalmente, e de juros de 1% no mês em que for entregue a declaração de compensação, nos termos do artigo 
70 e 142 da IN RFB n° 1.717/2017. 

 



                                                                    www.syspel.com.br  

 

 

Att 

Suporte Técnico 

suporte@syspel.com.br  


