
Aqui listamos todas as perguntas realizadas durante o nosso webinar sobre a DIRF 2022 da Linha Protheus
e apresentação da nossa solução TOTVS.

Não deixem de conferir material detalhado em nossa pagina: https://espacolegislacao.totvs.com/dirf-2022/

P. Esse material vai ser disponbilizado para nós?

R. OSim iremos liberar juntamente com o video, https://espacolegislacao.totvs.com/

P. Como teremos acessos a esses links apresentados?

R. Aqui na ferramenta em "documentos" você pode baixar as apresentações

P. Tem algum pacote de atualização para geração da dirf deste ano?

R. Ssim temos em nossa página centralizadora
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=329035626

P. Referente a coparticipação na DIRF, tem que ser lançado por dependente?

R. O lançamento da coparticipação na DIRF, deve ser feito para quem a operadora do plano de saúde
mandou a informação, seja para o dependente ou titular

https://espacolegislacao.totvs.com/dirf-2022/


P. Pessoal mesmo eu colocando a filial centralizadora no caso a matriz, o arquivo gera várias
pastas com cnpjs isso é correto?

R. Não, se for informada Filial centralizadora, o sistema gera apenas um arquivo centralizado no CNPJ da
filial informada

P. Lançamos o plano de saude manual na folha, pelo fato da empresa pagar 50% da
mensalidade para o funcionario.

R. No caso, poderá fazer a manutenção no próprio validador da DIRF

P. Neste caso teria como lançar na rotina de beneficios tambem?

R. Beneficiários de Pensão, deve ser gerado pelo sistema também

P. Como faço pra participar da P@ Controladoria?

R. Ao acessar a página que está no PPT, tem um botão lá para você participar

P. Se a empresa quiser enviar todos os redimentos de todos os funcionários mesmo não
atingindo o limite pode?

R. No Protheus, uma vez que existir valores em Manutenção de Arquivo, o Informe de Rendimento será
gerado. Na rotina Manutenação de Arquivo gera todos os funcionários (de acordo com o filtro usado na
rotina Gerar Arquivo), independente dos valores retidos no ano, se tiver valor parametrizado para a DIRF,
independente do valor, será gerado na Manutenção Arquivo e consequentemente será gerado o Informe de
Rendimento

P. Atualizando os minemonicos com o valor 28.559,70 o colaborador que teve rendimento
abaixo porem teve incidencia de IR o sistema vai levar pra dirf assim mesmo?

R. Exatamente



P. Minha dirf não está sendo gerada centralizada. Gera um arquivo para cada filial. O que
fazer?

R. Na geração do arquivo, foi gerado com a pergunta Centralizar na Filial? Se não foi, deverá ser gerado
novamente com essa pergunta preenchida com a Filial centralizadora

P. Não entendi em relação a esse novo campo que foi criado no informe de rendimentos. A
Elisangela informou que no Protheus e no programa da Receita não irá apresentar o campo no
informe, mas a Joyce comentou que temos um pacote para compilar e apresentar o campo no
informe de rendimentos, podem dizer se o campo será apresentar no informe sim ou não?
Obrigado, e parabéns pelo material!

R. O campo é Juros de Mora para quem pagou o salário em atraso e outro campo para quem paga
aposentadorias (normalmanete órgãos publicos) e seria a parte de 13º isenta

P. Pelo que entendi esse ano não tem UPDDISTR para atualização da DIRF. É só a patch
mesmo?

R. Sim é isso mesmo porque não tivemos alteração de dicionário

P. Há como enviar os informes de rendimentos online, como os holerites?

R. Bom dia, hoje o sistema permite mandar por email, porém funcionário por funcionário, ainda não há
envio por email em lote

P. Em relação a 2021, não teve nenhuma mudança significativa, é isso?

R. Na parte do Financeiro não e no RH muito pouco

P. Bom dia, sabem informar se a receita ja disponibilizou o programa para validação do
arquivo? tentei baixar deu erro.

R. SIm, está disponibilizado



P. Como ajustar o Portal RH para aparecer um único informe de rendimento, atualmente para
funcionários transferidos, aparece um para cada filial

R. Por favor, abre um chamado com a gente, pois teremos que verificar essa questãp

P. Temos muito problema com documentos que na entrada gera DIRF SIM cod. 1708 e no
financeiro fica como não! Ai temos que ir lá e fazer alteração na base. O que pode ser?

R. O ideal seria abrir um ticket aqui em nosso módulo para que possamos identificar o motivo, lembrando
que a NF ficará na SE2 como E2_DIRF=Não

P. Existe esse tipo de material para o Sped Fiscal e Sped Contribuições também? Que top Esse
modelo de Excel

R. Que bom que cutiu!, baixa aí e se tiver algum feedback pra nos passar será muito bem vindo!

P. Para ter acesso a todas essas informações no site da TOTVS precisa de algum cadastro
ligado ao administrador da empresa?

R. Não Luana o Espaço Legislação é publico e aberto, é só acessar e consumir o que desejar!
https://espacolegislacao.totvs.com/

P. Em relação à atualização do sistema, tem uma observação de haver no pacote de
expedição contínua a partir de 21/01/2022, a inclusão do código O2 na tabela genérica 36.
Essa atualização se torna obrigatória caso não hajam pagamentos de verbas com essa
incidência?

R. Não é obrigatório, somente se tiver essa situação



P. A respeito das verbas de co-participação do plano de saúde que são lançadas
mensalmente, como faremos para que o acumulado seja contemplado na DIRF?

R. Se foi lançada manualmente na folha do funcionário, você pode fazer o processo do link a seguir para
informar em Manutenção de Arquivo ou informar direto no validador da DIRF
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360021563052

P. Qual parâmetro utilizar para ir as informações de todos os meses mesmo que tenha
retenção em somente 1 mes.

R. Na parte do financeiro, na rotina fina401 enviar DIRF, temos uma pergunta de datas, que tem como
você filtrar por data de vencimento ou vencimento real ou emissão ou pela baixa, e através deste filtro será
possível fazer o filtro que melhor te atender.

P. Os videos que estao sendo apresentados agora serão liberados ainda hoje na Biblioteca?

R. No final da apresentação tem um endereço onde possui um vídeo prático com áudio mostrando a
inclusão de registros pelo compras, e uma inclusão pelo financeiro, e iremos colocar esse PPT lá também

,Virginia no https://espacolegislacao.totvs.com/   esta gravação será liberada amanhã cedo!

P. Quando temos retenção de IR e contribuições, temos dois códigos diferentes, porém
somente 1 campo do documento de entrada... como preencher ?

R. Ao deixar o campo como dirf=sim, com a seta para baixo, poderá inserir o código de renteção para
todos os impostos, no final da apresentação tem um endereço onde possui um vídeo com áudio mostrando
a inclusão de registros pelo compras, e uma inclusão pelo financeiro.

P. Nos casos de serviços contratados de fornecedores que fazem a auto retenção do IR, por
exemplo as agencias de propaganda e corretoras de câmbio, como fica a DIRF para nós que
somos tomadores? Que não fizemos a retenção.

R. A responsabilidade pela auto retenção e a escrituração do valor retido na DIRF, é da pessoa jurídica
que receber os valores a título de comissão ou corretagem, como é o caso das agências de publicidade e
propaganda. A pessoa jurídica tomadora do serviço é apenas uma intermediadora da operação, conforme
dispõe a IN SRF 153/87.



P. Como faço para corrigir código de retenção? Por exemplo no relatorio da dIRF observo que
determinado fornecedor está com codigo retenção 1708 e o correto seria 8045, como corrigir
sendo que já foi pago e conabilizado? Em manutenção? se sim, tem o passo a passo de como
fazer?

R. Neste caso terá que ter uma manutenção de base, já que o registro já foi baixado. O analista no local
irá alterar o código nas tabelas, ou a empresa poderá verificar se poderá estornar o registro, alterar o
código de retenção pela rotina FINA050 e baixar novamente.

P. Voces poderiam disponibilizar o ppt por e-mail?

R. Todos os materiais e vídeos serão liberados no Espaço Legislação
(https://espacolegislacao.totvs.com/totvs-responde/)

P. O que mudou no layout do informe de rendimento para que eu tenha certeza que ele esta
atualizado?

R. No quadro 4 – linha 2 dos Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, a Parcela isenta do 13º salário de
aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão (65 anos ou mais);

no quadro 4 – Linha 8 dos Juros de mora recebidos, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função

P. Existe documentação sobre a dirf do financeiro que você está apresentando?

R. Sim, no final da apresentação iremos mostras alguns endereços, onde tem até um vídeo com áudio
exemplo.


