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

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

P. Devido a um imprevisto, peguei a reunião pela metade, gostaria de saber, no caso da
minha empresa, temos muitas transferências no ano, transferências essas feitas entra filiais
da mesma coligada. Quando for fazer a DIRF, tem como emitir o informe do colaborador no
CNPJ atual, ao invés de emitir vários informes relativos aos CNPJ's que ele trabalhou no ano?

R. O Informe de Rendimentos é gerado pelo cnpj da coligada e não pelos cnpjs referente as filiais, onde o
funcionario trabalhou  durante o ano, ou seja, será um unico Informe de Rendimentos com o cnpj principal

P. O relatório DIRF em arquivo também deverá ser baixado novamente e excluído o que está
na base?

R. Isso mesmo. Feita a atualização do sistema, deve-se reimportar os relatórios para que ele atualize sua
estrutura. (DIRF em Arquivo e Informe de Rendimentos)

P. O evento para informar os valores retidos na fonte deve ter o código de cálculo 122 ou
não?

R. Não. A restituição deve ser um evento sem o código de cálculo 122 a ser informado nos parâmetros da
coligada na geração da DIRF. Para verificar o campo, confira a página 31 no documento da apresentação
disponibilizado.

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


P. Foi informado aqui que provavelmente terá uma nova retificação do layout,
obrigatoriamente, teremos um novo patch. Minha pergunta é: Estou na versão 12.1.33.178, eu
já posso transmitir minha Dirf hoje ou tenho que esperar sair essa nova retificação do layout?
Se eu transmitir hoje, semontemplar esse novo campo, terei que reenviar minha Dirf?

R. Quaisquer atualizações realizadas no sistema acompanha os layout's superiores, caso seja realizada
alguma alteração recente será sim necessário a atualização do seu patch para contemplar o mesmo.

P. Então, mas terei que retificar a Dirf, ou já posso transmitir hoje?

R. Nesta caso Everlândia, as alterações informadas não afetaram o produto Gestão Fiscal. Pode ser gerada
a rotina normalmente nas versões informadas anteriormente que contemplam o layout atualizado.

P. O evento para informar os valores retidos na fonte deve ter o código de cálculo 122 ou
não?

R. Não. A restituição deve ser um evento sem o código de cálculo 122 a ser informado nos parâmetros da
coligada na geração da DIRF. Para verificar o campo, confira a página 31 no documento da apresentação
disponibilizado.

P. Nossa empresa está na versão 12,1,31.287 sem possibilidade de mudança de versão devido
a processos internos, como fomos informados pelo time de suporte do FISCAL que não houve
alteração do layout da DIRF que poderíamos alterar somente o identificador do layout e gerar
o arquivo mesmo na versão 12.1.31.287, questiono que isso pode ser feito também no Folha
de Pagamento: gerar o arquivo da DIRF na versão 12.1.31.287 e alterar no arquivo o
identificador do layout?

R. A orientação TOTVS é que os clientes migrem para as versões que contemplam a DIRF -as de
mercado-. A versão 12.1.31 encontra-se com o ciclo de vida do software expirados e com isso não
contemplam as mudanças/novidades que tivemos. Sendo assim para a DIRF folha de pagamento se faz
necessária a atualização. (atualizar para 12.1.32.241, 12.1.33.178 12.1.34.100 OU PATCHS superiores),Olá
Anderson, a versão 12.1.31.287, não contempla os campos inseridos para emissão do Informe de
Rendimentos, esses campos não interfere ainda o arquivo da DIRF, mas caso a Receita libere um novo
layout para contemplar os campos que já foram contemplados no Informe de Rendimentos, terá que
converter para as releases acima da 12.1.32.

P. Bom dia, embora tenha dito a versão 12.1.32.241 mas terá atualização como apresentou
no início, certo? Assim a entrega será numa patch maior. Correto?



R. A versão 12.1.32 contemplará a DIRF sim, o patch que contempla a rotina é o 241 ou superior...
significa que mesmo em patchs superiores a 241 arotina atenderá.,Bom dia! Perfeitamente. Tal como
quaisquer alterações demandadas pela Receita Federal. Os patches apresentados já contemplam os layouts
atualizados para validar a DIRF hoje, porém para futuras atualizações da Receita, devemos atualizar o
sistema também.

P. O relatório informado no informe de rendimentos, tentei colocar a logo da empresa, na
visão do sistema consigo visualizar, mas no portal e meu rh não aparece ... teria que
desenvolver um novo relatório? Sendo que este FOPREL008 tem todas as regras do layout.

R. Qualquer alteração que fazemos no layout configura customização. Por se tratar de uma imagem, ainda
que seja esta a única alteração, é necessário conferir as regras que se aplicam a esta alteração para que
funcione nas plataformas. Sugiro verificar junto ao suporte RM BI para dúvidas pontuais ou consultoria para
auxílio nesta manutenção do layout.,Bom dia Ronaldo! Sim, neste caso deverá customizar um novo relatório
através da contratação da consultoria tarifada ou seu DBA e informá-lo no grupo de quiosque no
Parametrizador> Informe de rendimentos MARCAR A FLAG "GERA INFORME VIA GERADOR DE
RELATÓRIOS" e informar o relatório no campo "relatório do gerador". OBS: O relatório informe de
rendimentos portal e meu rh são internos e quaisquer mudanças a serem realizadas, deverá ser feita
através de um novo relatório customizado do zero. Lembrando que o suporte padrão não auxilia na
criação/montagem e manutenção de relatórios customizados.

P. Em relação aos valores pagos aos funcionários, decorrentes da Medida Provisória
1045/2021, deve-se ter algum procedimento/parametrização específicos? Esses valores serão
carregados para o informe de rendimentos? Se sim, em qual campo?

R. Peço que confira, por gentileza, o documento da apresentação disponibilizado. A página 14 instrui
sobre a Lei 14.020 (consolidação da MP 936/2020, cujas diretrizes são as mesmas da MP 1045/2021).


