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Milena Greghi

Consultora tributária do time da Consultoria de Segmentos na Matriz 
SP
Integrante de alguns grupos de estudo junto à Receita Federal dentre 
eles o GT48 Empresas Piloto, GT Confederativo e GT Homologação 
relacionados ao projeto eSocial.

Graduada em administração de empresa com pós graduação 
em Gestão de Recursos Humanos.



Parte Conceitual da Obrigação

4

AGENDA

1
Apresentação de Produto TOTVS2

Dúvidas3



DIRF - Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte 5

• Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF é a declaração feita
pela FONTE PAGADORA, com o objetivo de informar à Secretaria da Receita
Federal do Brasil o valor do imposto de renda e/ou contribuições retidos na
fonte, dos rendimentos pagos ou creditados para seus beneficiários.

• Por meio da Instrução Normativa RFB nº 1.990/2020, a Receita Federal do Brasil
dispôs sobre a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf) e
ADE nº 94 de novembro de 2021 o Programa Gerador da Dirf 2022 (PGD 2022).

• Manual do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – MAFON 2020



Qual objetivo da DIRF 6

• O objetivo da DIRF é evitar a sonegação de
impostos, a partir da especificação de todos os
pagamentos realizados aos empregados que
moram no Brasil. Esta obrigação declara à
Receita Federal as operações financeiras que os
cidadãos e empresas realizaram, ao longo do ano
anterior, que se enquadram no caso do imposto
retido na fonte. Estes dados são cruzados com
outras declarações, como o IRPF e DMED, desta
forma a Receita pode detectar inconsistências nas
informações e verificar se há sonegação de
tributos.

• Por isso é importantíssimo que você esteja atento
a cada informação relatada nas suas declarações
para evitar problemas sérios com o fisco mais
tarde.
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• Estabelecimentos matrizes de 

pessoas jurídicas de direito 

privado domiciliadas no brasil, 

inclusive as imunes ou isentas.

QUEM DEVE ENTREGAR A DIRF

• Pessoas jurídicas de direito 

público, inclusive os fundos 

públicos de que trata o art. 71 

da lei nº 4.320, de 17 de 

março de 1964.

• Filiais, sucursais ou e 

representações de pessoas 

jurídicas com sede no exterior

• Empresas individuais

• Caixas, associações e 

organizações sindicais de 

empregados e empregadores

• Titulares de serviços notariais e 

de registro

• Condomínios edilícios

• Instituições administradoras ou 

intermediadoras de fundos ou 

clubes de investimentos

• Órgãos gestores de mão de 

obra do trabalho portuário; 

Condomínios edilícios



PRAZO DE ENTREGA
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A Dirf 2022, relativa ao ano-calendário de 2021, deverá ser entregue até as 23h59min59s 

(vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos), horário de 

Brasília, do dia 28 de fevereiro de 2022.

No caso de extinção decorrente de liquidação, incorporação, fusão ou cisão
total, a pessoa jurídica deverá apresentar a Dirf relativa ao ano-calendário em
que ocorreu a extinção até o último dia útil do mês subsequente ao da
ocorrência do evento, exceto se o evento ocorrer no mês de janeiro, caso em
que a Dirf poderá ser apresentada até o último dia útil do mês de março do
mesmo ano-calendário.

A data da saída em caráter permanente

A DIRF relativa ao ano calendário de ocorrência

do fato deverá ser apresentada pela fonte

pagadora pessoa física :

No caso de saída definitiva, até:

30 dias, contando da data em que a pessoa

física declarante completar 12 meses

consecutivos de ausência, hipótese em que a

saída será considerada definitiva

Até o último dia útil do mês subsequente ao
da ocorrência do evento, exceto quando o
evento ocorrer no mês de janeiro, caso em
que a Dirf poderá ser até o último dia útil do
mês de março 2022

No caso de saída temporária, até :

No caso de encerramento de espólio, até:



PENALIDADES
9

A  falta de apresentação da DIRF/2022 sujeitará a pessoa física ou jurídica obrigada a 

sua apresentação à multa de 2% ao mês-calendário ou fração, que incidirá sobre o 

montante dos tributos e das contribuições informados na DIRF, ainda que tenham sido 

integralmente pagos, limitada a 20%.

Para efeito de aplicação da multa, é considerado como termo inicial o dia seguinte ao 

término do prazo originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final 

a data da efetiva entrega ou, no caso de não apresentação, a data da lavratura do 

auto de infração. 

A multa mínima a ser aplicada será de:

R$ 200,00, tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica inativa e pessoa jurídica 

optante pelo Simples Nacional;

R$ 500,00, nos demais casos.
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RETENÇÕES MAIS COMUNS 11

IRRF–Remuneração de Serviços Prestados 
(Código 1708)

CSRF – PIS, COFINS e CSLL (Código 5952)

REMUNERAÇÃO SEM VINCULO 
EMPREGATICIO
(Código 0588)

REMUNERAÇÃO (Código 0561)



LEIAUTE – DIRF 2022 12

Por meio do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO COFIS Nº 94, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021, aprova o 

Leiaute do Programa Gerador da Declaração do Imposto sobre a Renda na Fonte  (PGD DIRF 2022).



DESTAQUES DA DIRF 2022 13

Ajuda Compensatória Mensal – Lei 14.020/2020 : O pagamento, pelo empregador de ajuda compensatória mensal, em decorrência da
redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária de contrato de trabalho tem natureza indenizatória e
NÃO INTEGRA a base de calculo do imposto sobre a renda da pessoa física.

O rendimento pago como ajuda compensatória não integrará o salário devido pelo empregador na hipótese de redução proporcional de
jornada de trabalho e de salario e deverá ser informado separadamente no campo “ Outros (especificar ) da subficha “ rendimentos
isentos” do beneficiário declarante, com especificação da rubrica no campo de descrição.

Na hipótese do beneficiário ter recebido mais de uma rubrica referente a rendimentos isentos que devam ser informados no campo
“outros (especificar)”, o declarante poderá informar cada uma, detalhadamente, na ficha “informações Complementares –
comprovante de rendimento “.
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PONTOS DE ATENÇÃO

Os valores a seguir somente serão informados na DIRF no caso de a empresa ter realizado a 
retenção na fonte de algum rendimento, ainda que em um único mês do ano-calendário. Caso a 
empresa não tenha procedido à retenção na fonte de nenhum beneficiário e/ou não tenha 
efetuado pagamento, crédito emprego ou remessa a residentes ou domiciliados no exterior, não 
haverá entrega da DIRF 2020 e, consequentemente, não serão informados à Receita Federal do 
Brasil.

As pessoas obrigadas a entregar a DIRF deverão informar todos os beneficiários de rendimentos:

• que tenham sofrido retenção do imposto sobre a renda ou de contribuições, ainda que em um 
único mês do ano-calendário;

• do trabalho assalariado, quando o valor pago durante o ano-calendário for igual ou superior a 
R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos)

O valor do pró-labore é considerado rendimento do trabalho assalariado:

• do trabalho sem vínculo empregatício, de alugueis e de royalties, acima de R$ 6.000,00 (seis mil 
reais), pagos durante o ano calendário, ainda que não tenham sofrido retenção do imposto 
sobre a renda;

Estou obrigado a informar beneficiários que não tiveram imposto retido na fonte ?
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PONTOS DE ATENÇÃO

Desde o ano-calendário de 1999, o arquivo transmitido pelo estabelecimento matriz 
deverá conter as informações consolidadas de todos os estabelecimentos da pessoa 
jurídica

Em qual estabelecimento da pessoa jurídica deve ser apresentada a DIRF ?

Qual multa pela não entrega do comprovante de rendimentos pagos e de imposto sobre 

da renda retido na fonte ?

A fonte pagadora que deixar de fornecer aos beneficiários, dentro do prazo fixado pela
legislação, ou fornecer, com inexatidão, o Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, ficará sujeita ao pagamento de multa de R$
41,43 (quarenta e um reais e quarenta e três centavos) por documento.



16ESPAÇO 
LEGISLAÇÃO

GRATUITO

▪ CONTEÚDO destinado a apresentar todas as novidades e 

atualizações da legislação Trabalhista, Tributária e 

Previdenciária.

▪ Acessando o ESPAÇO LEGISLAÇÃO você fica por dentro 

de todas as exigências em âmbito federal, estadual e 

municipal, facilitando a adequação da sua empresa aos 

requisitos do governo

▪ Mantenha-se atento à data de entrega das obrigações e 

adicione ao seu calendário particular para planejamento

▪ EM BREVE iremos lançar o Classificador Fiscal que 

possibilita Consultar à tributação de produtos de forma 

muito simples, em diversas operações, tanto internas 

quanto interestaduais

EM BREVE
https://espacolegislacao.totvs.com/



OBRIGADO

• Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.

• O sucesso do cliente é o nosso sucesso.

• Valorizamos gente boa que é boa gente.

#SOMOSTOTVERS

totvs.com

@totvs

/totvs company/totvs

totvs.store

@totvs

Milena Greghi

Consultoria de Segmentos

ces.consultoriatributaria@totvs.com.br
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2022
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Realizar alterações no Datasul, Folha de Pagamento, 

para atender o processo de geração  do leiaute da 

DIRF disponibilizadas pelo Governo em: 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.

action?visao=anotado&idAto=113850

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=113850
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LIBERAÇÕES:

O pacote de atualização está disponível via 

portal do cliente nas versões: 12.1.32, 12.1.33, 

12.1.34.

PRE-REQUISITOS:

12.1.34

12.1.33.4

12.1.32.10

Esta atualização está disponível no pacote da 

console de 28/01/2022.

Atualização 
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Alterações 

Leiaute 2022



22Alterações leiaute ano de 2022

No programa FP0980 - Manutenção 

Eventos para DIRF, foi incluído um 

novo grupo com a descrição 

‘Rendimentos Isentos – Juros de 

Mora’. 

Para relacionar um evento a este 

grupo, é necessário a parametrização 

no programa FP0020 - Manutenção 

de Eventos na pasta Bases a 

incidência IR esteja parametrizado 

como Isento

Estes valores serão apresentados no 

FP4510 - Informe de Rendimentos 

(quadro 4 - linha 8) Juros de mora 

recebidos por atraso no pagamento 

de remuneração.
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Parametrização



24Atualização FP2500-Manutenção Tabela de IRF/INSS Geral 

Realizar a alteração no mês de Dezembro/2021



25FP0560- Manutenção Estabelecimento

Dados da pessoa responsável pela geração 
do arquivo: Nome, Endereço, DDD, 
Telefone, Ramal, Município e UF.

Gera Informações DIRF: Define se o 
estabelecimento será considerado ou não 
na geração das informações para a DIRF.

CPF Condomínio: Utilizado quando a 
empresa possui apenas CEI. Neste caso a 
geração irá desconsiderar o CNPJ e levará 
o CPF informado aqui para o campo CGC 
Responsável.



26FP0560- Manutenção Estabelecimentos

Campos referentes ao 

Inventariante e Situação do 

Espólio na página RAIS/DIRF. 

Os mesmos só podem ser 

informados quando é informado o 

CPF Condomínio e a pessoa 

física que tenha este CPF possua 

certidão de óbito no FP1440.

Estabelecimento com CPF 

Condomínio e Pessoa Física 

deste CPF falecida, habilita os 

campos de “Espólio e 

Inventariante”.



27FP1440- Manutenção Pessoa Física

Inserido campo Data Óbito na página 
referente à Certidão Civil. Quando 
escolhido Tipo de Certidão Óbito, é 
possível informar a data de óbito. 

Esta data de óbito será utilizada no 
registro DECPF, quando empresa declara 
DIRF como CPF Condomínio.



28FP0850- Tabela Retenção DIRF / FP0980- Manutenção Eventos para DIRF

FP0850- Tabela de códigos de retenção 
DIRF

• O código de retenção específica a que se 
refere o imposto retido.
• Existem códigos de retenção destinados 
somente para pessoa física, somente pessoa 
jurídica ou casos que o código valem para os dois 
tipos de pessoa.

FP0980- Grupo de Eventos para DIRF

• Ajuda de Custo
• Despesas Médicas Odontológicas
• Participação de Lucros
• IRF Participação de Lucros
• Previdência Privada
• Previdência Privada 13o

● Rendimentos Isentos- Outros
● Rendimentos Isentos- Juros de Mora



29FP5920- Manutenção Dados DIRF- Física

• São rendimentos que não 
interferem no cálculo do 
Imposto de Renda e que são 
dispensáveis de tributação por 
lei.

• Os rendimentos isentos 
devem ter seus eventos 
relacionados no Grupo de 
Eventos para DIRF –
FP0980

• Lembrando, que se 
estiverem associados ao grupo 
no FP0980, deverão estar 
parametrizados como “Isento” 
para IRF no cadastro de 
eventos, no programa FP0020.



30FP6020- Manutenção Informações Imposto de Renda

● As informações são gravadas 
neste programa a cada cálculo, 
sempre considerando o ano e 
mês de pagamento.

● Alguns cálculos: Folha Normal, 
Folha de Adiantamento, Férias, 
Complemento de Férias, 
Rescisão, Complemento de 
Rescisões, 13º Salário, PLR.



31FP0830- Centralização DIRF

• CGC Declarante

(Empresa/Estabelecimento centralizador)
• É o CNPJ da empresa responsável 
pela declaração da DIRF.

• Ou um CNPJ principal, centralizador 
das informações.

• Para centralizar as informações dos 
estabelecimentos em um CNPJ é 
necessário cadastrar a centralização no 
programa FP0830 – Centralização 
DIRF.

• Centralizador é o 124, neste caso o 
124 não poderá em nenhuma data 
ocupar o campo “Estabelecimento”
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Despesas 

Médicas



33Despesas Médicas

Para que o FP5900 - Geração Informações 
DIRF, importe as despesas médicas é preciso 
que as mesmas estejam no BS2570-
Manutenção Histórico Benefícios e com os 
mesmos valores do FP3040 - Demonstrativo 
de cálculo.

Os eventos das despesas médicas devem estar 
cadastrados no FP0980 - Manutenção 
Eventos para a DIRF.



34FP1760- Manutenção Dependentes

Desde o  exercício de 2019, estão 
obrigadas a se inscrever no CPF as 
pessoas físicas que constem como 
dependentes para fins de Imposto 
sobre a Renda da Pessoa Física, 
independentemente da idade.



35FP5920- Manutenção Dados DIRF- Física/ FP0980- Manutenção Eventos para DIRF

• As informações de despesas 
médicas/ odontológicas
são utilizadas para geração do informe 
de rendimentos

• Para que esta informação seja 
gerada na DIRF é necessário configurar 
o módulo de benefícios com os planos 
de saúde e/ou odontológicos e associar 
o evento ao grupo de despesas médicas 
(FP0980).

• É possível também importar as 
informações de despesas
médicas através do programa FP5915.



36FP5915- Importa Despesas Médicas

• Na pasta layout é possível 
configurar a ordem dos campos 
conforme arquivo de entrada.

• O arquivo de entrada deve
conter todos os campos 
especificados na página layout para 
que o arquivo seja importado com 
sucesso.



37FP5915- Importa despesas Médicas DIRF

• Somar Valores: considera o valor que estava 
no FP5920 e soma ao valor do arquivo.

• Sobrepor Valores: desconsidera valor do 
fp5920, considera apenas o valor do arquivo de 
importação.

• Não Alterar Valores Informações 
Existentes: desconsidera o valor que está no 
arquivo e mantêm o valor do FP5920.
• Código ANS: é o código a qual a instituição 
médica é cadastrada na Agência Nacional de Saúde 
Suplementar. 

• Prestador Serviço: Código do cadastro da
instituição médica no FP0840.

• Arquivo de entrada: arquivo .CSV o qual 
possui as informações que serão importadas para o 
FP5920.



38BS2570- Manutenção Histórico Benefícios

No campo Origem somente existem 
duas
situações: Manual ou Automática

A origem Manual não leva as 
informações para a DIRF (a não ser que 
o valor esteja idêntico ao valor da folha 
de pagamento)

Obrigatoriamente é 
preciso que o campo 

evento seja preenchido, 
para que a informação 
seja gerada na DIRF

A origem mostra se 
houveram 

registros manuais



39BS2540- Listagem Histórico de Benefícios

Faixa por período
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Prestador 

DIRF



41Prestador DIRF

FP0500 – Pastas 1 e 2: Se necessário gerar os prestadores de serviço na DIRF e Informe de Rendimentos esta opção deverá ser 
marcada.
Serviço Transporte: Indica se as informações lançadas para os prestadores de serviço de transporte (Manutenção Prestadores de 
Serviço), devem ser lançadas pelo total do serviço prestado ou somente para a parte tributável, para o cumprimento de legislação
(Lei nº. 84/96).



42FP0840- Manutenção Prestador de Serviço

Dependentes IRRF: esta 
informação será utilizada no 

momento do cálculo do 
imposto de renda, na 
inclusão/alteração do 

movimento de prestador 
(RPA)

Tipo Transporte: Quando 
o prestador for 

motorista, o campo terá 
influência no cálculo do 

imposto de renda.



43Prestadores DIRF

Configuração Valor tributável para
Motoristas – FP2500

% Tribut. Mot. Carga: o percentual 
informado neste campo será aplicado sobre o 
valor bruto do RPA. O valor resultante será o 
valor tributável para o imposto de renda do 
Motorista de Carga.

% Tribut. Mot. Passageiro: o percentual 
informado será aplicado sobre o valor bruto do 
RPA. O valor resultante é o valor tributável para 
o imposto de renda do Motorista de 
Passageiros.



44Pensionista para Prestador Pessoa Física

Pensionista para Prestador Pessoa Física: 
O campo "+" só será habilitado caso tenha valor de pensão 
informado no campo "Valor Ded Pensão".
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PLR



46PLR

• Eventos referentes a rendimentos 

de PLR devem estar relacionados ao 

grupo de eventos “Participação de 

Lucros”.

• Eventos de IR sobre PLR precisam 

estar relacionados ao grupo “IRF sobre 

PPR já recolhido”.

• O código de retenção de PLR é 

diferente e deve ser cadastrado antes da 

geração da DIRF.

• Importante: Este código de 

retenção será utilizado também para 

geração da DARF.
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Para que as informações de 
PLR sejam gravadas 
separadamente no FP6020 
são necessárias algumas 
parametrizações:

• A tabela de IRF sobre 
PLR é diferente da tabela 
normal, é cadastrada no 
programa FP2520.

• A configuração dos 
parâmetros de PLR no 
programa FP0900 deve ser 
cadastrado antes do cálculo.

PLR
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Geração 

DIRF/ 

Processo 

Final



49FP5980- Elimina DIRF/ FP5900- Geração DIRF

Eliminar prováveis processos gerados do 
ano anterior.
Possíveis “sujeiras” da base.

Realiza a geração dos movimentos.



50FP5920- Manutenção Dados DIRF- Física
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A partir deste programa podemos 
consultar as informações básicas 
que são necessários para a 
geração da DIRF.

O ano-calendário ou mês-
calendário é quando ocorreu o 
pagamento das informações 
(pagamento efetivo).
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• Estabelecimento Entrega: 
Código do estabelecimento 
responsável, estabelecimento 
centralizador, informado no 
FP0830.

• DIRF – Condomínio: 
marcar somente para empresas 
que não possuem CNPJ.

• CPF Responsável perante 
CNPJ: deve ser informado o 
número de inscrição no CPF 
que consta no cartão de 
identificação da pessoa jurídica, 
correspondente ao responsável 
pela empresa.

FP5960- Geração Arquivo DIRF
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Tipo Declaração: Informar ORIG 
para primeira declaração e RETI 
quando for retificadora.

FP5960- Geração Arquivo DIRF
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Realizar a validação do arquivo 
*lst gerado pelo Sistema.

Programa Validador DIRF 2022
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O sistema dispõe dos seguintes programas para a  impressão 
do Informe de Rendimentos:

FP3675 - Informe de Rendimento dos Pensionistas.

FP4510 - Informe de Rendimento de Pessoa Física.

FP4590 - Informe de Rendimento Pessoa Jurídica.

Impressão Informe de Rendimentos



55FP4510- Informe de Rendimentos - Física

Ao selecionar 
Digitação, o botão 
Gera Informação 
DIRF é Habilitado

Na emissão de 
Autônomos a opção de 
Gerar DIRF não é 
habilitada

Irá refazer a geração 
da DIRF (Chamada 
FP5900)
Irá refazer o FP5920



56FP4510- Informe de Rendimentos - Física



57Links Úteis

- Documentação geral sobre a DIRF, com manual de  orientação: 

RH - Linha Datasul - DIRF - Manual Orientação DIRF

- Normas e validador DIRF 2022- Receita Federal

http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dirf-

declaracao-do-imposto-de-renda-retido-na-fonte/declaracao-do-imposto-sobre-a-renda-retido-na-

fonte-dirf

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360021743112-RH-Linha-Datasul-DIRF-Manual-Orienta%C3%A7%C3%A3o-DIRF
http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dirf-declaracao-do-imposto-de-renda-retido-na-fonte/declaracao-do-imposto-sobre-a-renda-retido-na-fonte-dirf


totvs.com

@totvs

company/totvs

fluig.com

Dúvidas?

Suporte TOTVS HCM

Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.

#SOMOSTOTVERS

O sucesso do cliente é o nosso sucesso.

Valorizamos gente boa que é boa gente.



TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

DIRF 2022

Contas a Pagar

/TOTVS BackOffice Linha Datasul Fevereiro/2022
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Alterações 

DIRF 2022



61Alterações DIRF 2021

Para atender as exigências da DIRF 2022, foi apenas necessária a alteração no programa 
APB336 - Emissão da DIRF (prgfin/apb/apb336aa.r). Foi modificado o identificador da 
estrutura do leiaute para XJFSFHB.

Liberação ocorrerá nas versões:

● 12.1.34.1;

● 12.1.33.6;

● 12.1.32.12. 

Que será expedido em 28/01/22

Expedição programas DIRF 2022
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Preparação 

das 

Informações

01



63Preparação das Informações

� UFN003AA – Manutenção Fornecedor
Financeiro

Neste cadastro (ufn003aa) será definido
se o fornecedor pessoa jurídica sofrerá
ou não a incidência de impostos, onde se
o campo não estiver marcado as
informações deste fornecedor NÃO
serão geradas na DIRF.
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� UTB085AA - Manutenção Impostos

Este é o principal cadastro (utb085aa)
para que as retenções ocorram de
forma correta. Neste cadastro devem
ter especial atenção nos seguintes
campos:

Tipo de Imposto : A DIRF é composta
por impostos de IR e de
PIS/COFINS/CSLL. É muito importante a
correta parametrização deste campo.
Todos os impostos de IR deverão ter o
tipo informado como “Imposto de
Renda Retido na Fonte”, para os
impostos de PIS/COFINS/CSLL o tipo do
imposto deverá ser “Imposto COFINS
PIS CSLL Retido”.

Preparação das Informações
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� UTB085AA – Manutenção Impostos

Acumula Dados Dirf: Esta informação é muito
importante pois é através deste flag que é
verificado se determinado imposto será gerado
na DIRF.

Importante: Se determinado imposto está
sendo considerado na geração da DIRF
indevidamente, basta desmarcar este flag e
fazer a geração dos dados novamente.
Esta informação somente é utilizada na geração
ou não dos dados do imposto para a DIRF, não
influencia na geração ou não de impostos ou

acumulados para fornecedores.

Preparação das Informações
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� APB012AA – Manutenção Acumulados 
Pagamento Pessoa

Neste programa (apb012aa) será possível
visualizar e alterar os valores acumulados
provenientes da tabela progressiva de
impostos retidos para pessoa física. Os
valores de pessoa física são gerados com
base neste acumulado e não nos títulos do
fornecedor.

Preparação das Informações
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DIRF s/ Retenção 
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(apb335aa)

Geração ASC 

(apb336aa)

Importar ASC 
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FIM

Erro
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70Geração Dados Emissão DIRF

APB764ZA - Geração Dados Emissão DIRF:
Permitir a geração das informações para a emissão da
DIRF (apb764za).
Na DIRF são informados todos os rendimentos
tributáveis, isentos e não tributáveis pagos ou
creditados pelo declarante. Também é informado o
respectivo imposto de renda retido na fonte e todos os
beneficiários que sofreram retenção na fonte, ainda
que em um mês do ano-calendário.
Quando se tratar de pessoa física, deve apenas conter
as informações de identificação dos beneficiários:
nome e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF). Quando for pessoa jurídica deve conter o
nome da empresa e seu número de inscrição no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
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Empresa - Esta informação é utilizada para a leitura dos
fornecedores que irão compor a DIRF, somente serão
lidos os fornecedores da empresa em que o usuário
estiver logado.
Período - Esta informação é muito importante pois é com
base nela que serão lidas as movimentações para geração
dos dados para a DIRF.
Gerar Valores pela Data de Pagamento - Determina que
os valores de impostos de retenção PIS/COFINS/CSLL,
serão gerados para a DIRF pela data de pagamento do
título normal, caso contrário, pela data de transação do
título. Este parâmetro somente é habilitado se for
parametrizado a geração de impostos de
PIS/COFINS/CSLL.
Considera Impto Título Baixado por Substituição -
Determina que os impostos com documentos de origem
baixados por substituição devem ser considerados na
geração da DIRF.
Imprime Relatório - É sugerido marcar este parâmetro,
assim será listado no relatório todas as movimentações
que compuseram os valores da "dirf_apb", ou seja, é um
relatório para conferência.

Geração Dados Emissão DIRF
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Classificação dos Registros Pessoa Estrangeira:
Caso seja feita a geração dos dados e tenha algum registro de pessoa
estrangeira será aberta uma tela para a classificação do mesmo. O
sistema considera como pessoa estrangeira toda pessoa que tem o país
diferente de “BRA”.

Tipo de Rendimento - Deverá ser informado o código do Tipo de
Rendimento conforme tabelas liberadas pela Receita Federal através da
IN 1033.
Forma de Tributação - Deverá ser informado o código da Forma de
Tributação conforme tabelas liberadas pela Receita Federal através da
IN 1033.
NIF - Deverá ser informado o Número de Identificação Fiscal – NIF
Beneficiário Dispensado NIF? - Indicador de beneficiário dispensado do
Número de Identificação Fiscal – NIF
Obs: Marcado – Dispensado do Número de Identificação Fiscal – NIF

Não marcado – Não é dispensado do Número de Identificação
Fiscal – NIF
País não exige NIF? - Indicador de que o país não exige Número de
Identificação Fiscal - NIF
Obs: Marcado – Dispensado do Número de Identificação Fiscal – NIF

Não marcado – Não é dispensado do Número de Identificação
Fiscal - NIF

Geração Dados Emissão DIRF
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74Geração DIRF Documentos Sem Retenção

➔ APB505AA - Geração Dados Emissão DIRF:
Permite a geração das informações para a emissão da DIRF
para títulos de fornecedores cuja pessoa seja de natureza
jurídica e que não tiveram retenções (apb505aa).

Estab - Esta informação é utilizada para localizar as
movimentações (títulos/movimentos) no módulo Contas a
Pagar, somente serão lidos os títulos dos estabelecimentos
selecionados.
Espécie - Esta informação é utilizada para localizar as
movimentações (títulos/movimentos) no módulo Contas a
Pagar.
Fornecedor - Somente serão lidos os documentos que não
possuírem retenção para os fornecedores que atenderem a
seleção informada.
Grupo Fornecedor - Somente serão lidos os documentos que
não possuírem retenção para os fornecedores dos grupos que
estão na seleção informada.
Data Transação - Para a geração dos documentos de IR, são
lidos todos os títulos conforme seleção parametrizada com
base na DATA DE TRANSAÇÃO do título.
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Data Vencimento - Somente serão lidos os documentos que não
possuírem retenção e que estejam dentro da faixa de seleção da data e
vencimentos informada.
Data Trans Movto – Será habilitado somente quando o parâmetro
“Rendimentos Isentos – Pessoa Jurídica” estiver marcado.
Espécie Imposto - São verificados para os fornecedores selecionados
todos os impostos vinculados a ele, se tiver algum imposto vinculado ao
fornecedor financeiro cuja espécie do mesmo (utb085aa) seja igual a
espécie selecionada, então considera os títulos do fornecedor na regra
para geração dos dados para a DIRF.
Parâmetros :
Títulos: Serão lidos somente os títulos cujo tipo da espécie seja
“Normal”. Antecipação: Serão lidos somente os títulos cujo tipo seja
igual a “Antecipação”.
Pagtos Extra-Fornecedor PGEF: Será habilitado somente quando o
parâmetro “Rendimentos Isentos – Pessoa Jurídica” estiver marcado.
Apenas Listagem para Conferência - Com este flag marcado não será
feita nenhuma atualização na base de dados, somente será emitida uma
listagem. Sugerimos antes de fazer a atualização emitir uma listagem
para conferência.
Tipo Impressão Relatório - Esta opção somente é habilitada quando
marcado a opção “Apenas Listagem para Conferência.
Detalhado: Mostra os detalhes dos títulos que estiveram dentro da
regra de seleção e parametrização.
Sumariado: Mostra basicamente totais no relatório.

Geração DIRF Documentos Sem Retenção
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Tipo Imposto
IR: Geração dos dados para a DIRF para os documentos sem retenção
será feita somente para os impostos de IR.
PIS/COFINS/CSLL: Geração dos dados para a DIRF para os documentos
sem retenção será feita somente para os impostos de PIS/COFINS/CSLL.
Rendimentos Isentos – Pessoa Física: Geração dos dados para a DIRF
para os documentos sem retenção e que não compuseram o acumulado
de pessoa física.
Rendimentos Isentos – Pessoa Jurídica

Gerar Código de retenção padrão (5952) - Determina que a geração dos
dados para a DIRF dos documentos sem retenção será feita assumindo o
código de retenção genérico 5952 (PIS/COFINS/CSLL). Caso o fornecedor
não possua nenhum imposto com a classificação 5952 e tenha somente
um imposto de PIS/COFINS/CSLL vinculado, este será considerado na
geração dos dados para DIRF. Se tiver mais que um, o usuário terá que
selecionar qual dos impostos deverá ser utilizado na geração. Este
parâmetro somente é habilitado quando for parametrizado para geração
de impostos de PIS/COFINS/CSLL.

Geração DIRF Documentos Sem Retenção



77

Assume Classif. relacionada ao Fornecedor - Determina que a geração
dos dados para a DIRF dos documentos sem retenção será feita
assumindo a classificação parametrizada para o fornecedor, ou seja, os
impostos que incidem sobre o seu serviço prestado. Nesta opção serão
considerados na geração dos dados, os impostos vinculados ao
fornecedor que tiverem classificação diferente de 5952. Caso o
fornecedor possua somente a classificação 5952, esta será considerada

Selecionar Impostos - Determina que os impostos serão selecionados
pelo usuário, habilitando o botão Impostos, onde o usuário pode
informar as classificações que deseja que sejam geradas para a DIRF.
Este parâmetro somente é habilitado quando for parametrizado para
geração de impostos de PIS/COFINS/CSLL.

Consid Impto Titulo Baixado Substituição - Este flag somente será
habilitado se for parametrizado para geração de impostos de
PIS/COFINS/CSLL. Conforme a lei 10.925, impostos de PIS/COFINS/CSLL o
fato gerador é o pagamento, logo, os dados destes impostos somente
deverão ir para a DIRF se houve pagamento, neste caso, títulos que
possuem baixa por substituição a princípio não devem ser considerados,
devendo ser enviado o título que foi gerado pela substituição, assim que
o mesmo for pago.

Geração DIRF Documentos Sem Retenção
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Seleção Rendimentos Isentos Pessoa Física

Quando for marcado a opção de “Rendimentos Isentos – Pessoa Física”
e existam títulos de fornecedor pessoa física e que não tiveram retenção
e não compuseram o acumulado, será aberta a tela para selecionar os
que vão ser gerados na dirf como rendimentos isentos.
Para que o título isento seja gerado é necessário movê-lo para o browse
debaixo através do botão com a seta para baixo. Ao clicar neste botão,
será apresentada uma tela para que seja informado o código de receita
e a descrição do rendimento isento. Apenas os códigos 0561 (Trabalho
Assalariado no País) e 0588 (Trabalho sem Vínculo Empregatício)
poderão ser informados.

Geração DIRF Documentos Sem Retenção
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80Conferência Dados Emissão DIRF

➔ APB355AA - Conferência Dados Emissão da Dirf:
Este programa tem por objetivo fornecer aos usuários uma
ferramenta que auxilie na validação dos dados que serão
utilizados na emissão da DIRF(apb355aa).

Estabelecimento - Serão verificados todos os registros gerados
para a DIRF para o estabelecimento informado.

Fornecedor - Serão lidos todos os registros da DIRF para os
fornecedores selecionados.

Grupo Fornecedor - Serão lidos os registros gerados para a DIRF
para os fornecedores pertencentes aos grupos selecionados.

Classificação - Informação referente a classificação do imposto.

Data Referência - Data que foi gerado os dados para a DIRF,
poderá ser verificada através da rotina de manutenção dados
emissão DIRF.

Espécie Título - Esta informação tem validade para dados
gerados para a DIRF para fornecedores pessoa jurídica, já que
para pessoa física o registro é gerado para a DIRF sem

conteúdo para o campo “Espécie”.
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Tipo Fornecedor - Se for marcado a opção “Pessoa
Estrangeira” serão considerados na emissão do relatório
fornecedores cuja natureza seja pessoa física e jurídica que
tenham o país diferente de “BRA”.
Tipo Geração –
Manual: Somente serão listados os registros que foram
incluídos de forma manual através do programa de
manutenção dados emissão DIRF.
Automática: Somente serão listados os registros que foram
incluídos de forma automática pelo sistema, estes registros
são criados através da rotina de geração da Dirf.
Ambos: Se marcado esta opção serão considerados no
relatório os registros incluídos de forma manual e também
de forma automática.
Botão Filtro - É possível parametrizar os mínimos para
rendimentos tributáveis para pessoa jurídica e pessoa
física.

Conferência Dados Emissão DIRF
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83Manutenção Dados Emissão DIRF

➔ APB025AA - Conferência Dados Emissão da Dirf:
Permite a manutenção nos dados gerados para a emissão da DIRF
(APB025). Destacamos os principais campos, os não mencionados
são básicos e não necessitam maiores detalhes.

Pessoa - Os registros criados neste programa são por “Pessoa”,
observem que não está relacionado o código do fornecedor.

Nota: Clicando no botão de “zoom” do código da pessoa é aberta
uma tela onde o usuário poderá marcar a opção “Fornecedor”,
neste caso, poderá filtrar o código do fornecedor desejado sem
precisar sair da tela.

Dedução Legal - Esta informação somente é utilizada para
fornecedores cuja natureza seja “Pessoa Física”.

Dedução INSS - Esta informação somente é utilizada para
fornecedores cuja natureza seja “Pessoa Física”.

Dedução Pensão - Esta informação somente é utilizada para
fornecedores cuja natureza seja “Pessoa Física”.

Dedução Dependentes - Esta informação somente é utilizada para
fornecedores cuja natureza seja “Pessoa Física”.

Outras Deduções - Esta informação somente é utilizada para
fornecedores cuja natureza seja “Pessoa Física”.
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Valor Dedução - Esta informação somente é utilizada no caso de
fornecedores que possuem redução do rendimento tributável. No
cadastro de fornecedor financeiro é feita esta parametrização.
Geração Automática - Se o conteúdo deste campo for igual a “Sim”
é porque a criação do registro foi feita pela rotina de geração de
valores DIRF (apb764za), caso contrário, o conteúdo deste campo
será “Não”.
Importante: Caso o registro tenha sido gerado de forma automática
e depois realizado a alteração do registro, o flag passa a ter o
conteúdo alterado de “Sim” para “Não”, isto para que o mesmo não
seja eliminado numa próxima geração de valores para a DIRF.
Tipo Rendimento - Esta informação somente é utilizada para
fornecedores cuja natureza seja “Pessoa Estrangeira”. Deverá ser
informado o código do Tipo de Rendimento conforme tabelas
liberadas pela Receita Federal através da IN 1033.
Forma Tributação - Esta informação somente é utilizada para
fornecedores cuja natureza seja “Pessoa Estrangeira”. Deverá ser
informado o código da Forma de Tributação conforme tabelas
liberadas pela Receita Federal através da IN 1033.

Manutenção Dados Emissão DIRF



85

Emissão 

Informe de 

Rendimentos

07



86Emissão Informe de Rendimentos

➔ APB335AA - Conferência Dados Emissão da Dirf:
Permite a emissão do Informe de Rendimentos
contendo informações que serão utilizadas pela
Receita Federal para conferência dos dados
informados na DIRF (apb335aa).

O demonstrativo possui layout's diferentes sendo um
para Pessoa Física, Pessoa Jurídica e para Pessoa
Estrangeira. Contendo nestes, informações da pessoa,
valores dos rendimentos tributáveis, deduções,
impostos retidos, rendimento bruto, alíquota, código
Darf e a descrição da natureza do rendimento.

Destacamos a seguir os principais campos do
programa, os não mencionados são básicos e não
necessitam maiores detalhes.
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Empresa - Esta informação não é obrigatória, se não for
informada o usuário terá que informar o código do
estabelecimento.
Importante: No caso de ser informado o código da
empresa, será utilizado o estabelecimento principal da
empresa (utb071aa) para extrair os dados da pessoa
jurídica para impressão do CNPJ.
Estab - Esta informação somente poderá ser informada se
não for informado o código da empresa.
Importante: Se for informado o código do estabelecimento
somente serão considerados os registros que foram
gerados para o estabelecimento informado, no caso de um
fornecedor possuir dados em mais de um estabelecimento,
para todos deverá ser emitido o informe de rendimentos.
IR – PIS/COFINS/CSLL - O informe de rendimentos para
impostos de IR e PIS/COFINS/CSLL possuí layout diferente
definido pela Receita Federal, assim, é necessário fazer a
impressão uma vez para IR e outra para PIS/COFINS/CSLL.
Botão Filtro – É possível parametrizar os mínimos para
rendimentos tributáveis para pessoa jurídica e pessoa
física.

Emissão Informe de Rendimentos
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89Emissão DIRF

➔ APB336AA - Conferência Dados Emissão da Dirf:
O programa emissão da DIRF (apb336aa) gera um arquivo em
formato ASCII a ser encaminhado a Secretaria da Receita
Federal. Nesse arquivo são apresentadas as informações dos
Impostos Retidos, Tributações e Deduções de cada Pessoa
Física e/ou Jurídica cadastrada no Estabelecimento.
Destacamos a seguir os principais campos do programa, os
não mencionados são básicos e não necessitam maiores
detalhes.

Botão Responsável - Quando acionado este botão, é
apresentado uma tela onde o usuário deverá informar dados
do responsável, as informações solicitadas na tela são exigidas
pela Receita Federal.
Botão Declarante - Quando acionado este botão, é
apresentado uma tela onde o usuário deverá informar dados
do declarante, as informações solicitadas na tela são exigidas
pela Receita Federal.
Botão Filtro – É possível parametrizar os mínimos para
rendimentos tributáveis para pessoa jurídica e pessoa física.



90

Material de 
Apoio

09



91Material de Apoio

DS - APB - Liberação de Programas e Documentação DIRF 2022 
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360041283534
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