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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
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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
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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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SANEAMENTO DOS AMBIENTES PARA DIRF 2022 21

Revisão a configuração das incidências das verbas para a DIRF (Cadastro de Verbas, aba Anuais):

Sugestão de incidências dos identificadores de cálculo para a DIRF: 
RH - Linha Protheus - GPE - Sugestão de Incidências de Verbas para a DIRF 

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360020438992


SANEAMENTO DOS AMBIENTES PARA DIRF 2022 22

Mnemônicos:

Maiores informações:https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360022215951

-P_VLLIMDIRF: define o valor mínimo dos rendimentos a ser considerado para a geração do arquivo da DIRF para beneficiário de trabalho 
assalariado

-P_VLLIMOUT: define o valor mínimo dos rendimentos a ser considerado para a geração do arquivo da DIRF referente aos rendimentos sem vínculo 
empregatício, de aluguéis e de royalties

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360022215951


SANEAMENTO DOS AMBIENTES PARA DIRF 2022 23

Geração da DIRF para a Manutenção do Arquivo:

-Realize a Geração dos Dados em Miscelânea> DIRF> Geração do Arquivo (GPEM550):

ATENÇÃO: O ANO BASE DEVE SER 

PREENCHIDO SEMPRE COM O 

ANO DE REFERÊNCIA DAS 

INFORMAÇÕES, NÃO COM O ANO 

DE GERAÇÃO. EX.: PARA A DIRF 

2022, GERAÇÃO DE REGISTROS DE 

2021, ESTE CAMPO DEVERÁ SER 

PREENCHIDO COM 2021

Após a geração, acesse este link para verificar como realizar a conferência entre a ficha financeira e a manutenção do arquivo: 
RH - Linha Protheus - GPE - Como conferir os valores da manutenção da DIRF 

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360021560272-RH-Linha-Protheus-GPE-Como-conferir-os-valores-da-manuten%C3%A7%C3%A3o-da-DIRF


SANEAMENTO DOS AMBIENTES PARA DIRF 2022 24

Diagnóstico de Base

Documentação sobre a rotina Diagnóstico de Base (GPEM840): https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=273987520

-Rotina para diagnosticar possíveis erros de cadastro e/ou parametrização da base, auxiliando o cliente e o atendimento no diagnóstico de erros causados por configuração 
indevida.

https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=273987520


SANEAMENTO DOS AMBIENTES PARA DIRF 2022 25

Conferência do Plano de Saúde:

Documentação sobre a rotina de Valores Acumulados de Plano de Saúde (GPER014): 
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=212904759

-Realize a conferência entre o relatório de Valores Acumulados de Plano de Saúde (GPER014) e as Informações Complementares dentro da Manutenção do Arquivo, para isso, 
visualize o funcionário, clique em >Outras Ações >Informações Complementares:

Miscelânea> DIRF> Manutenção do 
Arquivo>Visualizar/Alterar >Botão 
“Outras Ações”> Informações 
Complementares

Atualizações> Benefícios> 
Planos de Saúde Ativos> 
Relatório de Valores 
Acumulados

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=212904759


SANEAMENTO DOS AMBIENTES PARA DIRF 2022 26

Geração Arquivo Magnético

Documentação com passo a passo para gerar o arquivo magnético:
RH - Linha Protheus - GPE - Passo a Passo para geração do Arquivo magnético da DIRF 

-Na geração do Arquivo Magnético da DIRF 2022, as perguntas de Ano Calendário e Ano Referência devem ser preenchidas conforme abaixo:

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360022076092


SANEAMENTO DOS AMBIENTES PARA DIRF 2022 27

Informe de Rendimento

Link onde consta os fontes do Informe de Rendimento:
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/947506
RH - Linha Protheus - GPE - RDMAKE e Includes para informe de rendimento DIRF

-Para atender o novo layout do Informe de Rendimento foi criado um novo Tipo de Rendimento na tabela genérica 36 que compreende o item 8 - Juros de mora recebidos do 
quadro 4 - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis.
Além disso, é necessária a compilação dos fontes IMPIRPF e IMPIRPJ para assumir a informação abaixo:

https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/947506
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360023194891
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Links de Consulta

02



SANEAMENTO DOS AMBIENTES PARA DIRF 2022 29

Links de Apoio e Consulta

-Seção com todos os artigos da DIRF:
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/sections/360000030307-RH-DIRF

-Página centralizadora da DIRF 2022 em artigo:
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4415147245079

-Página centralizadora da DIRF no TDN:
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=329035626

-Página da Receita Federal para baixar o leiaute da DIRF 2022:
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=121807

-Alteração Informe de Rendimento
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=660095650

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/sections/360000030307-RH-DIRF
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4415147245079
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=329035626
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=121807


SANEAMENTO DOS AMBIENTES PARA DIRF 2022 30

Configurações e Saneamento
Processo de geração (Parte II)  

Vídeos How To

Processo de geração (Parte I)

Conferência dos valores (exceto plano de saúde) 

Como conferir o plano de saúde 

http://www.youtube.com/watch?v=4IAPy6XrxW8
http://www.youtube.com/watch?v=4IAPy6XrxW8
http://www.youtube.com/watch?v=Zfjx125fBUU
http://www.youtube.com/watch?v=Zfjx125fBUU
http://www.youtube.com/watch?v=mpL8uBElLBs
http://www.youtube.com/watch?v=mpL8uBElLBs
http://www.youtube.com/watch?v=DF_PzpyhsV0
http://www.youtube.com/watch?v=DF_PzpyhsV0
http://www.youtube.com/watch?v=e_klb9tbClk
http://www.youtube.com/watch?v=e_klb9tbClk
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Disponibilização das 

atulizações da DIRF para 

o Protheus

03



SANEAMENTO DOS AMBIENTES PARA DIRF 2022 32

Atualizações

Atualização liberada.
Acompanhe as atualizações, novidades e melhorias pelo link abaixo:

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4415147245079

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4415147245079
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Carolina
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Carolina

http://drive.google.com/file/d/16k00ioOVEeXb1eCORbr_OrX1XURxskKX/view
http://drive.google.com/file/d/16k00ioOVEeXb1eCORbr_OrX1XURxskKX/view
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Fluxo

Financeiro.

Gera dados para a DIRF 
(FINA401).
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Documento de entrada 39

Incluir Dirf pelo documento de entrada

Rotina (MATA103), normalmente os campos Gera DIRF e Código de

Retenção não estão disponíveis para preenchimento. Neste caso, para

preencher os campos, o parâmetro MV_VISDIRF deve estar habilitado (1)
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Financeiro

02



DIRF NO FINANCEIRO 41

De que forma os títulos devem estar gravados no Financeiro?
Título do tipo NF (título ORIGINAL)
Campo Gera DIRF para este título? (E2_DIRF) o conteúdo deve ser 2 após a geração do imposto (na inclusão do título deve-se informar 1-Sim).
Campo Código de retenção (E2_CODRET), deve estar preenchido.
Campo Título pai do imposto (E2_TITPAI), deve estar em branco.



DIRF NO FINANCEIRO 42

Título do tipo TX (título de imposto)
Campo Gera Dirf para este título? (E2_DIRF) o conteúdo deve ser 1.
Campo Código de retenção (E2_CODRET), deve estar preenchido.
Campo Título pai do imposto (E2_TITPAI), deve estar preenchido com os dados do título principal.

No cadastro de Fornecedor, o campo CGC/CPF (A2_CGC) tem que estar preenchido com o CNPJ/CPF do Fornecedor e o Tipo 
(A2_TIPO) igual a F - Pessoa Física, J - Jurídica ou X-Outros para fornecedor exterior.



DIRF NO FINANCEIRO 43

Gerar Dados para a Dirf (FINA401)
Parâmetro: 
Tipo de Fornecedor: Pessoa Física e Pessoa Jurídica, onde irá selecionar para executar 



DIRF NO FINANCEIRO 44

Qual é o significado da mensagem de Reprocessar?
Processamento: Enquanto os títulos não forem processados pela rotina de DIRF nenhuma vez, o campo E2_DTDIRF estará em branco.
Reprocessar = Sim. Os registros do SR4 serão apagados dentro do período informado e o campo E2_DTDIRF será limpo para serem reprocessados.
Reprocessar = Não. Serão considerados os registros que ainda não foram processados nenhuma vez (títulos com E2_DTDIRF em branco).



DIRF NO FINANCEIRO 45

Gerar Dados para a Dirf (FINA401) 
Relação de títulos processados do período informado

O Financeiro alimenta 2 tabelas do RH SR4 e SRL
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Links úteis 47

• Geração de Dados para DIRF (FINA401):
https://tdn.engpro.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=224126168

• DIRF FINANCEIRO - Principais Dúvidas
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=184780374

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=43549271

• DIRF Fornecedor Residente no exterior
https://tdn.engpro.totvs.com.br/display/public/PROT/FIN0070_CPAG_DIRF_Fornecedor_Residente_Exterior

• Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA050 - Qual a gravação correta dos campos no Financeiro 
para geração da DIRF?

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4413978579223

• Agenda de Eventos Tira-Dúvidas / Responde (Suporte Padrão)
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=550307175

https://tdn.engpro.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=224126168
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=184780374
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=43549271
https://tdn.engpro.totvs.com.br/display/public/PROT/FIN0070_CPAG_DIRF_Fornecedor_Residente_Exterior
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4413978579223
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=550307175
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