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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.
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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
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



DIRF 2022 

Ano Calendário 

2021

Suporte Técnico
Stefanny Cerutti

Fevereiro
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Stefanny Cerutti

Analista de Suporte Técnico de Folha de Pagamento produto 
RM Labore na squad de Rotinas.

Graduada em Gestão de Recursos Humanos e Analista TOTVS 
desde de 2018
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DIRF 2022
Ano Base 2021

No dia 04/01/2022 as informações sobre a DIRF foram 
publicadas pela receita federal (RFB) além da INSTRUÇÃO 
NORMATIVA RFB Nº 2.060, DE 13 DE DEZEMBRO DE 
2021 onde utilizaremos das mesmas para informar sobre 
as novidades/implementações no produto linha RM.



Prazos e Versões

21

PROGRAMAÇÃO

Conceito

Novidades

Parametrização

Dicas e Soluções
Emissão
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Prazos e Versões

01



DIRF 2022 - PRAZOS E VERSÕES 23

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.

12.1.32.241
ou superiores

12.1.33.178
ou superiores

12.1.34.100
ou superiores

Versão 12.1.31 NÃO ATENDERÁ A DIRF
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Conceito

02



25CONCEITO

O pagamento, crédito ou 
remessa a residentes ou 
domiciliados no exterior, 
ainda que não tenha havido a 
retenção do imposto, inclusive 
nos casos de isenção ou 
alíquota zero

Os pagamentos de plano de 
assistência à saúde – coletivo 
empresarial;

O que é DIRF?

A DIRF (Declaração do
Imposto de Renda Retido na
Fonte) 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;

Os rendimentos isentos e não 
tributáveis de beneficiários, 
pessoas físicas e jurídicas 
domiciliadas no País

QUEM DEVE….

DECLARAR?
Pessoas jurídicas e físicas, que 
tenham realizado algum pagamento 
ou creditado rendimentos que 
sofrem retenção do imposto sobre a 
renda na fonte, ainda que em um 
único mês do ano-calendário a que 
se referir a DIRF, por si ou como 
representantes de terceiros



DIRF 2022 - IMPORTANTE 26

Exemplos:

1)Caso as verbas do mês de dezembro estejam com data de 

pagamento para janeiro do ano seguinte, exemplo:

Competência 12/2021 e data de pagamento 05/01/2022, essa 

movimentação não será levado para a DIRF ano base 2021 e sim 

no ano base 2022.

O mesmo acontece para pagamento de férias. Funcionário gozou

férias do dia 01/03/2021 à 30/03/2021, o pagamento foi realizado

com dois dias úteis ao início de gozo, ou seja, dia 27/02/2021,

os valores referente ao pagamento será levado na competência de 
fevereiro/2021 e não em Março/2021

É de suma importância 
lembrar que DIRF é 
caixa, ou seja,  é 
considerado a data de 
pagamento para que 
as verbas e os 
funcionários saiam 
corretamente.
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Novidades

03
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CRIAÇÃO DE 

DUAS 

SUBFICHAS NO 

CAMPO 4 NO 

INFORME DE 

RENDIMENTOS

DIRF 2022 - NOVIDADES

CABEÇALHO 

ATUALIZADO 

COM ANO 

CALENDÁRIO 

INFORME DE 

RENDIMENTOS

RODAPÉ 

ATUALIZADO 

COM A NOVA 

INSTRUÇÃO 

NORMATIVA NO 

INFORME DE 

RENDIMENTOS

CÓDIGO 

IDENTIFICADOR 

DA ESTRUTURA 

DO LAYOUT 

REFERENTE AO 

ANO - XJFSFHB 



DIRF 2022 - NOVIDADES 29

Foram criadas 2 subfichas no campo 4 para atender a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.060, DE 13 DE 
DEZEMBRO DE 2021 que citou 2 alterações no informe de rendimentos. 

Estas 2 subfichas deverão ser utilizadas para INFORMAR O PROVENTO AO QUAL SE REFERE O PAGAMENTO, como 
mostrado abaixo:

• A Primeira =  “13 salário 

Aposentadoria/Reforma /Pensão + 65 anos”

(aba para colocar o provento ao qual se refere 

este pagamento)

• A Segunda= “Juros de mora recebidos, 

devidos pelo atraso no pagamento de 

remuneração por exercício de emprego, cargo 

ou função” para a inclusão de juros e mora do 

pagamento do exercício do cargo e função (aba 

para colocar o provento ao qual se refere este 

pagamento)



DIRF 2022 - NOVIDADES 30



DIRF 2022 - NOVIDADES 31

● O relatório de informe de rendimentos deverá ser EXCLUÍDO e realizada uma nova 
importação do relatório que se encontra no caminho mostrado abaixo: 



DIRF 2022 - NOVIDADES 32

Ajuda Compensatória Mensal - Lei nº 14.020, de 6 de Julho de 2020

● Tem natureza indenizatória
● Não integra Base de cálculo de imposto de renda
● Deve ser informado no campo ‘Outros (especificar)’ subficha “Rendimentos isentos”



33

Parametrização

04



DIRF 2022 - PARAMETRIZAÇÃO - CÓDIGOS DA RECEITA FEDERAL (RFB) 34

● Código de Receita: 0561 = Identificará os funcionários com “Rendimento trabalho assalariado”.

● Código de Receita: 0588 = Identificará os funcionários com “Rendimentos do trabalho sem vinculo 
empregatício”. ****

● Código de Receita: 3533 = Identificará os funcionários com “Proventos de Aposentadoria, Reserva, Reforma ou 
Pensão Pagos por Previdência Pública”. Aposentados que continuam trabalhando NÃO saem neste código, saem no 
0561. Caso usuário deseje que funcionário aposentados saiam neste código, deverá marcar a opção no cadastro 
de funcionários: ‘DIRF – Informar remuneração no Cód da Receita 3533’

● Código de Receita: 3562 = Código para declaração dos rendimentos referente a PLR (Participação nos Lucros 
ou Resultados). 

● Código de Receita: 1889 = Código para declaração dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente.

****O funcionário será identificado com o código de Receita 0588 quando:
Condição 1: Funcionário for do Tipo Autônomo (‘PFUNC.CODTIPO’ = A);

Condição 2: Funcionário for do tipo Diretor (‘PFUNC.CODTIPO’ = 
D) E Vínculo da Rais = 7 (‘PFUNC.VINCULORAIS’ = 7) E Categoria do SEFIP 
= 5 ou 11(‘PFUNC.CODCATEGORIA’= 5 OU ‘PFUNC.CODCATEGORIA’= 11

O funcionário será identificado com o código de Receita 0561 quando:

Condição 1 e Condição 2 forem falsas



DIRF 2022 - PARAMETRIZAÇÃO - EVENTOS 35

Através dele o sistema verifica quais as incidências do evento, se ele é um provento ou desconto, se tem código 
de cálculo e etc.
Como regra geral, todos os proventos que incidem IRRF (IRRF, IRRF férias, IRRF 13º) devem também incidir 
no Informe de Rendimentos (Campo Informe de Rendimentos , na aba Inc. Proventos). 

Os descontos que estornam cálculo serão deduzidos do total bruto que compõe base do IRRF

Dica: Empresas nas quais, o Adiantamento (CC 34) incida em IRRF, o seu respectivo Desc. de 
Adiantamento (CC19), deverá ter a opção “Dedutível IRRF marcada. Ou seja, se a empresa utiliza o sistema de 
regime de caixa, o CC 34 deverá incidir IRRF e o CC 19 deverá ser dedutível de IRRF. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9580.htm#art4

Data Pagto: Por se tratar de regime caixa, o valor de cada evento será declarado na DIRF de acordo com o mês 
de pagamento como, por exemplo:
Na competência “01 – janeiro” foi realizado o pagamento da folha com data de 05/02/2021. Desta forma, na DIRF 
os valores serão declarados para o mês fevereiro, pois é o mês correspondente a data de pagamento.
• Competência 12, Caixa Mês 1 (Janeiro)
• Férias iniciando dia 01/03 e caixa mês 2 (Fevereiro)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9580.htm#art4


DIRF 2022 - PARAMETRIZAÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA 36

Ao gerar a DIRF, o sistema validará o valor
da ficha financeira do funcionário com o
valor da movimentação da Pensão Alimentícia.

Caso tenha alguma divergência, será emitido um erro
informando o código do evento com a data do pagamento
e o usuário terá que ajustar os valores manualmente,
verificando se o mesmo deve ser feito no Movimento da
Pensão ou não na Ficha Financeira.

O sistema emitirá a mensagem de divergência de valores
mas não impedirá a geração do arquivo da DIRF.

OBS: 
Se no cadastro do dependente de Pensão, estiver inserido um Movimento de Pensão Alimentícia e não existir 
os valores informados na ficha financeira, o sistema Não validará e nem levará para a DIRF. 
É necessário ter sido pago (constar na ficha financeira) .



DIRF 2022 - PARAMETRIZAÇÃO - PREVIDÊNCIA PRIVADA 37

Para que o sistema reconheça os descontos referente a Previdência 

Privada por Entidade, deve ser realizada a seguinte parametrização:

Acessar Anuais > DIRF/Informe de Rendimentos > DIRF em 
Arquivo > Parâmetros Específicos da Coligada > Previdência 
Complementar (Prev.Privada). Clicar em novo: Informar 
CNPJ>Nome Empresarial>Salvar.

Deverá cadastrar um CNPJ e um evento específico para cada entidade.

No Processo DIRF/Informe de Rendimentos o usuário poderá cadastrar 
todas as entidades de previdência complementar para as quais houve 
descontos em folha de pagamento ao longo do ano de 2021.

Para cada entidade deverão ser informados o(s) evento(s) utilizado(s) 
para a realização dos descontos em folha de pagamento.

OBS 1: O sistema irá inserir os eventos de folha e 13º salário em um único local, onde terá um flag marcado diferenciando os eventos de
13º salário.
OBS 2: A coluna Subtrair deve ser marcada quando o evento informado for um estorno (provento), dentro do envelope de pagamento do
funcionário, e abaterá do total encontrado para desconto da Previdência Privada.



DIRF 2022 - PARAMETRIZAÇÃO - FUNCIONÁRIOS TRANSFERIDOS 38

O sistema verifica se o funcionário tem tipo de entrada por transferência (com ônus ou sem ônus).

Caso ele tenha entrada por transferência o sistema considerará a data inicial para verificação dos dados daquela 
data informada no campo Data da Transferência.

Exemplo:
Funcionário admitido em 01/04/2001 e foi transferido para a empresa atual em 01/08/2021, pelo motivo de 
transferência sem ônus. No antigo registro na competência 07/2021 ele recebeu verbas com data de pagamento 
em 08/2021. Estas verbas não serão consideradas no registro atual da empresa, pois está em Competência 
anterior a transferência. 

Caso queira considerar estes pagamentos o sistema disponibiliza o parâmetro “Considera movimentação de 
competência anterior para transferidos”, no módulo de emissão da DIRF.



DIRF 2022 - PARAMETRIZAÇÃO - ASSISTÊNCIA MÉDICA 39

● É obrigatório que exista algum histórico com os valores que identificam as parcelas correspondentes a cada 
dependente. 

● Casos em que não houve preenchimento do histórico pelo fato do funcionário não possuir dependentes que 
utilizam a assistência médica, não é necessário que exista o histórico mensal correspondente ao empregado.

● O valor do titular é levado pelos dados da Ficha Financeira Ou seja, o Titular não é considerado pelo 
Histórico, mas sim pelos descontos do envelope.

● Para que o histórico seja preenchido mensalmente, a fórmula utilizada no cálculo do evento de desconto 
deverá ter a função SALVAVALDEP. Para maiores informações acesse o roteiro: 
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=210052115

Históricos de Assistência à Saúde retroativos não são preenchidos automaticamente pelo sistema e deverão ser 
feitos manualmente ou via processo de Importação de Dados da Folha de Pagamento.

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=210052115


DIRF 2022 - PARAMETRIZAÇÃO - REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE 40

As empresas que lançam valores a título de reembolsos de 
planos de saúde em folha de pagamento precisam informar 
na DIRF o nome e o CPF/CNPJ do prestador de serviço e o 
valor do reembolso.

O cliente terá 02 opções para alimentar a tabela do 
Reembolso.

• Opção através do processo de atualização de dados da 
DIRF ‘Reembolso do Plano de Saúde’

Avançando para segunda interface: Informar o código do evento referente ao
Reembolso.
Através desta opção, o sistema irá relacionar todos os funcionários com os 
respectivos dependentes, com o valor total referente ao reembolso durante o ano 
de 2021 e não por competência.
O cliente irá realizar a distribuição manualmente de acordo com a operadora, o
prestador de serviço e os dependentes.



DIRF 2022 - PARAMETRIZAÇÃO - REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE 41

A segunda opção para inserção dos dados do 
Reembolso do Plano de Saúde, será através: 
Dados Cadastrais do 
funcionário>Anexo>Movimento>Reembolso 
da Operadora de Saúde . 

Nesta tela terá que inserir todos os dados 
manualmente, funcionário por funcionário.

Lembrando que os valores são anuais e não por
competência.

OBS.: O cliente terá que cadastrar todos as
entidades (Médico e Clínicas no
qual o colaborador teve o reembolso. Os
dados mais importantes no cadastro
são o CPF/CNPJ e a Razão Social
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Emissão

05



DIRF 2022 - EMISSÃO 49



DIRF 2022 - EMISSÃO 50



DIRF 2022 - EMISSÃO - INFORME DE RENDIMENTOS 51

Permite o envio do informe de rendimentos seja enviado direto para o e-mail do 

funcionário (o e-mail deve está informado no cadastro do funcionário), podendo 

ele ser enviado em anexo nos formatos PDF ou XML de acordo com os 

parâmetros sequentes.

Permite que os dados sejam gravados na tabela PDIRF, para serem utilizadas no 

gerador de relatórios. Este parâmetro deve ser marcado caso queira disponibilizar 

os dados do Informe de Rendimentos através do TOTVS Portal
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Dicas e Soluções
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INCIDENTE
Os valores de Assistência Médica não estão
saindo na DIRF

POSSÍVEL SOLUÇÃO
Para que as informações de Assistência Médica
sejam levadas, ao gerar a "DIRF em arquivo", é
preciso acessar "Anuais -> Dirf/Informe de
Rendimentos", selecionar a opção "DIRF em
Arquivo" e na tela "Parâmetros da
coligada", aba "Geral -> DIRF em Arquivo ->
Declarante", no campo "Indicador assistência
saúde coletivo empresarial" deve estar com a
opção: “2 -Existe pagamento de valor pelo
titular/dependente do plano de saúde”
selecionada.
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INCIDENTE
Os valores de Assistência Médica não saem
na DIRF

POSSÍVEL SOLUÇÃO
Informar os eventos de Assistência médica
na aba “Operadora de Assistência a
Saúde”.

Esta é a última aba existente nos
Parâmetros da Coligada. Caso não a
visualize, caminhe através das setas
disponíveis na parte superior do menu.

Ao acessar a aba, siga os passos conforme
apresentado na figura abaixo, para
cadastrar os eventos
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INCIDENTE
Os valores de Assistência Médica não saem
na DIRF

POSSÍVEL SOLUÇÃO
Para que o valor de Assistência Médica por
dependente seja informado na DIRF, o
sistema utilizará as informações
cadastradas no Histórico de Assistência
à Saúde.

Este Histórico fica disponível no cadastro
de funcionários, aba Registro, sub aba
“Histórico Assistência à Saúde”.

Os valores poderão ser informados
manualmente ou a fórmula de cálculo
dos eventos de desconto de Assistência
Médica deverão ser adequadas para o
preenchimento automático dos históricos.
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INCIDENTE:
O registro ANS não é levado no arquivo da DIRF
ou é levado incorretamente

POSSÍVEL SOLUÇÃO:
Na geração da DIRF / Informe de Rendimentos
verifique se o registro ANS, na aba “Operadora
de Assistência a Saúde”, está cadastrado
com um “Hífen”, caso sim, retire o mesmo e
informe somente números para o campo.
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INCIDENTE
Alguns valores da Ficha Financeira não foram considerados na
DIRF

POSSÍVEL SOLUÇÃO
1º Passo: Conferir a data de admissão/demissão/transferência do
funcionário

2º Passo: Verificar se existe movimentação na ficha financeira
referente à data que está sendo gerado o Informe de
Rendimentos/Dirf do funcionário (verifique a data de pagamento
e o caixa)

3º Passo: Verificar no módulo, Ambiente -> Parâmetros -> Folha
de Pagamento, Módulo Folha normal -> Ficha financeira, o
número de meses informado no campo "Meses a manter na ficha
financeira“

4º Passo: Verificar se houve transferência, e se está marcado
para considerar meses anteriores à transferência.

5º Passo: verificar se está sendo utilizado Filtro de Chapa na
emissão. A DIRF acumulará por CPF e ideal é filtrar por Código
de Pessoa.
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INCIDENTE
Para que os funcionários que recebem pró-labore sejam
levados na DIRF com a natureza do rendimento
definida como "Rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício" sendo que o correto seria "Rendimento
trabalho assalariado".

POSSÍVEL SOLUÇÃO
O sistema considera o código de retenção 0588 (IRRF
- Rendimento do trabalho sem vínculo empregatício)
para Diretores com categoria 5 (Diretor não empregado
com FGTS), ou categoria 11 (Diretor não empregado
sem FGTS), do SEFIP ou tipo de funcionário Autônomo.

Para que o código de retenção seja 0561 (IRRF -
Rendimentos do trabalho assalariado) o funcionário tem
que estar na categoria 1 (Empregado) ou não
autônomo.
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INCIDENTE
Ao gerar a DIRF/INFORME DE RENDIMENTOS pode ocorrer a seguinte mensagem: “Aviso: O(s)
seguinte(s) funcionário(s) não foram relacionado(s) pois possuem valor de rendimentos abaixo de
R$ 28.559,70 e não tiveram retenção de IRRF:"

POSSÍVEL SOLUÇÃO
Trata-se apenas de um aviso.

O sistema vai gerar um log contendo uma listagem dos funcionários que se enquadraram na
mensagem de aviso apresentada. Verifique se os funcionários que serão listados realmente
tiveram total de rendimentos abaixo do valor apresentado. Geralmente, referem-se a funcionários
que ficaram afastados no ano base selecionado ou que foram demitidos em anos anteriores e
receberam verbas de diferenças ou de rescisões complementares no ano base da DIRF. Basta
verificar se estes funcionários deverão realmente constar no arquivo.
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INCIDENTE
Ao gerar a DIRF/INFORME DE RENDIMENTOS pode ocorrer a seguinte mensagem: “Valores da Ficha Financeira
não confere com movimentação da Pensão Alimentícia”.

POSSÍVEL SOLUÇÃO
Trata-se apenas de um aviso.
1- O sistema vai gerar um log contendo uma listagem dos funcionários que se enquadraram na mensagem de aviso
apresentada. Verifique se a soma dos valores que constam na Movimentação da Pensão Alimentícia por dependente
está de acordo com a Ficha Financeira . Lembrando que o sistema irá levar os valores da ficha financeira para a
DIRF e não os valores da Movimentação da Pensão Alimentícia.

2- Quando a Pensão Alimentícia é calculada pelo código de calculo 53 (Pensão Alimentícia Judicial
informada(folha)), o sistema não alimenta o histórico “Movimento da Pensão”, o cliente terá que inserir os valores
manualmente.
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INCIDENTE
Ao gerar a DIRF/INFORME DE RENDIMENTOS pode ocorrer a seguinte mensagem: “Valores da Ficha Financeira não
confere com movimentação da Pensão Alimentícia”.

POSSÍVEL SOLUÇÃO
Verificar se o funcionário foi transferido com pagamento de férias de acordo com o processo abaixo:
Funcionário demitido  por transferência com o parâmetro “Transfere Movimentação do Mês Atual” marcado e 
quando existir eventos na movimentação mensal com data de pagamento no caixa anterior .
Neste caso a data de pagamento não será mais alterada para a data da transferência e será lançado no 
movimento funcionário demitido o valor do evento com Código de cálculo 113 ou 320 que foram movidos para a 
filial destino para que sejam considerados na DIRF da filial de origem do funcionário.

Exemplo:
Período de Gozo: 01.02.2021 a 20.02.2021
Demissão(Transferência): 21.02.2021
Data de Pagamento das Férias:30.01.2021
O sistema irá lançar no movimento do funcionário Demitido o evento com Código de cálculo 338 - PENSÃO FÉRIAS 
TRANSFERIDA PARA OUTRA FILIAL com data de pagamento 30.01.2021
Cliente terá que acessar o funcionário demitido e inserir a movimentação da Pensão Alimentícia de acordo com os 
dependentes.
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DICAS E SOLUÇÕES: TIPOS DE MOVIMENTO DE PENSÃO E SEUS RESPECTIVOS CÓDIGOS DE CÁLCULO:

CC - 13 TIPO MOVIMENTO 0 - MOVIMENTO

CC - 113 TIPO MOVIMENTO 1 - FÉRIAS

CC - 120 TIPO MOVIMENTO 2 - 13º SALÁRIO

CC 126 TIPO MOVIMENTO 3- PARTICIPA. LUCROS

CC 195 TIPO MOVIMENTO 4 - DIF. MOVIMENTO

CC 197 TIPO MOVIMENTO 5 - DIF. FÉRIAS

CC 196 TIPO MOVIMENTO 6 - DIF. 13º SALÁRIO

CC 319 TIPO MOVIMENTO 7 - FÉRIAS RESCISÃO

CC 326 TIPO MOVIMENTO 8 - DIF. FÉRIAS RESCISÃO

CC206 TIPO MOVIMENTO 9 RRA DIGITADO
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INCIDENTE
O Informe de Rendimentos não está aparecendo no Portal, somente os de anos anteriores (ou nenhum).

POSSÍVEL SOLUÇÃO
É necessário verificar o Parametrizador, na opção Portal o Limite para Visualização.
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LINK ÚTIL COM TODAS AS INFORMAÇÕES DA DIRF: DIRF - INFORME DE RENDIMENTOS

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=223159003
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Introdução da DIRF 2022

Definição e prazo de entrega

01



O QUE É DIRF?
70

(Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte) é uma obrigação
acessória anual, de responsabil idade da FONTE PAGADORA, ou seja quem efetua
pagamentos e retém imposto de renda na fonte.

DIRF



Na DIRF devem ser informados:

Os rendimentos pagos a pessoas físicas
domicil iadas no País;

O imposto sobre a renda e contribuições
retidos na fonte, dos rendimentos pagos
ou creditados para seus beneficiários;

O pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa a residentes ou
domicil iados no exterior;

Os pagamentos a plano de assistência à saúde – coletivo empresarial .

O QUE DECLARAR NA DIRF?
71



A DIRF deverá ser enviada anualmente à Receita Federal até as 23h59min59s
(vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos),
horário de Brasíl ia, do último dia útil de fevereiro, em relação ao ano-calendário
imediatamente anterior.

até as 23h59min59s

PRAZO DE ENTREGA
72

28 de FEVEREIRO de 2022



73

VERSÕES PARA GERAÇÃO

Versões que contemplam o novo Layout da DIRF 2022

02



VERSÕES PARA GERAÇÃO DA DIRF 2022
74

O novo layout da DIRF 2022 está disponível a partir das versões:

 12.1.32.228 ou superior

 12.1.33.158 ou superior

 12.1.34.100 ou superior



75

Layout:
FISLAY0018 - DIRF_Layout.TotvsGen
com data de 02/02/2022 

Disponível pelo TOTVS 
Compartilhamento

IMPORTAÇÃO DO 
NOVO LAYOUT
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PRINCIPAIS ALTERAÇÕES

Novidades para o ano 2022

03
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Campo 2 “Ano Retenção”
Campo 3 “Ano Referência”

Default na tela de geração da DIRF

PRINCIPAIS 
ALTERAÇÕES 
NA DIRF 2022



78

Foi alterado o Default da tela de
geração da DIRF referente ao
campo 6

“Identificador de Estrutura do
Layout”: XJFSFHB

PRINCIPAIS 
ALTERAÇÕES 
NA DIRF 2022



PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NA DIRF 2022
79

Serão considerados Lançamentos com CFOP "Fiscal" e "Não Fiscal" para os
registros BPJDEC, RTRT e RTIRF

 BPJDEC – Beneficiário Pessoa Jurídica do declarante

RTRT – Rendimentos Tributáveis – Rendimento Tributável

RTIRF – Rendimentos Tributáveis – Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte



PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NA DIRF 2022
80

Foi alterado o campo Código de receita do registro VRPDE

 VRPDE – Valores de rendimentos pagos a residentes ou domicil iados no
exterior
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PARAMETRIZAÇÃO

Vamos praticar!
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