
Aqui listamos todas as perguntas realizadas durante o nosso evento

P. O identificador de DIRF que tem que aparecer no FP2500 é esse que consta no arquivo:xjfshb

R. Olá Cíntia, isso mesmo!

P. consigo filtrar CNAB por UF?

R. Boa tarde Luis, é possível sim fazer o filtro por Estado.

P. boa tard, em relação ao HCM, pode disponibilizar o link das atualizações e manual DIRF

R. https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360021743112-DS-DIRF-Manual-Orienta%C3%A7%C3%A3o-DIRF

P. boa tarde, houve alteração do informe rendimento pessoa física - HCM?

R. As alterações do informe de rendimentos foi o item 4.3 e 4.8 (quadro isento e não tributável, quadro 4).. Liberado no
pacote do dia 19/01 e consta tb no pacote do dia 28/01,Olá Paulo! Foi incluído no informe de rendimentos no quadro 4
linha 8 o evento Juros de Mora.

P. Obrigado, já o manual DIRF 2020

R. Olá, sim já está disponível em nossa central colaborativa
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360021743112-RH-Linha-Datasul-DIRF-Manual-Orienta%C3%A7
%C3%A3o-DIRF,Disponha.



P. Boa tarde ! No caso das SCPs que são definidas pela unidade de negócio, como será feita a geração e
extração da DIRF ?

R. No APB os dados para DIRF são extraídos e emitidos na empresa matriz.

P. E o Código 3562 - PLR, não foi citado. Essa ocorrência deve ser declarada na DIRF, correto?

R. Sim, é necessário cadastrar o código 3562 no programa FP0850 e no FP0830 (caso use centralização)

P. Efetuei o cadastro do código 3562-PLR no FP0850, porém acabei de constatar que não cadastrei no
FP0830. Já efetuei a geração da mensagem e já efetuei a importação no programa validado e conferi que
as

R. Olá no FP0830 somente se utiliza centralização.

P. Mesmo desmarcando os desligados acaba gerando, não sei se é so aqui que tenho este problema, se
em outras empresas acontece também?

R. Sugestão é abrir um ticket para que possa ser avaliado por um analista..

P. Boa tarde, estou com uma diferença no valores totais cod. 0561 do HCM, existe algum relatório no
HCM que demonstre todos os valores recolhidos do cod.0561 do ano todo para podermos confrontar com
os valores demonstrados no validador da DIRF totais por código?

R. Olá, sim com base nos eventos que possuem incidência.

P. Preciso parametrizar os eventos das rescisões para que gere automaticamente?

R. Olá, Precisa incluir os eventos de rescisão no fp0980, no grupo de Indenização Rescisão, de acordo com o manual
da DIRF, página 18-19:

Grupo Indenização Rescisão, PDV, Acidente Trabalho: utilizado para Informe de Rendimentos, não tem influência alguma
para DIRF. Todos os eventos deste grupo são somados e impressos no Informe de Rendimentos em “Rendimentos
Isentos e Não Tributáveis – Indeniz. Rescis. Contrato Trab., PDV, Acidente Trabalho.

Dica: relacionar os eventos ligados aos eventos específicos de rescisão 504 (Aviso Prévio Indenizado), 505 (Aviso Prévio
Adicionais Indenizado), 516 FGTS Normal Indenizado) e 517 (FGTS Multa) no programa FR5000, sendo que o usuário
pode vincular os demais eventos que julgar necessário.

Após efetuar a parametrização será necessário eliminar a DIRF e gerar novamente.

P. Boa tarde, por favor, como faço a modificação da estrutura leiaute para XJFSFHB?

R. Olá , essa informação é cadastrada no FP2500, no mês de Dezembro FP2500,No caso do arquivo gerado pelo
Contas a Pagar, é possível abrindo o mesmo através de um editor de textos e informando esse código no lugar do que
era válido no ano passado. Está localizado na primeira linha do arquivo.



P. Em relação ao serviços tomados (1708/5952), existe algum relatório para conferência?

R. apb355

P. Olá, boa tarde! Uma dúvida: temos como parametrizar no Datasul os impostos retidos PCC (
PIS/COFINS/CSLL) pela da de pagamento, pois nosso parâmetro está pela data de emissão

R. Tem sim, segue documentação
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360054834814-Cross-Segmentos-Linha-Datasul-APB-Imposto-PI
S-COFINS-CSLL-retido-no-pagamento

P. Estamos gerando a Dirf, quando geramos a oppção IR gera sem problemas, mas a aopção
PIS/COFINS/CSLL não gerou nada, o que pode ser?

R. Nesse caso sugiro revisar as demais parametrizações conforme a documentação disponível. Se mesmo assim não
ocorrer a extração, registre um ticket e nos encaminhe um título que tenha sofrido retenção desse imposto e que não
está extraindo.

P. No UTB085 está com o imposto PIZ/COFINS/CSLL.

R. Nesse caso sugiro revisar as demais parametrizações conforme a documentação disponível. Se mesmo assim não
ocorrer a extração, registre um ticket e nos encaminhe um título que tenha sofrido retenção desse imposto e que não
está extraindo.

P. como faço pra importar os dois arquivos gerados? Tem uma ordem pra enviar pro pva da Receita?

R. Olá, sim primeiro o arquivo do RH  em seguida o do Fiscal

P. Se tem uma sequência para extrair e importar a dirf, pois tem as informações do RH e tem também as
dos fornecedores.

R. Olá Fabiano, sim primeiro importar o RH e em seguida o finanças

P. mas ele não duplica, aceita a importação do arquivo gerado normalmente, dos fornecedores?

R. Não ocorre duplicidade, é aceito normalmente dois arquivos.

P. ou precisa alterar algum parametro nesse segundo arquivo?



R. A princípio não há necessidade de modificação nos arquivos.

P. Outra coisa, não teria nenhum programa pra enviar automaticamente os informes para os
fornecedores, que fosse algo automático após a validação da dirf?

R. No Contas a Pagar não possui essa funcionalidade

P. tivemos uma filial que encerrou as atividades, qual o prazo para envio da Dirf?

R. o prazo para entregar é até o último dia útil do mês subsequente ao do evento.

P. Para inserir manualmente as retenções(IRRF/PIS/COFINS/CSLL), uso apenas o programa APB025AA?

R. Isso mesmo

P. Boa tarde! Sobre rendimentos pagos a domiciliados no exterior, existe alguma tela específica?

R. Olá Maria! as informações devem ser informadas diretamente no validador da DIRF, mais informações na
documentação
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360025542292-RH-Linha-Datasul-DIRF-Tratamento-para-c%C3
%A1lculo-do-expatriado-DIRF

P. Todos os anos informa beneficiários (em média de 2 a 3 beneficiários) que não tem retenção em
nenhum mês e que não recebeu acima de R$ 28.559,70. Tem algum problema? pois já abri ticket em
outros anos e não conseguiram resolver.

R. "Olá Maria, Além da retenção do IRF, tem outros itens que são necessários verificar para o envio do funcionário,
conforme mencionei anteriormente, segue novamente:
O que deverá ser demonstrado no arquivo magnético, além dos beneficiários que sofreram retenção de IRRF, CSLL, PIS
ou Cofins,os beneficiários ainda que sem retenção de IR:
Trabalho assalariado: valor pago ano-calendário >= R$ 28.559,70 (caso tenha recebido durante o ano, mas não teve
retenção também será enviado).Trabalho sem vínculo: valor pago ano-calendário > R$ 6.000,00 (Informações constam
no FP2500)
Previdência privada e planos de seguro de vida (cobertura por sobrevivência) pagos durante o ano-calendário Dividendos
e lucros.
Ou seja, os funcionários que não se encaixarem nos requisitos acima, não serão encaminhados para o arquivo da DIRF
FP 5960,Maria, boa tarde não tem. Só não é obrigatório. "

P. Já é possível gerar o informe de rendimentos em PDF? Pois verifiquei que ainda não consta essa opção
para gerar em PDF.



R. Segue documentação de como parametrizar: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360026531013

P. Os funcionários não se enquadram nas situações relacionadas acima, mas gera as informações no
arquivo da DIRF (FP5960), mas nunca tivemos problemas, pois nesses casos não é obrigatório. Agradeço a
resposta.

R. Olá Maria, em qualquer dúvida, por gentileza abra um ticket no suporte para investigarmos o caso. Ficamos a
disposição

P. Com relação aos Rendimentos Isentos - Juros de Mora. Só é necessário cadastrar o evento na FP0020
e parametrizar no programa FP0980 se efetuar esse tipo de pagamento? correto?

R. Incluído um novo grupo com a descrição ‘Rendimentos Isentos – Juros de Mora’ no FP0980 para relacionar um
evento,e este evento é apresentado no FP4510 - Informe de Rendimentos no item  8) Juros de mora receb. por atraso no
pagamento de remun.

P. Boa tarde. Estou tendo problema na importação do arquivo da DIRF pois está dando erro em alguns
pensionistas que estão sem a data de nascimento informada no FP1440. Preciso realmente inserir essa
informação?

R. Olá Sérgio, sim o validador da receita exige essa data de nascimento da pensionista.

P. Se o fornecedor emite NF que não tem retenção, precisamos informar? ou somente os valores que
houve retenção?

R. Caso no ano tenha alguma NF do fornecedor que tenha sido retido o imposto, todas deverão ser informadas na dirf
mesmo que não tenha retenção.

P. Então não é necessário informar valores de NFs que não sofreu retenção no ano?

R. Se o fornecedor não tiver nenhuma retenção no ano, não será necessário.

P. referente a valores de arredondamento, tipo passar 0,01 a menos ou a mais é aceitável ?

R. Deverá ser analisado os limites mínimos parametrizado no FP2500

P. mesmo se o tipo de serviço seja diferente tem que entrar?

R. No APB será considerado na extração dos dados para DIRF os títulos de fornecedores do tipo serviços ou produto e
serviços



P. envio de informe de Rendimento aos Fornecedor referente código 1708 e 5952, tem alguma maneira
de enviar automático? ou é feito um por vez salvando e mandando?

R. Não há possibilidade de fazer automaticamente, deverá ser gerado pelo programa apb335.

P. tem algum programa que é possível validar as informações geradas no datasul com o programa da
Dirf?

R. Olá Thiago, sim o FP5921 e o FP5905,A validação acontece na importação no sistema da Receita, porém somente a
nível de estrutura do arquivo.

P. empresa sem movimento de retenção, somente com lucros e dividendos dos sócios, pode ser feito
direto no programa da Dirf, ou tem que gerar o arquivo no datasul ?

R. Olá Tiago! É importante gerar as informações no Datasul para manter o histórico.

P. Uma dúvida, quando tem uma nota que não atingiu o IR e a próxima nota sim, tenho que declarar os
rendimentos das duas notas ?

R. Sim, o valor da NF que não atingiu o mínimo deverá ser acumulada

P. Boa tarde! Em minha geração extrai apenas os rendimentos tributáveis, aqueles que não
atingiram/não houve retenção, não somaram nos rendimentos do prestador. Neste caso, há falta de algum
parâmetro? O Acumulado DIRF é apenas para pessoa física?

R. Deverá verificar se o imposto está parametrizado para utilizar tabela progressiva.
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360003805212-Cross-Segmentos-Linha-Datasul-APB-Como-atual
izar-a-tabela-progressiva,Possui o acumulo para PJ que é diário. Deverá criar uma tabela progressiva genérica com uma
faixa, tendo valor inicial 0 e final 99999999. Posteriormente relacionar essa tabela ao imposto (utb085).

P. no FP2500, identificador do layout da Dirf, onde verifico este código para informar?

R. na documentação:
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/115016061907-RH-Linha-Datasul-DIRF-Identificador-do-leiaute-
e-limites-da-DIRF-2022-ano-base-2021


