
Aqui listamos todas as perguntas realizadas durante o nosso evento

P. Olá, Bom dia! Estou no meu primeiro ano na TOTVS realizando fechamento da DIRF e o mês de Janeiro
2021 foi importado pela implantação e os valroes de eventos de férias que efetuei o pagamento em
Dezembro de 2020 no sistema anterior estão constando como pagas em Janerio nos meus envelopes de
Janerio de 2021, levando para a DIRf incorretamente, como posso realizar esse ajuste para não considerar
esses valores? Pois essa data de pagamento que está Janeiro de 2021, deveria ser Dezembro de 2020.

R. Bom dia, Amanda. Pelo que entendi de sua pergunta, a data de pagamento das férias parece estar inconsistente, e
por isso trazendo os valores pagos em dezembro/2020 para janeiro/2021. Se for apenas este o caso, caberá ajuste na
ficha financeira para retificar as datas de pagamento. A rotina da DIRF valida a data de pagamento dos eventos da ficha
financeira, então imagino que isso resolveria. Lembrando que processos como este nós orientamos que seja feito
primeiro em base de homologação. Se tiver dúvidas no processo ou estiver insegura, abra um ticket com a gente para
melhor orientarmos, tá bom?

P. Em complemento dessa pergunta, gostaria de saber onde consigo esse histórico em excel? R: Olá
Leonardo, bom dia! Hoje a Totvs não disponibiliza um relatório em nosso bock para essa conferência, mas
poderá exportar o histórico através da planilha Excell.

R. Olá Amanda, será através do histórico de assistência à saúde no cadastro do funcionário na opção de exportar dados
da visão

P. Tem algum filtro que eu consiga ver se tem IRRF e o campo informe de rendimentos está desmarcado?

R. Bom dia, Heloise! É possível sim. Na tela de eventos, os filtros tem as opções de buscar "IRRF" e "Informe de Rendimentos". Para

filtrar da forma que perguntou, basta colocar esses dois itens com o operador = 0. Assim, o sistema listará os eventos que não estão
com as incidências marcadas.

P. Temos uma verba VGBL, que não é dedutivel para calculo de imposto de renda. Acredito que o campo
que esse valor deve aparecer é em informações complementares, mas, no meu informe aparce conforme
abaixo:       Informações complementares............1625,00.

R. Olá, Leonardo. Bom dia! Sobre a verba VGBL, não sendo dedutível, ela precisa mesmo ser informada? Enquanto
uma informação complementar, ela realmente não trá uma distinção em sua descrição. Aparecerá apenas como
Informações Complementares mesmo.

P. Mas, não aparece do que se trata o valor, Que no caso é a VGBL.



P. Posso apresentar somente assim? Ou qual a forma de apresentar de forma que aparece o VGBL.

R. Leonardo, referente a VGBL, no manual da DIRF não ocorreu nenhuma alteração devido aos anos anteriores,
portanto pode continuar informando no mesmo campo.

P. No Manual da DIRF fala que é preciso informar o valor de VGBL no informe , e o correto é demonstrar
que o valor é referente a VGBL. Como posso fazer esse processo no RM?

R. Olá, Leonardo! Mesmo não sendo dedutível, o manual instrui desta forma? O Campo 4 - Rend. Isentos e não
tributados atenderia? Pois para gerar o informe, nós conseguimos editar os nomes na tabela dinâmica INT 41, conforme
foi apresentado. Caso prefira, peço que abra um ticket em nosso suporte para melhor alinharmos este caso, pode ser?

P. Qual relatório eu consigo tirar os valores de histórico de saúde, para confrontar se a coparticipação
está com o valor correto no informe de rendimento?

R. Olá Leonardo, bom dia! Hoje a Totvs não disponibiliza um relatório em nosso bock para essa conferência, mas
poderá exportar o histórico através da planilha excel.

P. Como faço a exportação do histórico através da planilha?

R. Olá Leonardo, será através do histórico de assistência à saúde no cadastro do funcionário na opção de exportar
dados da visão

P. Sim. O Manual direciona que precisa informar o valor no informe. Já tenho um chamado Solicitação n°:
13609237.

R. Entendido. Vamos verificar as informações já enviadas no ticket e te daremos um posicionamento por lá. Muito
obrigado!

P. Quanto a VGBL, não pode ser no campo 4, por não ser um rendimento, e sim um valor descontado do
funcionário para pagamento dessa previdência VGBL.

R. Leonardo, o valor da VGBL, por não ser uma previdência privada dedutível de IRRF, será informada no campo 7
Informações Complementares

P. RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA (RENDIMENTO LÍQUIDO) 03 - Outros - Campo
6/ linha 2...  É incluído em qual aba ao gerar a DIRF?



P. Como faço para ele aparecer no campo de informações complementares, com a descrição VGBL. De que
forma o funcionário vai saber do que se trata esse valor de informações complementares?

P. tem como mostrar uma baixa de um serviço for 5952

R. Bom dia Daiane, tudo bem? Segue uma documentação geral da geração da rotina para análise, caso tenha alguma
dúvida, pode abrir um chamado com o Suporte Fiscal para que possamos lhe auxiliar no processo. Segue:
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=212905326

P. Eu uso o sistema só pra alimentar as notas e gerar a rotina de Dirf. As notas de PJ devem ser feitas no
processo de baixa financeira?? Eu tenho fornecedor de tem retenções Ir e PIS Cofins csll e após gerar o
arquivo da Dirf só puxou informação de IR

R. Boa tarde Daiane, abra um chamado conosco para que possamos lhe orientar.

P. Importei a DIRF do módulo Financeiro e não levou os valores do PIS/Confis e Contribuição Social, o
que pode ter acontecido?

R. Bom dia Rita, segue documentação para seu auxílio:
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=212905857

P. Quais informações vem do Liber?

R. Segue documentação para seu auxílio Rita: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=212905857

P. Porque na geração da DIRF não tem opção de escolher o caminho para salvar o arquivo, como tem na
folha?

R. Bom dia Rita, tudo bem? Atualmente no gestão Fiscal o arquivo é gerado no caminho parametrizado nos parâmetros
do gestão fiscal (Diretório de arquivos temporários), mas é válido que abra uma central colaborativa para que nosso
desenvolvimento possa avaliar, segue:
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360038408553-Cross-Segmentos-Linha-RM-FIS-Como-incluir-um
a-Sugest%C3%A3o-de-Melhoria-na-Central-Colaborativa?source=search


