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DCTFWEB 

1. O QUE É DCTFWEB 

DCTFWeb é a Declaração de Débitos e Créditos Tributários

Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos.

Trata-se da obrigação tributária acessória por meio da qual o

contribuinte confessa débitos de contribuições previdenciárias e

de contribuições destinadas a terceiros.

DCTFWeb é também o nome dado ao sistema utilizado para

editar a declaração, transmiti-la e gerar o documento de

arrecadação.
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DCTFWEB 

 A nova declaração e seu sistema substituem a
GFIP e o SEFIP. Essa substituição se dá em
conjunto com as escriturações digitais
mencionadas no parágrafo a seguir (e Social e
EFD-Reinf). Da mesma forma como ocorria
com a GFIP, as informações prestadas na
DCTFWeb têm caráter declaratório, ou seja,
constituem confissão de dívida. É, portanto,
instrumento hábil e suficiente para a
exigência das contribuições não recolhidas.
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DCTFWEB 

 A DCTFWeb é gerada a partir das informações
prestadas no eSocial e na EFD-Reinf,
escriturações digitais integrantes do Sistema
Público de Escrituração Digital (SPED).
Transmitidas as apurações, o sistema
DCTFWeb recebe, automaticamente, os
respectivos débitos e créditos, realiza
vinculações, calcula o saldo a pagar e, após
o envio da declaração, possibilita a emissão
do documento de arrecadação

4



DCTFWEB 

 A aplicação fica disponível no Atendimento
Virtual (e-CAC) da Receita Federal, acessível
pelo endereço idg.receita.fazenda.gov.br

 O formato utilizado, plataforma web, permite
uma maior integração com os sistemas da RFB,
facilitando o preenchimento da declaração
e diminuindo a ocorrência de erros. É
possível, por exemplo, importar informações
de compensações, parcelamentos,
documentos de arrecadação pagos, entre
outros.
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 Além disso, não é necessário fazer o download e
instalação de Programa Gerador de
Declaração (PGD) ou Programa Validador e
Assinador (PVA) na máquina do usuário.

 Basta acessar o portal na Internet e usufruir
todas as funcionalidades da aplicação.
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Roteiro para envio da DCTFWeb

No fluxograma abaixo são exibidos os passos
necessários para a transmissão da declaração e
emissão do respectivo documento de arrecadação
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DCTFWEB 

 Primeiramente devem ser enviados os eventos
de fechamento/totalização do eSocial e/ou
da EFD-Reinf.

 Em seguida, é preciso acessar o portal da
DCTFWeb e localizar a declaração gerada a partir
das escriturações, a qual estará na situação “Em
andamento”.

 Por fim, deve-se transmitir a DCTFWeb, que
passará para a situação “Ativa”, possibilitando
a emissão do DARF
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QUEM ESTÁ OBRIGADO A DECLARAR

A Instrução Normativa RFB nº 1.787, de 07 de fevereiro
de 2018, dispõe sobre as normas disciplinadoras da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos. Conforme
disposto no art. 2º da referida IN, deverão apresentar a
DCTFWeb:

“I - as pessoas jurídicas de direito privado em geral e
as equiparadas a empresa nos termos do § 1º;

II - as unidades gestoras de orçamento dos órgãos
públicos, das autarquias e das fundações de quaisquer
dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal
e dos municípios;
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III - os consórcios de que tratam os arts. 278 e 279 da
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, quando
realizarem, em nome próprio:

a) a contratação de trabalhador segurado do Regime Geral de
Previdência Social (RGPS);

b) a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa
física;

c) o patrocínio de equipe de futebol profissional; ou

d) a contratação de empresa para prestação de serviço sujeito
à retenção de que trata o art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de
julho de 1991;
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 IV - as entidades de fiscalização do exercício
profissional (conselhos federais e regionais), inclusive a
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB);

 V - os fundos especiais criados no âmbito de
quaisquer dos poderes da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios bem como dos
Ministérios Públicos e dos Tribunais de Contas,
quando dotados de personalidade jurídica sob a
forma de autarquia;

 VI - os organismos oficiais internacionais ou
estrangeiros em funcionamento no Brasil, quando
contratarem trabalhador segurado do RGPS;
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VII - os Microempreendedores Individuais
(MEI), quando:

a) contratarem trabalhador segurado do RGPS;

b) adquirirem produção rural de produtor rural
pessoa física;

c) patrocinarem equipe de futebol profissional; ou

d) contratarem empresa para prestação de serviço
sujeito à retenção de que trata o art. 31 da Lei nº
8.212, de 1991;
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VIII - os produtores rurais pessoa física, quando:

a) Contratarem trabalhador segurado do RGPS; ou

b) comercializarem a sua produção com adquirente
domiciliado no exterior, a consumidor pessoa física, no varejo,
a outro produtor rural pessoa física ou a segurado especial;

IX - as pessoas físicas que adquirirem produção de
produtor rural pessoa física ou de segurado especial
para venda, no varejo, a consumidor pessoa física; e

X - as demais pessoas jurídicas que estejam obrigadas
pela legislação ao recolhimento das contribuições
previdenciárias de que trata o art. 6º.
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§ 1º Equiparam-se a empresa, para efeitos do disposto
nesta Instrução Normativa, o contribuinte individual e a
pessoa física na condição de proprietário ou dono de
obra de construção civil, em relação a trabalhador
segurado do RGPS que lhes presta serviço, bem como a
cooperativa, a associação ou a entidade de qualquer
natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeiras.
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 § 2º A DCTFWeb das pessoas jurídicas
deverá ser apresentada de forma
centralizada pelo respectivo
estabelecimento matriz e identificada com
o número de inscrição deste no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ),
ressalvadas as unidades gestoras dos órgãos
públicos da administração direta de quaisquer
dos poderes da União, quando inscritas no CNPJ
como filiais.

16



DCTFWEB 

 § 3º Deverão apresentar a DCTFWeb identificada com o
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) do titular ou responsável:

 I - o contribuinte individual, inclusive o titular de
serviço notarial e registral, e a pessoa física na condição
de proprietário ou dono de obra de construção civil, na
hipótese prevista no § 1º;

 II - os produtores rurais pessoas físicas nas hipóteses
previstas no inciso VIII do caput; e

 III - as pessoas físicas de que trata o inciso IX do caput,
que adquirirem produção de produtor rural pessoa física
ou de segurado especial para venda, no varejo, a pessoa
física.
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 § 4º Para fins do disposto no inciso II do caput,
considera-se unidade gestora de orçamento
aquela autorizada a executar parcela do
orçamento da União, dos estados, do Distrito
Federal ou dos municípios.

 § 5º.”

 As informações relativas às sociedades em
conta de participação (SCP) devem ser
apresentadas pelo sócio ostensivo, em sua
própria DCTFWeb
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Dispensa de apresentação

A IN RFB nº 1.787 de 2018 dispõe, em seu art. 3º,
que estão dispensados da apresentação da
DCTFWeb:

“I - os contribuintes individuais que não têm
trabalhador segurado do RGPS que lhes preste
serviços;

II - os segurados especiais;

III - os produtores rurais pessoa física não
enquadrados nas hipóteses previstas no inciso VIII
do caput do art. 2º,
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IV - os órgãos públicos em relação aos servidores públicos
estatutários, filiados a regimes previdenciários próprios;

V - os segurados facultativos;

VI - os consórcios de que tratam os arts. 278 e 279 da
Lei nº 6.404, de 1976, não enquadrados nas hipóteses
previstas no inciso III do caput do art. 2º;

VII - os MEI, quando não enquadrados nas hipóteses
previstas no inciso VII do caput do art. 2º,

VIII - os fundos especiais de natureza contábil ou
financeira, não dotados de personalidade jurídica, criados no
âmbito de qualquer dos poderes da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios;
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IX - as comissões sem personalidade jurídica criadas
por ato internacional celebrado pela República Federativa
do Brasil e 1 (um) ou mais países, para fins diversos;

X - as comissões de conciliação prévia de que trata o art.
625-A do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

XI - os fundos de investimento imobiliário ou os clubes
de investimento registrados em Bolsa de Valores,
segundo as normas fixadas pela Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) ou pelo Banco Central do Brasil (Bacen),
cujas informações, quando existirem, serão prestadas pela
instituição financeira responsável pela administração do
fundo; e

XII - os organismos oficiais internacionais ou
estrangeiros em funcionamento no Brasil que não
tenham trabalhador segurado do RGPS que lhes preste
serviços.”
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TRIBUTOS DECLARADOS NA DCTFWEB 

 Na DCTFWeb devem ser declarados os seguintes 
tributos: 

 I) Contribuições previdenciárias a cargo
das empresas (incidentes sobre a folha de
pagamento) e dos trabalhadores, conforme
disposto nas alíneas “a” e “c”, respectivamente,
do parágrafo único do art. 11 da Lei 8.212/91;
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 II) Contribuições previdenciárias
instituídas sobre a receita bruta a título de
substituição às incidentes sobre a folha de
pagamento, tais como a Contribuição Patronal
Sobre a Receita Bruta (CPRB), prevista na Lei
12.546/2011, e as contribuições devidas pelo
produtor rural pessoa jurídica, pela agroindústria
e pela associação desportiva que mantém clube
de futebol;

23



DCTFWEB 

 III) Contribuições destinadas a outras
entidades e fundos (terceiros), de que
tratam os arts. 149 e 240 da Constituição

Federal/88.
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COMO APRESENTAR A DECLARAÇÃO

Antes de abordar temas relativos ao conteúdo da DCTFWeb,
seguem informações importantes sobre a apresentação da
declaração.

Forma de apresentar

A DCTFWeb pode ser editada e transmitida por meio do
sistema da declaração, acessível no Atendimento
Virtual (e-CAC) da Receita Federal:
idg.receita.fazenda.gov.br.
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Prazo para apresentar

A DCTFWeb, de regra, tem periodicidade mensal e
deve ser transmitida pela Internet até as
23h59min59s (horário de Brasília) do dia 15 do
mês seguinte ao da ocorrência dos fatos geradores
(Ex.: DCTFWeb de julho/2018 deve ser apresentada
até dia 15 de agosto/2018).

Caso o dia 15 não seja dia útil, a apresentação
deverá ser antecipada para o dia útil imediatamente
anterior.
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Ausência de informações a serem prestadas

No período de apuração em que não houver fatos
geradores a declarar, a DCTFWeb deve ser
gerada com o indicativo “sem movimento”, a
partir do preenchimento e transmissão dos
eventos periódicos de fechamento das
escriturações digitais.
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Apresentação em situações especiais

A empresa incorporada, incorporadora, fusionada,
cindida ou extinta deve apresentar a DCTFWeb
contendo os dados referentes aos tributos cujos fatos
geradores tenham ocorrido sob a sua responsabilidade.

Havendo necessidade de retificação de uma
declaração de empresa incorporada, fusionada,
cindida ou extinta, as escriturações digitais e
respectiva DCTFWeb devem ser enviadas no CNPJ
originário da empresa incorporada, fusionada,
cindida ou extinta.
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PENALIDADES E ACRÉSCIMOS LEGAIS

O contribuinte que deixar de apresentar a
DCTFWeb, apresenta-la fora do prazo, ou
apresentá-la com incorreções ou omissões. Ao
final, discorre-se sobre os acréscimos legais
decorrentes do pagamento em atraso dos débitos
confessados.
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Multa por Atraso na Entrega da Declaração
(MAED)

A Multa por Atraso na Entrega da Declaração é
devida quando o contribuinte que estiver obrigado
a apresentar a DCTFWeb deixar de fazê-lo, ou se
a enviar após o prazo estipulado. Assim que
transmitir a declaração em atraso, a aplicação
gera automaticamente, além do Recibo de
Entrega, a Notificação de Lançamento da
multa e o respectivo DARF.
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O valor da multa corresponde a 2% ao mês-
calendário ou fração, incidente sobre o montante
das contribuições informado na DCTFWeb, ainda
que integralmente pago, limitado a 20%, e
observado o valor da multa mínima.

Para efeito de aplicação da MAED, é considerado
como termo inicial o dia seguinte ao término do
prazo originalmente fixado para a entrega da
declaração. Como termo final, a data da efetiva
entrega ou, no caso de não-apresentação, a data
da lavratura do auto de infração.
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Multa por Incorreções ou Omissões

O contribuinte que apresentar a DCTFWeb com
incorreções ou omissões fica sujeito à multa no
valor de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de
dez informações incorretas ou omitidas, observada
a multa mínima.

Omitir informações com objetivo de suprimir
ou reduzir contribuição previdenciária,
caracteriza, em tese, a prática de sonegação
de contribuição previdenciária, conforme art.
337-A do Código Penal.
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Multa mínima

A multa mínima a ser aplicada na hipótese de
atraso na entrega da declaração será de R$
200,00 (duzentos reais), em se tratando de
omissão de declaração sem ocorrência de fatos
geradores, e de R$ 500,00 (quinhentos reais) nos
demais casos.

A multa mínima terá redução de 90% (noventa
por cento) para o MEI e de 50% (cinquenta
por cento) para a ME e a EPP enquadradas no
Simples Nacional.
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5.4. Reduções

Observado o valor da multa mínima, as multas
serão reduzidas em:

a) 50% (cinquenta por cento), quando a
declaração for apresentada após o prazo, mas
antes de qualquer procedimento de ofício;

b) 25% (vinte e cinco por cento), se houver a
apresentação da declaração no prazo fixado em
intimação.
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5.6. Acréscimos Legais

Os débitos não pagos nos prazos previstos na legislação
específica são acrescidos de:

a) Multa de mora calculada à taxa de 0,33% (trinta e três
centésimos por cento), por dia de atraso, a partir do primeiro
dia útil subsequente ao do vencimento do prazo previsto para
o pagamento da contribuição até o dia em que ocorrer o seu
pagamento, limitada a 20% (vinte por cento) do valor do
imposto ou contribuição não recolhido;

b) Juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até
o mês anterior ao do pagamento e de 1% (um por cento) no
mês do pagamento.
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6. ACESSO AO SISTEMA

O sistema DCTFWeb deve ser acionado após o envio dos
eventos de fechamento do e Social e da EFD-Reinf. Para
acioná-lo, o declarante precisa utilizar certificado digital ou,
em alguns casos específicos, código de acesso.

A aplicação é acessada no Atendimento Virtual (e-CAC) da
Receita Federal do Brasil, disponível no endereço eletrônico
idg.receita.fazenda.gov.br. Após abrir a página na Internet,
clica-se na opção “Serviços para o cidadão e para a
empresa”:
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 Na tela seguinte, são prestadas informações
sobre os Serviços da Receita Federal, como
gerar código de acesso, certificados digitais,
entre outras.

 Para prosseguir, deve-se rolar a página para
baixo até localizar a opção “Portal e-CAC” e
clicar em Acessar, a fim de abrir a tela que
solicita a senha de acesso.
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TELA INICIAL (RELAÇÃO DE DECLARAÇÕES)

Ao acessar o sistema DCTFWeb, a tela inicial
apresenta a Relação de Declarações,
evidenciando as que estão na situação “Em
andamento”, ou seja, que podem ser editadas
por ainda não terem sido transmitidas.

Também são exibidas as declarações “Ativas”
com saldo a pagar que foram transmitidas no
dia (transmitidas hoje).
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Visão do Procurador 

A PF ou PJ que deseje acessar as declarações de
seus outorgantes deve marcar a opção Sou
Procurador e desejo visualizar as declarações
de meus outorgantes.

Esta opção só fica disponível para o CPF ou CNPJ
que tenha procuração cadastrada na RFB. Ao
marcá-la, por meio de um clique, a aplicação
verifica junto ao sistema Procuração Eletrônica da
RFB para quais outorgantes (CPF/CNPJ) o
declarante tem poderes de entregar a DCTFWeb.
Essa lista é disponibilizada no campo Outorgante
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48

Serviços da declaração

A seguir são listadas as seis funcionalidades
existentes na coluna Serviços da tela inicial.
Somente estarão disponíveis os serviços aplicáveis
ao tipo e situação da declaração
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EDIÇÃO DE UMA DCTFWEB

A edição da DCTFWeb possibilita visualizar os
débitos apurados e os créditos vinculados.
Permite também ajustar a forma como foram
vinculadas as deduções, bem como informar
outros tipos de créditos, como, por exemplo,
os de Suspensão ou Parcelamento. Para editar
uma declaração, primeiro, deve-se identificar na
tela inicial a DCTFWeb a ser trabalhada, que deve
estar na situação “em andamento”.
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CRÉDITOS VINCULÁVEIS

O sistema DCTFWeb recepciona créditos informados
no eSocial e na EFD-Reinf para aproveitamento
junto aos débitos.

Há também outros tipos de créditos que não
constam das escriturações digitais, mas podem ser
importados dos sistemas da RFB, ou podem ser
inseridos manualmente na aplicação.

Os créditos vinculáveis estão divididos em três
classes: Deduções, Créditos (Outros Créditos)
e Pagamento:
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12.3. Retenção Lei 9.711/98

Créditos Vinculáveis→Deduções→Retenção Lei 9711/98

A Lei 9.711/98 instituiu a obrigatoriedade da retenção e
recolhimento para a Previdência Social de um percentual sobre o
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, quando
executados mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada.
Referida norma deu nova redação ao art. 31 da Lei 8.212/93,
dispositivo este alterado posteriormente por outras leis.

Sob a ótica do tomador de serviços executados mediante
cessão de mão-de-obra ou empreitada, a Retenção Lei
9.711/98, efetuada sobre a nota fiscal ou fatura, gera um
débito a ser declarado na DCTFWeb. Por outro lado, para o
prestador do serviço, a retenção sofrida gera um crédito
dedutível (vinculável), também informado na DCTFWeb.
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12.3.2. Obrigações do Prestador

A empresa que sofreu a retenção (prestadora dos serviços)
deve informar na EFD-Reinf todas as retenções sofridas.

A EFD-Reinf envia essa informação para a DCTFWeb da
prestadora sob a forma de créditos vinculáveis.

A aplicação DCTFWeb aloca automaticamente o crédito de
Retenção Lei 9.711/98, de acordo com o padrão definido na
Tabela de Vinculação. Se o contribuinte quiser modificar de
forma manual o crédito, deve clicar em Créditos

Vinculáveis→Deduções→Retenção Lei 9.711/98.
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 13.3. Relatório Resumo de Créditos

 O Relatório Resumo de Créditos exibe o valor do
crédito informado ou importado, o valor
vinculado a débito e o saldo disponível para cada
tipo de crédito vinculável.
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 Relatório de Créditos

 O Relatório de Créditos exibe a forma como os
créditos estão vinculados aos débitos na
declaração.

 Identifica cada código de receita vinculado e
fornece outras informações. Além disso, permite
o filtro por tipo de crédito.
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Emitir DARF por prestador de serviço (filtros)

É possível emitir um DARF para cada prestador de
serviço que sofreu retenção da contribuição
previdenciária (Lei 9.711/98). Conforme abordado
na seção 12.3.1. Obrigações do Tomador, essas
retenções podem ser visualizadas na DCTFWeb do
tomador de serviços por meio dos códigos de
receita 1141-06 e 1162-01.
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Editar DARF

A edição do DARF permite alterar, no documento
de arrecadação, o valor a pagar dos débitos
selecionados na coluna Saldo a Pagar (por padrão
são selecionados todos). Também é possível
alterar a Data de Pagamento do DARF, que
deve estar compreendida entre o dia em que se
está acessando o sistema e o último dia útil do
respectivo mês. Por padrão, a Data de Pagamento é
o dia de vencimento dos tributos informados na
declaração. Se os débitos já estiverem vencidos, a
data padrão será o dia do acesso.
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Alterar tributos sob fiscalização da RFB

O contribuinte fica impedido de retificar a DCTFWeb em
relação aos tributos nos respectivos períodos abrangidos pelo
termo de início de procedimento fiscal do qual tenha sido
intimado. Exemplo: se uma empresa estiver sendo fiscalizada
no tocante às contribuições previdenciárias do ano 20X1, não
poderá retificar os débitos e créditos dessas contribuições nas
declarações referentes àquele ano. Havendo recolhimento
anterior ao início do procedimento fiscal, em valor superior ao
declarado, o contribuinte poderá apresentar declaração
retificadora, em atendimento a intimação fiscal e nos termos
desta, para sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades
cabíveis.
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