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O que é Apuração Previdenciária? 
 
 

A Apuração Previdenciária é uma nova opção disponibilizada nos módulos Domínio Folha e Domí- 

nio Escrita Fiscal para atender às exigências da IN nº 1.787 - 2018 Art. 13§ 1º, que instituiu a obriga- 

toriedade de entrega da DCTFWeb para as empresas obrigadas ao envio das informações através 

do eSocial e EFD-Reinf. 

 
A DCTFWeb consolidará as informações referentes ao INSS enviadas pelos eventos do eSocial e da 

EFD-Reinf, que são: 

 
EFD-Reinf - Escrita Fiscal: 

Imposto 26 - INSS Retido 

Imposto 28 - FUNRURAL 

Imposto 103 - INSS Receita Bruta 

Imposto 142 - INSS Receita Bruta SCP 

OBS: Os cálculos destes impostos não foram alterados, e continuam sendo realizados pelo sistema 

da mesma forma como anteriormente. O que mudará é a forma de recolhimento dos mesmos a partir 

da competência que for configurada a empresa para realizar o cálculo previdenciário e emitir a 

DCTFWeb, estes serão recolhidos em única DARF gerada conforme DCTFWeb. 

 
Folha de Pagamento: 

INSS Empregados (Normal, férias, 13º salário, etc) 

INSS Contribuintes 

INSS RAT 

INSS Empresa 

INSS Terceiros 

Dedução de INSS (Salário Família e Licença Maternidade) 
 

OBS: Será gerado pela DCTFWeb todo o INSS a recolher que antes era gerado GPS, e a partir da com- 

petência que for configurada a empresa para emitir a DCTFWeb, serão recolhidos em DARF gerada 

conforme DCTFWeb. 

 
Em resumo todos os valores gerados para o INSS tanto no módulo Folha quanto no módulo Escrita 

Fiscal e serão gerado em um único DARF que deverá ser conferido com a Apuração Previdenciária. 
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Como faço para habilitar e quando devo 
habilitar essas opções no sistema? 

 

Essa opção deve ser habilitada nos dois módulos: Folha e Escrita Fiscal, essa opção somente 

estará disponível para as empresas que já estiverem no Ambiente Oficial. Você poderá habilitar 

essas opções apenas quando estiver obrigado ao envio da DCTFWeb, que para empresas do 1º 

Grupo será a partir 08/2018, com prazo de entrega até 15/09/2018, para emissão da guia de 

pagamento em 20/09/2018, conforme IN RFB Nº 1819, de 26/06/2018. Para empresas do 2º 

grupo a previsão é de que seja a partir de 04/2019 com prazo de entrega até 15/05/2019, para 

emissão da guia de pagamento em 20/05/2019. E para empresas do 3º grupo a previsão é de 

que seja a partir de 10/2019 

 
Para realizar a transmissão da DCTFWeb, você deverá já ter enviado os informativos eSocial e 

EFD-Reinf no ambiente oficial. 

Quais são as etapas para a Apuração Previdenciária? 

Nos Parâmetros do módulo Folha, selecione a opção Efetuar cálculo previdenciário conforme 

DCTFWeb a partir de, e informe a competência do início do envio à DCTFWeb. 

 

 

 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=93719
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Como configurar a empresa para efetuar a Apuração Previdenciária conforme DCTFWeb? 

(Módulo Folha) 
 

Nos Parâmetros do módulo Escrita Fiscal, selecione a opção Efetuar cálculo previdenciário con- 

forme DCTFWeb. 

 

 
Como configurar a empresa para efetuar a Apuração Previdenciária conforme DCTFWeb? 

(Módulo Escrita Fiscal) 

Após habilitar as opções, você deve prosseguir com os cálculos e lançamentos na Escrita Fiscal e 

na Folha. Assim que todos os movimentos estiverem lançados e ambos os módulos possuírem os 

cálculos realizados, acesse a tela de Apuração Previdenciária em um dos dois módulos: 

 
 

OBS: No sistema a Apuração Previdenciária foi disponibilizada nos módulos Folha e Escrita Fiscal. 

Dessa forma, será possível fazer essa apuração apenas em um dos módulos citados, caberá ao Escri- 

 

https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=5036
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=5036
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4862
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4862
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tório definir quem ficará resposável por essa rotina, departamento Fiscal ou Pessoal. 
 

A Apuração Previdenciária deve ser o último processo a ser realizado na competência, caso você 

precise fazer algum lançamento na Escrita Fiscal ou lançar alguma rubrica na Folha de Pagamen- 

to, sendo necessário refazer a apuração ou cálculo da competência. Após, é necessário refazer 

também a Apuração Previdenciária. 

 
Realize a apuração informando a competência e os tipos de cálculo realizados para folha nessa 

competência. Será apresentada a janela de Consulta Apuração Previdenciária: 

 

Nessa janela serão demonstrados os valores de INSS como o INSS Folha, INSS Retido, INSS Fun- 

rural e INSS Receita Bruta. Os valores a compensar como Salário Família e Maternidade também 

serão demonstados nessa janela. 

 
Caso tenha dúvidas, acesse a solução: 

 
Como conferir os valores da Apuração Previdenciária conforme a DCTFWeb? 

 

https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=5031
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O que muda com Apuração Previdenciária 

  conforme a DCTFWeb? 
 

Na Escrita Fiscal não será mais possível realizar os seguintes procedimentos a partir da competên- 

cia em que for selecionada nos Parâmetros a opção: Efetuar Cálculo previdenciário conforme 

DCTFWeb: 

 
• A compensação do imposto 103-INSS Receita Bruta, pelo menu Movimentos, submenu 

Outros, submenu Compensações; 
 

• Suspensão dos impostos 103-INSS Receita Bruta e 142-INSS Receita Bruta - SCP, pelo 

menu Movimentos, submenu Outros, submenu Suspensão de Impostos Federais; 

 
• Parcelamento do imposto 103-INSS Receita Bruta, pelo menu Movimentos, opção Parce- 

lamentos de Impostos; 
 

• Pagamento dos impostos 26-INSS Retido, 28-FUNRURAL, 103-INSS Receita Bruta e 

          142-INSS Receita Bruta SCP, pelo menu Movimentos, opção Pagamento de Impostos; 
 

• Guia DARF Normal dos impostos 103-INSS Receita Bruta e 142-INSS Receita Bruta SCP, 

pelo menu Relatórios, submenu Guias, submenu Federais, opção DARF Normal; 
 

• Guia GPS para impostos INSS Retido, pelo menu Relatórios, submenu Guias, submenu 

Federais, submenu GPS e opção INSS. 

 
• No módulo Folha, a principal alteração será na forma em que é realizado o pagamento do 

INSS. Não será mais possível realizar os seguintes procedimentos: 
 

• Gerar a GPS Eletrônica, a partir da obrigatoriedade esses valores serão gerados na 

DCTFWeb; 
 

• A forma de compensar o INSS com a Receita Bruta também muda, agora é realizada a 

compensação cruzada, e quando houver sobra de compensação de salário maternidade ou 

salário família esses valores não serão compensados de forma automática, será 

necessário emitir uma PER/DCOMP para reembolso; 
 

• As retenções da mesma poderão ser utilizadas de um mês para outro, também por meio de 

PERD/DCOMP. 

7 
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Como ficarão as Compensações, Restituições e 

  Ressarcimento dos valores de INSS? 
 

Conforme IN RFB Nº 1717 - 2017, Art. 62-A, os saldos remanescentes não serão mais compensados 

com o imposto devido correspodentes aos períodos de apuração subsequentes, sendo necessário 

efetuar a PER/DCOMP para que haja a restituição do valor ou para utilização desses créditos. 

 
Os valores de créditos restantes de competências anteriores a vigência dos Parâmetros onde for 

marcado a opção Efetuar cálculo previdenciário conforme DCTFWeb, não serão utilizados para 

compensação de valores a partir desta mesma competência, e para aproveitá-los será necessário 

a utilização da PER/DCOMP. 

 

Como transmitir a DCTFWeb? 
 

A DCTFWeb não tem um envio, ou seja, nenhum sistema irá gerar arquivo para a importação na 

Receita Federal. O que existe é uma consolidação dos valores enviados pelo EFD-Reinf e pelo eSo- 

cial. A integração acontece, automaticamente, após a transmissão com sucesso do evento de 

encerramento da escrituração, seja eSocial ou EFD-Reinf. A DCTFWeb “monta” a declaração, 

consolidando as apurações recepcionadas (eSocial e/ou EFD-Reinf). Desta forma, a DCTFWeb 

constante no eCAC será sempre resultante das apurações recebidas. 

A transmissão da DCTFWeb deverá ocorrer após o envio dos informativos EFD-Reinf e eSocial. Para 

transmitir a DCTFWeb, você deverá acessar o portal do eCAC, conferir os valores e clicar em 

transmitir. 

 
Caso tenha dúvidas de como realizar a transmissão, acesse a solução relacionada abaixo: 

Como transmitir a DCTFWeb? 

Quais são as etapas para a apuração previdenciária? 
 

• 1º Enviar para o eSocial o evento S-1299 até o dia 07 do mês seguinte; 
 

• 2º Enviar para o EFD-Reinf o evento R-2099 até o dia 15 do mês seguinte; 
 

• 3º Com isso na DCTFWeb será gerado de forma automática pelo envio dos dois 

informativos acima, o valor a recolher de INSS; 
 

• 4º Faça a Apuração Previdenciária pelo módulo Escrita Fiscal no menu Movimentos, opção Apu- 

ração Previdênciarária, ou pelo módulo Folha no menu Processos, opção Apuração 

Previdenciária; 

 

 

https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=5015
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• 5º Faça a conferência dos valores apurados. Caso possua dúvidas nessa conferência, 

verifique a solução relacionada abaixo: 

 
Como conferir os valores da Apuração Previdenciária conforme a DCTFWeb? 

 
 

• 6º Para transmissão desse valor, será necessário acessar o ambiente da RFB pelo portal 

eCAC. 

 
Antes de concluir a transmissão, faça a conferência com os valores apurados dentro do 

sistema, conforme item 5º acima. 
 

• 7º Após concluir a transmissão, faça a emissão da DARF para pagamento do INSS a recolher. 

 

O FGTS deve ser enviado pela DCTFWeb? 

Não, o DARF conterá apenas os tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. 

O FGTS continuará sendo gerido pela Caixa Econômica Federal - CEF. 

Posteriormente esse recolhimento será pela GRFGTS, porém até o início dessa obrigatoriedade o 

procedimento não terá alterações e deverá continuar a ser enviado pela GFIP. 

 

 

https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=5031


 

 


