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Quais são os destaques da 
Dirf 2022?

DIRF x eSOCIAL

DIRF ainda não foi substituída para nenhum

grupo de empregadores do eSocial (só será

substituída no ano base 2023).
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Obrigatoriedade
Estão obrigadas a apresentar a Dirf 2022 as seguintes pessoas físicas e jurídicas, que 

pagaram ou creditaram rendimentos em relação aos quais tenha havido retenção do IRRF, ainda que em 

um único mês do ano-calendário, por si ou como representantes de terceiros, inclusive: 

a) estabelecimentos matrizes de pessoas jurídicas de direito privado domiciliadas no Brasil, inclusive as 

imunes ou isentas;

b) pessoas jurídicas de direito público, inclusive os fundos públicos de que trata o art. 71 da Lei nº 

4.320/1964; 

c) filiais, sucursais ou representações de pessoas jurídicas com sede no exterior;

d) empresas individuais; 

02/02/2022 15:31 8
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Obrigatoriedade

e) caixas, associações e organizações sindicais de empregados e empregadores;

f) titulares de serviços notariais e de registro; 

g) condomínios edilícios; 

h) instituições administradoras ou intermediadoras de fundos ou clubes de investimentos; 

i) órgãos gestores de mão de obra do trabalho portuário;  e 

j) nas demais hipóteses mencionadas (adiante)

02/02/2022 15:32 9

Pessoas físicas e jurídicas que não 
tenham efetuado retenção

Estão obrigadas a apresentar a Dirf 2022 as seguintes pessoas físicas e jurídicas, ainda que não

tenha havido retenção do imposto:

a) órgãos e entidades da administração pública federal que efetuaram pagamento às entidades

imunes ou às isentas referidas nos incisos III e IV do art. 4º da Instrução Normativa RFB nº

1.234/2012 , pelo fornecimento de bens e serviços;

b) candidatos a cargos eletivos, inclusive vices e suplentes.

02/02/2022 15:31 10
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Pagamentos efetuados a domiciliados no 
exterior

Deverão também apresentar a Dirf 2022 as pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no País que

efetuaram pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa a pessoa física ou jurídica residente ou

domiciliada no exterior, ainda que não tenha havido a retenção do imposto, de valores referentes a:

a) aplicações em fundos de investimento de conversão de débitos externos;

b) royalties, serviços técnicos e de assistência técnica;

c) juros e comissões em geral;

d) juros sobre o capital próprio;

e) aluguel e arrendamento;

02/02/2022 15:31 11

continuação

f) aplicações financeiras em fundos ou em entidades de investimento coletivo;

g) carteiras de valores mobiliários e mercados de renda fixa ou renda variável;

h) fretes internacionais;

i) previdência complementar e Fundo de Aposentadoria Programada Individual (Fapi);

j) remuneração de direitos;

k) obras audiovisuais, cinematográficas e videofônicas;

l) lucros e dividendos distribuídos;

m) cobertura de gastos pessoais, no exterior, de pessoas físicas residentes no País, em missões oficiais ou em

viagens de turismo, negócios, serviço ou treinamento;

n) rendimentos previstos no art. 1º do Decreto nº 6.761/2009, que tiveram a alíquota do Imposto de Renda reduzida

a zero, exceto no caso dos rendimentos específicos mencionados no § 4º do mesmo artigo;

e o) demais rendimentos considerados como rendas e proventos de qualquer natureza, na forma da legislação

específica.

02/02/2022 15:31 12
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Cartórios 

A Dirf 2022 dos serviços notariais e de registros deverá ser apresentada:

a) no caso de serviços mantidos diretamente pelo Estado, pela fonte pagadora, mediante o seu número de

inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

e b) nos demais casos, pelas pessoas físicas de que trata o art. 3º da Lei nº 8.935/1994*, mediante os

respectivos números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

* Art. 3º Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais do direito, dotados de fé pública, a

quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro.

02/02/2022 15:31 13

Contribuições sociais retidas na fonte

São também obrigadas à apresentação da Dirf 2022 as pessoas jurídicas que tenham efetuado retenção,

ainda que em um único mês do ano calendário a que se referir a declaração:

da Contribuição Social sobre o Lucro (CSL), da contribuição para o PIS-Pasep e da Cofins sobre pagamentos

efetuados a outras pessoas jurídicas, conforme os termos do § 3º do art. 3º da Lei nº 10.485/2002 e dos

arts. 30 , 33 e 34 da Lei nº 10.833/2003 .

02/02/2022 15:31 14
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Retenções efetuadas por órgãos públicos 
estaduais e municipais 

Na hipótese de pagamentos efetuados pelos órgãos da administração direta, autarquias e

fundações dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios de que trata o art. 33 da Lei nº

10.833/2003 , as retenções, os recolhimentos e o cumprimento das obrigações acessórias

deverão ser efetuados com observância do disposto na Instrução Normativa SRF nº 475/2004

.

02/02/2022 15:31 15

Retenções efetuadas por órgãos públicos federais 

As informações relativas à retenção do IRRF e das contribuições incidentes sobre os pagamentos efetuados a pessoas jurídicas pelo
fornecimento de bens ou pela prestação de serviços, conforme os termos do art. 64 da Lei nº 9.430/1996 e do art. 34 da Lei nº
10.833/2003 , deverão ser prestadas na Dirf 2022 apresentadas por:

a) órgãos da Administração Pública Federal direta;

b) autarquias e fundações da Administração Pública Federal;

c) empresas públicas;

d) sociedades de economia mista; e e) demais entidades em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital
social com direito a voto e que recebam recursos do Tesouro Nacional e estejam obrigadas a registrar a sua execução orçamentária e
financeira no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi).

Na Dirf apresentada pelos órgãos e entidades supramencionados, deverão ser informados também os valores pagos às entidades
imunes ou às isentas pelo fornecimento de bens e serviços, na forma prevista no § 3º do art. 37 da Instrução Normativa RFB nº
1.234/2012 .

02/02/2022 15:31 16
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Sociedade em conta de participação

Estão obrigadas a apresentar a Dirf 2022 as pessoas físicas e jurídicas na condição de sócio

ostensivo de sociedade em conta de participação (SCP), ainda que não tenha havido

retenção do imposto.

02/02/2022 15:31 17

2. Prazos e meios de apresentação

02/02/2022 18
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Prazos de apresentação

A Dirf 2022, relativa ao ano-calendário de 2021, deverá ser apresentada até as 23h59min59s, horário de
Brasília, de 28.02.2022,

exceto na hipótese de situações especiais (extinção, incorporação, fusão ou cisão), saída definitiva e
encerramento de espólio (a seguir os prazos de cada situação).

02/02/2022 15:38 19

Situações especiais (prazos)

No caso de extinção decorrente de liquidação, incorporação, fusão ou cisão total ocorrida no ano-calendário de 2022, a pessoa
jurídica deverá apresentar a Dirf 2022, 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 de 2022, caso em que a Dirf 2022 poderá ser
apresentada até 31.03.2022.

No caso de fusão, incorporação ou cisão:

a) as empresas fusionadas, incorporadas ou extintas por cisão total deverão prestar informações relativas aos seus beneficiários, de
1º de janeiro até a data do evento, sob os seus correspondentes números de inscrição no CNPJ;

b) as empresas resultantes da fusão, da cisão parcial, bem como as novas empresas que resultarem da cisão total deverão prestar
as informações relativas aos seus beneficiários, a partir da data do evento, sob os seus números de inscrição no CNPJ;

e c) a pessoa jurídica incorporadora e a remanescente da cisão parcial deverão prestar informações relativas aos seus beneficiários,
tanto anteriores como posteriores à incorporação e cisão parcial, para todo o ano-calendário, sob os seus respectivos números de
inscrição no CNPJ.

02/02/2022 15:38 20
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3. Informações a declarar

02/02/2022 21

O que é a Dirf?

A Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf é a declaração feita pela FONTE

PAGADORA, com o objetivo de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil:

- Os rendimentos pagos a pessoas físicas domiciliadas no País;

- O valor do 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 domiciliados no exterior;

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

- Valores pagos a Pessoas Jurídicas com retenção IR, PIS, COFINS e CSLL.

02/02/2022 15:41 22
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TABELA DE CÓDIGOS OBRIGATÓRIOS

No preenchimento da Dirf 2022, os rendimentos tributáveis informados deverão ser especificados de acordo

com a Tabela de Códigos de Retenção Obrigatórios anexa à Instrução Normativa RFB nº 1.990/2020 , que

consta das instruções de preenchimento contidas no programa gerador da Dirf, disponibilizado pela RFB na

Internet, com as seguintes tabelas como anexos:

a) Tabela de Códigos de Receitas (Anexo I); <arquivo pdf anexo>

b) Tabelas Relativas a Rendimento de Beneficiário no Exterior (Anexo II);

e c) Tabela de Código dos Países (Anexo III).

Vide: MAFON/2020

02/02/2022 16:03 23

Certificado Digital

Para transmissão da DIRF é obrigatório o uso de Certificado Digital, exceto para

empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL.

02/02/2022 15:46 24
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Dicas Básicas
A DIRF a ser declarada, assim como o Imposto de Renda a ser descontado e também o pagamento do DARF IR é sempre

baseado nos pagamentos efetuados na referência em questão (não confundam com a competência da folha de

pagamento).

O arquivo da DIRF deve ser apresentado pela matriz da pessoa jurídica, consolidando suas informações e as de todas as

filiais.

Para os dependentes, a informação do CPF é obrigatório a partir dos 18 anos, mas sugerimos informar de todos, se possível.

Em relação a pensão alimentícia devem ser informadas as importâncias pagas e os dados cadastrais, inclusive CPF, do

alimentando, ou seja, do filho.

BENEFICIÁRIO
Pessoa Física
A. BENEFICIÁRIOS PESSOAS FÍSICAS – ASPECTOS RELEVANTES
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Beneficiários pessoas físicas
A Dirf 2022 deve conter as seguintes informações relativas aos beneficiários

pessoas físicas domiciliadas no País:

a) nome;

b) número de inscrição no CPF;

c) relativamente aos rendimentos tributáveis:

c.1) os valores dos rendimentos pagos durante o ano-calendário, discriminados por mês de pagamento e por código
de receita, que tenham sido objeto de retenção do IRRF, e os valores que não tenham sido objeto de retenção, desde
que nas condições e limites constantes nos incisos II, III e VIII do caput, no inciso I do § 1º e nos §§ 4º e 5º do art. 10
da Instrução Normativa RFB nº 1.990/2020 ;

c.2) os valores das deduções, que deverão ser informados separadamente conforme se refiram a previdência oficial,
previdência complementar, inclusive entidades fechadas de natureza pública e Fapi, dependentes ou pensão
alimentícia;

c.3) o respectivo valor do IRRF;

c.4) no caso de pagamento dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), de que trata o art. 12-A da Lei nº
7.713/1988 , deverá conter também a informação da quantidade de meses, correspondente ao valor pago, utilizada
para a apuração do IRRF e o valor pago ao advogado;

02/02/2022 15:49 27

e c.5) os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos para pessoa física ou jurídica

residente ou domiciliada no exterior, destinados a cobertura de gastos pessoais no exterior, de pessoas físicas

residentes no País, em missões oficiais ou em viagens de turismo, negócios, serviço ou treinamento;

d) relativamente às informações de pagamentos a plano privado de assistência à saúde, modalidade coletivo

empresarial, contratado pela fonte pagadora em benefício de seus empregados:

d.1) número de inscrição no CNPJ da operadora do plano privado de assistência à saúde;

d.2) nome e número de inscrição no CPF do beneficiário titular e dos respectivos dependentes, ou, no caso de

dependente menor de 18 anos em 31 de dezembro do ano-calendário a que se refere a Dirf, seu nome e a

data do seu nascimento; d.3) total anual correspondente à participação do empregado no pagamento do

plano de saúde, com discriminação das parcelas correspondentes ao beneficiário titular e a correspondente a

cada dependente;

d.4) total anual correspondente ao reembolso recebido, com discriminação das parcelas correspondentes ao

beneficiário titular e a cada dependente;

d.5) relativamente aos rendimentos pagos que não tenham sido objeto de retenção do IRRF ou que tenham

sido objeto de retenção sem o correspondente recolhimento, em razão de depósito judicial do imposto ou de

concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, com base no disposto no art. 151 do CTN :

02/02/2022 15:49 28



02/02/2022

15

d.5.1) os valores dos rendimentos pagos durante o ano-calendário, discriminados por mês de pagamento e por

código de receita, mesmo que a retenção do IRRF não tenha sido efetuada;

d.5.2) os respectivos valores das deduções, discriminados conforme o disposto na letra "c.2";

c) o valor do IRRF que tenha deixado de ser retido; e

d) o valor do IRRF que tenha sido depositado judicialmente;

e) relativamente à compensação de IRRF com imposto retido no próprio ano-calendário ou em anos anteriores, em

cumprimento de decisão judicial, deverá ser informado:

e.1) no campo "Imposto Retido" do quadro "Rendimentos Tributáveis", nos meses da compensação, o valor da

retenção mensal diminuído do valor compensado;

e.2) nos campos "Imposto do Ano Calendário" e "Imposto de Anos Anteriores" do quadro "Compensação por

Decisão Judicial", nos meses da compensação, o valor compensado do IRRF correspondente ao ano-calendário ou

a anos anteriores; e

e.3) no campo referente ao mês cujo valor do imposto retido foi utilizado para compensação, o valor efetivamente

retido diminuído do valor compensado; e

02/02/2022 15:49 29

f) relativamente aos rendimentos isentos e aos não tributáveis:

f.1) a parcela isenta de aposentadoria para maiores de 65 anos, inclusive a correspondente ao 13º salário;

f.2) o valor de diárias e ajuda de custo;

f.3) os valores dos rendimentos pagos a título de previdência oficial e de pensão alimentícia e das deduções a

eles relativos, que deverão ser informados separadamente, conforme se trate de pensão, aposentadoria ou

reforma por moléstia grave ou acidente em serviço;

f.4) os valores de lucros e dividendos efetivamente pagos ou creditados no ano-calendário, observado o valor

total anual pago igual ou superior a R$ 28.559,70;

f.5) os valores dos rendimentos pagos ou creditados a titular ou sócio de microempresa (ME) ou empresa de

pequeno porte (EPP), exceto pró-labore e aluguéis, observado o limite estabelecido na letra "f.4";

02/02/2022 15:49 30
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f.6) os valores das indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive das decorrentes de Plano de

Demissão Voluntária (PDV), caso o montante total anual desses rendimentos seja igual ou superior a R$

28.559,70;

f.7) os valores do abono pecuniário;

f.8) os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos para pessoa física ou jurídica

residente ou domiciliada no exterior, destinados a cobertura de gastos pessoais, no exterior, de pessoas

físicas residentes no País, em missões oficiais ou em viagens de turismo, negócios, serviço ou treinamento;

f.9) os valores das bolsas de estudo pagos ou creditados aos médicos-residentes, conforme os termos da Lei

nº 6.932/1981 ;

02/02/2022 15:49 31

f.10) no caso dos beneficiários que se aposentaram a partir de 1º.01.2013, os valores pagos ou creditados por

entidade de previdência complementar a título de complementação de aposentadoria, em relação aos quais

não há obrigatoriedade da retenção do IRRF, inclusive a relativa ao abono anual pago a título de 13º salário, no

limite que corresponda aos valores das contribuições efetuadas exclusivamente pelo beneficiário no período de

1º.01.1989 a 31.12.1995, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.343/2013; e

f.11) outros rendimentos do trabalho, isentos ou não tributáveis, desde que o total anual pago desses

rendimentos seja igual ou superior a R$ 28.559,70.

02/02/2022 15:49 32
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Rendimentos do trabalho assalariado

No caso de rendimentos do trabalho assalariado, as deduções

correspondem aos valores relativos a:

a) dependentes;

b) contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

c) contribuições para entidades de previdência complementar domiciliadas no Brasil e para o Fapi, cujo ônus

tenha sido do beneficiário, destinadas a assegurar benefícios complementares assemelhados aos da Previdência

Social e das contribuições para as entidades fechadas de previdência complementar de natureza pública; e

d) pensão alimentícia paga em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de

escritura pública relativa a separação ou divórcio consensual, inclusive a prestação de alimentos provisionais.

02/02/2022 15:49 33

Rendimentos do trabalho assalariado

A remuneração correspondente a férias, deduzida dos abonos legais, os quais deverão ser informados como

rendimentos isentos, deverá ser somada às informações do mês em que tenham sido efetivamente pagas,

procedimento este aplicado também em relação à respectiva retenção do IRRF e às deduções.

Relativamente ao 13º salário, deverão ser informados o valor total pago durante o ano-calendário, os valores

das deduções utilizadas para reduzir a base de cálculo dessa gratificação e o respectivo IRRF.

02/02/2022 15:49 34
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Demais rendimentos
Nos casos a seguir, devem ser informados como rendimento tributável:

a) 10% do rendimento decorrente de transporte de carga e de serviços com trator, máquina de terraplanagem,
colheitadeira e assemelhados;

b) 60% do rendimento decorrente do transporte de passageiros;

c) o valor pago a título de aluguel, diminuído dos seguintes encargos, desde que o ônus tenha sido
exclusivamente do locador, e o recolhimento tenha sido efetuado pelo locatário:

c.1) impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que tenha produzido o rendimento;

c.2) aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;

c.3) despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento; e

c.4) despesas de condomínio;

02/02/2022 15:50 35
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Ficha Sociedade em conta de participação - SCP

02/02/2022 15:58 40
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BENEFICIÁRIO
Pessoa Jurídica
B. BENEFICIÁRIOS PESSOAS JURÍDICAS – ASPECTOS 

RELEVANTES

Beneficiários pessoas jurídicas

A Dirf 2022 deve conter as seguintes informações relativas aos beneficiários pessoas jurídicas domiciliadas no País:

a) o nome empresarial;

b) o número de inscrição no CNPJ;

c) os valores dos rendimentos tributáveis pagos ou creditados no ano-calendário, discriminados por mês de
pagamento ou crédito e por código de receita, que:

c.1) tenham sido objeto de retenção do IR ou de contribuições na fonte, ainda que o correspondente recolhimento
não tenha sido efetuado, inclusive em razão de decisão judicial;

e c.2) não tenham sido objeto de retenção do IR ou de contribuições na fonte em razão de decisão judicial;

d) o respectivo valor do IRRF ou de contribuições retidos na fonte.

02/02/2022 16:01 46
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02/02/2022 16:01 47

Instituições administradoras ou intermediadoras 
de fundos ou clubes de investimentos

A Dirf 2022 a ser apresentada pela instituição administradora ou intermediadora deverá conter as

informações segregadas por fundo ou clubes de investimentos e discriminar cada beneficiário, os

respectivos rendimentos pagos ou creditados e o IRRF.

Rendimentos de aplicações financeiras

O rendimento tributável de aplicações financeiras informado na Dirf deverá corresponder ao valor que

tenha servido de base de cálculo do IRRF.

02/02/2022 16:01 48
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Beneficiários residentes no exterior
As pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no País que efetuarem pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa
a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior deverão fazer constar na Dirf as seguintes
informações:

a) o Número de Identificação Fiscal (NIF) fornecido pelo órgão de administração tributária no exterior;

b) o indicador de pessoa física ou jurídica;

c) o número de inscrição no CPF ou no CNPJ, quando houver;

d) o nome da pessoa física ou o nome empresarial da pessoa jurídica beneficiária do rendimento;

e) o endereço completo (rua ou avenida, número, complemento, bairro, cidade, região administrativa, Estado,
província, etc.);

f) país de residência fiscal, conforme Anexo III , da Instrução Normativa RFB nº 1.990/2020 ;

g) natureza da relação entre a fonte pagadora no País e o beneficiário no exterior, conforme Tabela do Anexo II
da Instrução Normativa RFB nº 1.990/2020 ;
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Continuação
h) relativamente aos rendimentos:

h.1) o código de receita;

h.2) a data de pagamento, remessa, crédito, emprego ou entrega;

h.3) os rendimentos brutos pagos, remetidos, creditados, empregados ou entregues durante o ano-calendário,

discriminados por data e por código de receita, observado o limite no valor total anual tenha sido inferior a R$

28.559,70;

h.4) o imposto retido, quando for o caso;

h.5) tipo dos rendimentos, conforme previsto nos Acordos de Dupla Tributação (ADT), cujos códigos constam do

Anexo III da Instrução Normativa RFB nº 1.990/2020 ;

h.6) forma de tributação, conforme a Tabela do Anexo II da Instrução Normativa RFB nº 1.990/2020 .

O NIF será dispensado nos casos em que o país do beneficiário residente ou domiciliado no exterior não o exija

ou nos casos em que, de acordo com as regras do órgão de administração tributária no exterior, o beneficiário

do rendimento, remessa, pagamento, crédito ou outras receitas estiver dispensado desse número.
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Comissões, corretagens e serviços de 
propaganda e publicidade
Os rendimentos relativos a comissões, corretagens e serviços de propaganda e publicidade e o respectivo IR na 

fonte devem ser informados na Dirf 2022: 

a) da pessoa jurídica que tenha pagado a outras pessoas jurídicas importâncias a título de comissões e 

corretagens relativas a: 

a.1) colocação ou negociação de títulos de renda fixa; 

a.2) operações realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas;

a.3) distribuição de valores mobiliários emitidos, no caso de pessoa jurídica que atue como agente da 

companhia emissora; 
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Comissões, corretagens e serviços de 
propaganda e publicidade

a.4) operações de câmbio; 

a.5) vendas de passagens, excursões ou viagens; 

a.6) administração de cartões de crédito;

a.7) prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema de refeições-convênio; e

a.8) prestação de serviços de administração de convênios;

b) do anunciante que tenha pagado a agências de propaganda importâncias relativas à prestação de serviços de 

propaganda e publicidade.
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Artigo 30 da Lei nº 10.833 de 29 de Dezembro de 2003

Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de direito privado, pela

prestação de serviços de:

limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela

prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração

de contas a pagar e a receber, bem como pela remuneração de serviços profissionais,

estão sujeitos a retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da COFINS e da

contribuição para o PIS /PASEP .
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Continuação

As pessoas jurídicas que tenham recebido as importâncias de que trata

este subtópico deverão fornecer às pessoas jurídicas que as tenham

pagado, até 31 de janeiro do ano subsequente àquele a que se referir a

Dirf, documento comprobatório com indicação do valor das importâncias

recebidas e do respectivo Imposto de Renda recolhido, relativos ao ano-

calendário anterior.
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Retificação

Para alterar a Dirf 2022 apresentada anteriormente, deverá ser apresentada Dirf retificadora, por meio do programa

Receitanet, disponível no site da RFB na Internet, observando-se que:

a) a Dirf 2022 retificadora deverá conter todas as informações anteriormente declaradas, alteradas ou não, exceto

aquelas que se pretenda excluir, bem como as informações a serem adicionadas, se for o caso;

b) a Dirf 2022 retificadora de instituições administradoras ou intermediadoras de fundos ou clubes de investimentos

deverá conter as informações relativas aos fundos ou clubes de investimento anteriormente declaradas, ajustadas com

as exclusões ou com a adição de novas informações, conforme o caso;

c) a Dirf 2022 retificadora substituirá integralmente as informações apresentadas na declaração anterior.
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Cancelamento

O declarante que desejar cancelar uma Dirf, no caso de entrega indevida de Dirf em seu nome

(indícios de fraude), deverá preencher o Requerimento de Cancelamento e formalizar processo dirigido

ao Delegado da Receita Federal de seu domicílio tributário.

Atenção: Se o declarante deseja apenas corrigir dados incorretos constantes de uma Dirf original, este

deverá apresentar uma declaração retificadora, e não o cancelamento.
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Penalidades

A falta de apresentação da Dirf no prazo estabelecido 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%.

A multa mínima a ser aplicada será de:

a) R$ 200,00, tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica inativa e pessoa jurídica optante pelo

Simples Nacional;

b) R$ 500,00, nos demais casos.
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Redução das multas

As multas (exceto as multas mínimas) serão reduzidas: 

a) em 50%, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer 

procedimento de ofício; 

b) em 25%, se houver a apresentação da declaração no prazo fixado em intimação. 

02/02/2022 16:03 60



02/02/2022

31

Códigos de Documento de Arrecadação de 
Receitas Federais (Darf) para pagamento das 
multas

Os códigos de Darf para pagamento das multas:

a) 0381 - omissão/erro; 

b) 2170 - atraso na entrega. 

(Ato Declaratório Executivo Corat nº 87/2006 )
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RAIS 2022

1. Obrigatoriedade e dispensa

2. RAIS X eSOCIAL

3. Trabalhadores Informados e não informados

4. Informações obrigatórias – aspectos relevantes

5. Infrações e penalidades

6. Cruzamentos de Informações

Legislação

Aplicativos

SPED

Auditoria Fiscal
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1. Obrigatoriedade e dispensa

Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)
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Quem deve declarar

a) inscritos no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ com ou sem empregados – o

estabelecimento que não possuiu empregados ou manteve suas atividades paralisadas durante o

ano-base está obrigado a entregar a RAIS Negativa;

b) todos os empregadores, conforme definidos na CLT;

c) todas as pessoas jurídicas de direito privado, inclusive as empresas públicas domiciliadas no

País, com registro, ou não, nas Juntas Comerciais, no Ministério da Fazenda, nas Secretarias de

Finanças ou da Fazenda dos governos estaduais e nos cartórios de registro de pessoa jurídica;

d) empresas individuais, inclusive as que não possuem empregados;

e) cartórios extrajudiciais e consórcios de empresas;
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Quem deve declarar

f) empregadores urbanos pessoas físicas (autônomos e profissionais liberais) que mantiveram

empregados no ano-base;

g) órgãos da administração direta e indireta dos governos federal, estadual ou municipal,

inclusive as fundações supervisionadas e entidades criadas por lei, com atribuições de

fiscalização do exercício das profissões liberais;

h) condomínios e sociedades civis;

i) empregadores rurais pessoas físicas que mantiveram empregados no ano-base; e

j) filiais, agências, sucursais, representações ou quaisquer outras formas de entidades vinculadas

à pessoa jurídica domiciliada no exterior.
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Obrigados - particularidades

1. Estabelecimento/entidade inscrito(a) no CNPJ e no CEI/CNO ou CAEPF deve apresentar a

declaração da RAIS de acordo com o contrato de trabalho dos empregados, ou seja, se o contrato

for pelo CEI/CNO ou CAEPF as informações devem ser declaradas no CEI/CNO ou CAEPF e se for

pelo CNPJ as informações devem ser declaradas no CNPJ. No caso da declaração ser prestada no

CEI/CNO ou CAEPF (produtor rural, cartório extrajudicial, etc), deve haver também a declaração

da RAIS NEGATIVA do CNPJ.

2. A empresa/entidade que possui filiais, agências ou sucursais deve declarar a RAIS

separadamente, por estabelecimento (local de trabalho), entendido como tal todos aqueles

sujeitos à inscrição no CNPJ, na categoria de órgão-estabelecimento. No caso dos órgãos da

administração pública direta ou indireta, a RAIS de cada órgão-estabelecimento deve ser

fornecida separadamente, por local de trabalho dos empregados/servidores;
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Dispensados

1. Ficam desobrigados de declarar a RAIS as empresas e empregadores obrigados a transmissão

das informações pelo Sistema do E-Social, de acordo com as regras estabelecidas na Portaria

1.127 de 14 de outubro de 2019.

2. O estabelecimento inscrito no CEI/CNO/CAEPF, que não possuiu empregados ou manteve suas

atividades paralisadas durante o ano-base, está dispensado de entregar a RAIS Negativa.

3. O microempreendedor individual (MEI) foi dispensado da apresentação da RAIS Negativa. O

Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) poderá determinar, com relação ao MEI, a entrega de

uma única declaração à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
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2. RAIS X eSOCIAL
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Desde o ano-base 2019 (entrega em 2020), 
a RAIS foi substituída pelo eSocial

Entretanto, no ano de 2022:

a) apenas as empresas dos grupos 1 e 2 do eSocial estarão abrangidas pela medida, pois transmitiram as 

informações exigidas pela Portaria MTP nº 671/2021 , art. 3º (admissões, rescisões e remunerações) durante 

TODO O ANO-BASE por essa nova plataforma;

b) os grupos 3 e 4 do eSocial ainda devem transmitir a RAIS 2021/2022, considerando que:

1. as empresas do grupo 3 (optantes pelo Simples Nacional, pessoas físicas, entidades sem fins lucrativos) 

iniciaram o envio dos eventos periódicos (folha de pagamento) a contar de:

- maio/2021 - pessoas jurídicas; e

- julho/2021 - pessoas físicas;
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Desde o ano-base 2019 (entrega em 2020), 
a RAIS foi substituída pelo eSocial

2. o grupo 4 (órgãos públicos) - só deve iniciar o envio dos eventos periódicos (folha de pagamento) a contar 

de abril/2022.

Assim, considerando que a substituição da RAIS pelo eSocial deve abranger informações de TODO O ANO-

BASE, e tal não ocorreu com os grupos 3 e 4, estes ainda deverão enviar a RAIS Ano-Base 2021 (entrega em 

2022).

(Portaria MTP nº 671/2021 , arts. 3º , 145 e 147 , c/c a Portaria Conjunta SEPRT/RFB nº 71/2021 , art. 4º , 

III, "c", IV, "c")
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3. Trabalhadores Informados e não 
informados

02/02/2022 71

Quem deve ser relacionado

a) empregados contratados por empregadores, pessoa física ou jurídica, sob o regime da CLT, por

prazo indeterminado ou determinado, inclusive a título de experiência;

b) servidores da administração pública direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, bem

como das fundações supervisionadas;

c) trabalhadores avulsos (aqueles que prestam serviços de natureza urbana ou rural a diversas

empresas, sem vínculo empregatício, com a intermediação obrigatória do órgão gestor de mão-

de-obra, nos termos da Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, ou do sindicato da categoria);

d) empregados de cartórios extrajudiciais;

e) trabalhadores temporários, regidos pela Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974;
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Quem deve ser relacionado

f) trabalhadores com Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela Lei nº 9.601, de

21 de janeiro de 1998;

g) diretores sem vínculo empregatício, para os quais o estabelecimento/entidade tenha optado

pelo recolhimento do FGTS (Circular CEF nº 46, de 29 de março de 1995);

h) servidores públicos não-efetivos (demissíveis ad nutum ou admitidos por meio de legislação

especial, não regidos pela CLT);

i) trabalhadores regidos pelo Estatuto do Trabalhador Rural (Lei nº 5.889, de 8 de junho de

1973);

j) aprendiz (maior de 14 anos e menor de 24 anos), contratado nos termos do art. 428 da CLT,

regulamentado pelo Decreto nº 5.598, de 1º de dezembro de 2005;
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Quem deve ser relacionado

k) trabalhadores com Contrato de Trabalho por Tempo Determinado, regido pela Lei nº 8.745, de

9 de dezembro de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.849, de 26 de outubro de 1999;

l) trabalhadores com Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por lei estadual;

m) trabalhadores com Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por lei municipal;

n) servidores e trabalhadores licenciados;

o) servidores públicos cedidos e requisitados; e p) dirigentes sindicais.
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Quem não deve ser relacionado

a) diretores sem vínculo empregatício para os quais não é recolhido FGTS;

b) autônomos;

c) eventuais;

d) ocupantes de cargos eletivos (governadores, deputados, prefeitos, vereadores, conselheiro

tutelar, etc.), a partir da data da posse, desde que não tenham feito opção pelos vencimentos do

órgão de origem;

e) estagiários regidos pela Portaria MTPS nº 1.002, de 29 de setembro de 1967, e pela Lei nº

11.788, de 25 de setembro de 2008;
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Quem não deve ser relacionado

f) empregados domésticos regidos pela Lei nº 11.324/2006 e Lei Complementar 150 de junho

de 2015;

g) cooperados ou cooperativados;

i) trabalhadores afastados por processos judiciais em tramite, ocorrido no ano anterior ao da

declaração do ano-base 2020;

j) diretores e assessores de órgãos, institutos e fundações dos partidos, quando remunerados

com valor mensal igual ou superior a 2 (duas) vezes o limite máximo do benefício do Regime

Geral de Previdência Social
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4. Informações obrigatórias – aspectos 
relevantes
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Prazo de Entrega

Para 2022 referente a 2021 ainda não foi definido e nem publicado manual de orientação.

Declaração antecipada de encerramento das atividades

No caso de encerramento das atividades no decorrer do ano corrente, o estabelecimento pode antecipar a

entrega da declaração, utilizando o programa GDRAIS ano atual. O campo data de encerramento pode ser

preenchido com o dia, mês e ano equivalente à data em que está sendo entregue a declaração da RAIS (no

formato DD/MM/AAAA). A data de desligamento dos empregados, quando for o caso, é obrigatória e deve ser

menor ou igual à data de encerramento das atividades do estabelecimento.

A declaração da RAIS referente ao ano-base atual também deverá ser entregue em separado.

Caso o estabelecimento tiver tido a baixa do seu cadastro no ano de atual, mas aguardou o programa GDRAIS

ano atual, não precisa preencher o campo "encerramento de atividade".
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02/02/2022 79

Importante

I - as empresas do GRUPO 3 do eSocial (optantes pelo Simples Nacional, pessoas físicas,

entidades sem fins lucrativos) iniciaram o envio dos eventos periódicos (folha de pagamento):

- A CONTAR DE 10.05.2021 - pessoas jurídicas (para fatos geradores a partir de 1º.05.2021) e

- A CONTAR DE 19.07.2021 - pessoas físicas (para fatos geradores a partir de 1º.07.2021) -

Portaria Conjunta SEPRT/RFB nº 71/2021 ;

II - entretanto, a substituição da RAIS pelo eSocial envolve informações referentes a TODO o ano-

base;

III - assim, em 2022 (ano-base 2021) os grupos 3 e 4 ainda foram obrigados a enviar a RAIS.
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Certificado Digital

Os estabelecimentos que possuíssem a partir de 10 vínculos foram obrigados a utilizar

certificado digital válido, padrão ICP-Brasil, para a transmissão da RAIS.

As declarações puderam ser transmitidas com o certificado digital da pessoa jurídica, emitido em

nome do estabelecimento, ou com certificado digital do responsável pela entrega da declaração,

sendo que este pode ser um CPF ou um CNPJ.
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Retificação

1. Aplicativo da GDRAIS

2. As retificações dos dados do estabelecimento e dos empregados das declarações geradas a

partir dos dados do eSocial, das empresas desobrigadas, conforme Portaria 1.127/2019,

deverão ser alteradas/excluídas no eSocial e não poderão ser corrigidas pelo programa do

GDRAIS.
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Informações Obrigatórias

I - informações referentes ao estabelecimento sobre:

a) informações cadastrais;

b) informações econômicas;
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Informações Obrigatórias

II - informações referentes ao empregado sobre:

a) dados pessoais; e b) admissão;

c) vínculo empregatício; e d) local de trabalho;

e) afastamentos do trabalho; e f) desligamento;

g) contribuições sindicais; e h) remunerações mensais;

i) verbas pagas na rescisão.
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5. Infrações e penalidades
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I - Não entrega da RAIS no prazo

Multa a partir de R$ 425,64, acrescidos de R$ 106,40 por bimestre de atraso, contados até a data de

entrega da RAIS respectiva ou da lavratura do auto de infração, se este ocorrer primeiro.

Quando decorrente da lavratura de auto de infração, referida multa deve ser acrescida de percentuais, em

relação ao valor máximo da multa prevista na Lei nº 7.998/1990 , art. 25 , a critério da autoridade

julgadora, na seguinte proporção:

a) de 0% a 4% - para empresas com 0 a 25 empregados;

b) de 5% a 8% - para empresas com 26 a 50 empregados;

c) de 9% a 12% - para empresas com 51 a 100 empregados;

d) de 13% a 16% - para empresas com 101 a 500 empregados; e

e) de 17% a 20% - para empresas com mais de 500 empregados.
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Outras Infrações

II - Empregador que omitir informações ou prestar declaração falsa ou inexata:

Multa a partir de R$ 425,64, acrescidos de R$ 26,60 por empregado omitido ou declarado falsa

ou inexatamente.

III - O valor resultante da aplicação dos itens I e II será aplicado em dobro:

a) se o atraso na entrega ou na correção do erro ou da omissão ultrapassar o último dia do ano

de exercício para entrega da RAIS em referência; ou

b) no caso de reincidência, oposição à fiscalização ou desacato à autoridade.
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6. Cruzamentos de Informações
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DIRF com RAIS e SEFIP
A DIRF é a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte.

·A RAIS é a Relação Anual de Informações Sociais.

·O SEFIP é o Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social.

A Receita efetua o cruzamento de dados entre as três obrigações acima para observar se há 

irregularidades nos rendimentos pagos mensalmente aos funcionários e nos valores das verbas 

indenizatórias, como férias e aviso prévio (é essencial para evitar inconsistências).

Cruzando estas três obrigações pode-se verificar se existem inconsistências nos rendimentos 

pagos a pessoas físicas, mês a mês, e nos valores de verbas indenizatórias.
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OBRIGADO!!!

http://adilson-torres-palestrante.blogspot.com.br/

https://pt-br.facebook.com/adilson.torres.52

https://br.linkedin.com/in/adilson-torres-17335327

Email: torres_adilson@yahoo.com.br  

CONTATOS
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