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Carnê-Leão Web  



Carnê-Leão Web 

• Não há necessidade de instalação de programas na máquina do usuário. 

• Dados armazenados na nuvem - podem ser acessados de qualquer local. 

• Acessível através do Portal E-CAC . 

• Segurança no acesso - autenticação através de conta                  ou Código de Acesso. 

• Possibilidade de utilização através de procuração. 

• Multiexercício. 

 

Carnê Leão Web 

Primeiro aplicativo auxiliar do Imposto de Renda totalmente disponível no ambiente Web. 

 



Carnê Leão Web 

Acesso através do Meu Imposto de Renda 



Carnê Leão Web 

Acesso no menu Declarações e Demonstrativos 



Carnê Leão Web 

Menu de Navegação e Ajuda 

Orientações sobre a utilização 

estão presentes em todas as telas. 

 



Carnê Leão Web 

Configuração 

• Define as opções que serão oferecidas ao usuário. 

 

• Pode variar por ano-calendário. 

 

Para facilitar e agilizar o preenchimento 

dos dados, configure conforme a situação 

do usuário. 

 



Carnê Leão Web 

Identificação 

• O endereço e ocupação são 

necessários para trabalhadores 

autônomos. 

 

• O número de dependentes 

define o valor de dedução 

mensal na apuração do 

imposto. 

 

• Pode variar por ano-calendário. 

 



Carnê Leão Web 

Lista dos Rendimentos 
Para facilitar a visualização, 

utilize os filtros disponíveis. 

 



Carnê Leão Web 

Inclusão de Rendimentos 



Carnê Leão Web 

Lista dos Pagamentos 
Para facilitar a visualização, 

utilize os filtros disponíveis. 

 



Carnê Leão Web 

Inclusão de Pagamentos 



Carnê Leão Web 

Demonstrativo de Apuração 

• Anual e Mensal 

• Acesso ao Livro Caixa 

• Emissão do DARF. 

 



Carnê Leão Web 

Plano de Contas 

 

• É fornecido um plano de contas inicial. 

• Permite alteração. 

• Para restaurar, não pode haver despesa lançada. 

 



Novas Funcionalidades 



Impressão do Demonstrativo em PDF 

Carnê Leão Web 



Impressão do Livro Caixa 

Carnê Leão Web 



Importação da Escrituração 

Carnê Leão Web 

Possibilita a inclusão em lote de diversos lançamentos através de um ou mais arquivos. 

Os lançamentos serão sempre adicionados aos já existentes. Cuidado para evitar duplicações! 

O arquivo deve atender aos requisitos: 

• Estar no formato CSV (campos separados por ponto e vírgula); 

• Ter até 1000 linhas; 

• Seguir o formato estabelecido cada tipo de lançamento. 

Modelos de arquivos e instruções de preenchimento podem ser baixados no site da RFB. 

 
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/declaracoes-e-
demonstrativos/dirpf/carne-leao/topicos-ajuda-carne-leao-web#Escrituracao 



Carnê Leão Web 

Campo Formato 

Data do lançamento * DD/MM/AAAA 

Código do rendimento * Consultar tabela com códigos de rendimentos 

11 caracteres 

Código da ocupação Consultar tabela com códigos de ocupações 

3 caracteres 

Valor recebido * 99999999999,99 

Não informar pontos. Apenas vírgula. 

Valor da dedução 99999999999,99 

Não informar pontos. Apenas vírgula. 

Histórico Texto com até 255 caracteres 

Indicador "recebido de" * PF - indica que foi recebido de pessoa física 

PJ - indica que foi recebido de pessoa jurídica 

EX - indica que foi recebido do exterior 

CPF do titular pagamento Não utilizar pontos e traços. Apenas números. 

CPF do beneficiário 

serviço 

Não utilizar pontos e traços. Apenas números. 

Indicador "CPF não 

informado" 

S - quando CPF do beneficiário não 

informado. 

Vazio - quando CPF do beneficiário 

informado. 

CNPJ Não utilizar pontos e traços. Apenas números. 

Indicador de IRRF S - quando houver retenção de IRRF 

N - indica que não houve retenção de IRRF 

 

 

Importação da Escrituração 

Composição da Linha de 

Rendimentos 
 

• Os campos com * são obrigatórios. 

 

• Demais campos serão exigidos conforme o 

código do rendimento. 

 

• Quando não existir a informação, deixar em 

branco. 

 

• A lista dos códigos está disponível nas tabelas 

auxiliares de códigos. https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-
tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dirpf/carne-leao/topicos-
ajuda-carne-leao-web#tabelas_auxiliares 



Carnê Leão Web 

Campo Formato 

Data do lançamento * DD/MM/AAAA 

Código do Pagamento 

* 

Consultar tabela com códigos de pagamentos 

12 caracteres 

Valor pago * 99999999999,99 

Não informar pontos. Apenas vírgula. 

Histórico Texto com até 255 caracteres 

Valor da multa 99999999999,99 

Não informar pontos. Apenas vírgula. 

Valor dos juros 99999999999,99 

Não informar pontos. Apenas vírgula. 

Mês e ano de 

competência 

MM/AAAA 

 

 

Importação da Escrituração 

Composição da Linha de 

Pagamentos 
 

• Os campos com * são obrigatórios. 

 

• Demais campos serão exigidos conforme o 

código do pagamento. 

 

• Quando não existir a informação, deixar em 

branco. 

 

• A lista dos códigos está disponível nas tabelas 

auxiliares de códigos. 

 

 

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-
tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dirpf/carne-leao/topicos-
ajuda-carne-leao-web#tabelas_auxiliares 



Carnê Leão Web 

 

 

Importação da Escrituração 

Exemplo de Linhas com Rendimentos 

Exemplo de Linhas com Pagamentos 



Carnê Leão Web 

 

 

Importação da Escrituração 



Carnê Leão Web 

 

 

Importação da Escrituração 



Carnê Leão Web 

 

 

Importação da Escrituração 



Carnê Leão Web 

 

 

Importação da Escrituração 



Carnê Leão Web 

 

 

Importação da Escrituração 



Carnê Leão Web 

 

 

Importação da Escrituração 



Carnê Leão Web 

 

 

Importação da Escrituração 



Carnê Leão Web 

 

 

Importação da Escrituração 



Próximas funcionalidades 



Importação para o IRPF 2022 

• Não haverá exportação através de arquivos como acontecia no passado. 

 

• A importação será comandada através do PGD do IRPF. 

 

• Necessidade de autenticação com conta GOV BR ou Código de Acesso. 

 

• Autorização para importação na declaração de um terceiro (relação de dependência). 

 

• A importação poderá ser realizada através de procuração.  

 

Carnê Leão Web 



Carnê Leão Web 

 

IRPF 2022 

 

 

Titular A 

 

O próprio contribuinte importa seus dados: 

Dados de A 

Login de A 

Usuário A 

 

Importação para o IRPF 2022 

 

CLWEB 

 

 



Carnê Leão Web 

 

IRPF 2022 

 

 

Dados de B 

Login de B 

Importação para o IRPF 2022 

Titular A 

Dependente B 

 

Usuário B 

Importação para a declaração de um terceiro (através de login do dependente): 

 

CLWEB 

 

 



Carnê Leão Web 

 

IRPF 2022 

 

 

Dados de B 

Login de A 

Importação para o IRPF 2022 
Importação para a declaração de um terceiro (através de autorização no CLWEB): 

Titular A 

Dependente B 

 

Usuário B 

autorizou A 

 

 

CLWEB 

 

 



Carnê Leão Web 

 

IRPF 2022 

 

 

Dados de A 

Login de C 

Importação para o IRPF 2022 
Importação para a declaração através de procuração (não confundir com a autorização no CLWEB): 

Titular A 

Procurador C 

 

Usuário A 

 

CLWEB 

 

 



DARF com código de barras 

Carnê Leão Web 



Utilização dos dados na declaração Pré-preenchida 

Os dados inseridos no Carnê-Leão serão levados para a declaração Pré-preenchida do IRPF 2022. 

 

1. Recuperação na declaração IRPF do usuário do CLWEB. 

 

2. Recuperação na declaração IRPF de terceiros (clientes).  

 

• Médico informa que recebeu R$10.000,00 do paciente X. 

• A declaração pré-preenchida de X receberá a informação desse pagamento. 

 

Carnê Leão Web 



FIM 

Obrigada pela atenção! 




