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Como emitir Darf na DCTFWeb 

com a prorrogação do vencimento 

de contribuições previdenciárias
 

A Receita Federal publicou um guia com orientações de como emitir Darf na DCTFWeb em virtude da 

prorrogação do vencimento de contribuições previdenciárias que ocorreu na forma das Portarias ME nº 

139/2020 e nº 150/2020. 

 

Com o propósito orientativo, preparamos este RT Informa com instruções de como deve ser a emissão do 

Darf na DCTFWeb. Confira! 

 

DCTFWeb e Darf 
 

O Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) é o documento usado por pessoas físicas e 

jurídicas para a declaração de rendimentos, pagamento de impostos, taxas e contribuições em nível federal. 

Quanto às contribuições previdenciárias patronais, o recolhimento mudou com o eSocial, passando a ser 

feito através da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras 

Entidades e Fundos (DCTFweb).  

 

Vale dizer que nem todas as empresas utilizam o DCTFweb. Estão excluídas as empresas optantes pelo 

simples nacional, empregador pessoa física (exceto doméstico), o produtor rural PF e as entidades sem fins 

lucrativos, bem como empresas com faturamento inferior à R$ 4,8 milhões de Reais auferidos no ano-

calendário de 2017. 

 

É preciso destacar que o Darf é diferente da Declaração (DCTFWeb). Primeiro deve ser transmitida a 

declaração. A partir da declaração, emite-se a Darf para recolhimento da contribuição previdenciária. 

 

Por causa da pandemia do COVID-19, o Ministério da Economia prorrogou o pagamento das contribuições 

previdenciárias patronais através das Portarias nº 139/2020 e 150/2020 (além de outras contribuições, como 

PIS/PASEP e COFINS).  

 

http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/DCTFWeb/notas-orientativas/instrucoes-emissao-darf-dctfweb-vencimento-prorrogado.pdf
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As contribuições referentes ao mês de março venceriam no dia 20/04/2020, mas foram prorrogadas para o 

dia 20/08/2020; as referentes ao mês de abril, que venceriam no dia 20/05/2020, foram prorrogadas para 

20/10/2020. Ou seja, os valores relativos aos períodos de apuração de março e de abril poderão ser pagos 

junto com as contribuições referentes aos meses de julho e setembro, respectivamente. 

 

A tabela a seguir mostra quais os códigos de obrigações que foram postergadas.  

 

 

 

NÃO foram prorrogadas as contribuições descontadas dos trabalhadores (CP SEGURADOS), as devidas a 

outras entidades e fundos (CP TERCEIROS), bem como os valores objeto de retenção de nota fiscal (art. 31, 

Lei nº 8.212/91), a sub-rogação (art. 30, Inciso III), e as retenções (§§ 7º e 9º do art. 22 da Lei nº 8.212/91). 

 

No caso das contribuições para o sistema S (serviços sociais autônomos), embora tenham sido reduzidas 

temporariamente na alíquota (Medida Provisória nº 932/2020, não haverá alteração nos procedimentos 

para emissão do Darf com as novas alíquotas. 

 

 

 

Vale dizer que essa prorrogação da quitação da contribuição previdenciária patronal é uma faculdade. A 

DCTFWeb continuará emitindo normalmente o Darf com todos os débitos declarados no vencimento 

regular (sem prorrogação). Nesse caso, o contribuinte que não quiser adiar o pagamento poderá realizá-lo 

normalmente. 
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Contudo, o procedimento é diferente para aqueles que optarem por prorrogar a data de vencimento. 

 

Prorrogação do pagamento da contribuição previdenciária patronal – 

como proceder?  
 

Quem quiser adiar o pagamento das contribuições previdenciárias patronais deverá excluir do Darf os 

códigos de receita que tiveram o vencimento prorrogado. Para isso, é necessário seguir o seguinte passo-

a-passo: 

 

 

1) Transmita a DCTFWeb (declaração); 

2) Na tela de visualização dos débitos, clique no botão “+” para expandir os grupos de tributos 

(Segurados, Patronal e Terceiros);  

3) Clique no botão “+” para expandir as contribuições patronais, desmarque os códigos de receita que 

foram prorrogados e emita o Darf. 

4) Em caso de dúvidas sobre quais códigos de receita tiveram o vencimento ampliado, pode-se clicar 

em “Editar DARF”. Na tela exibida, são elencados os tributos declarados e os respectivos vencimentos. Ao 

editar o Darf, também é possível excluir os tributos prorrogados e emitir o documento de arrecadação. 

 

 

 
(Passo 2) 

 

(Passo 3) - Atenção: somente deverão ser desmarcados os campos com os códigos listados acima. 
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(Passo 4) 

 

Quitação dos débitos prorrogados 

 
Quem optar pela prorrogação tem duas opções para a quitação dos débitos. A primeira é selecionar 

apenas os códigos de receita com vencimento estendido, a partir da tela de visualização da DCTFWeb. 

 

Para tanto, deve-se seguir o passo 1 acima e desmarcar o saldo a pagar (total). Em seguida, clique no 

botão “+” para expandir a exibiçã o dos tributos e selecione apenas aqueles com vencimento prorrogado. 

Ao final, emita o Darf: 

 

 
 

Outra opção é utilizar a função Abater Pagamentos Anteriores, conforme passo-a-passo a seguir: 
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1) Acesse a DCTFWeb com tributos prorrogados (Períodos aquisitivos de março e abril de 2020), clicando 

no botão Visualizar; 

2) Clique em Abater Pagamentos Anteriores; 

3) Emita o Darf e confira a data de vencimento. 

 

 

 
 

Outras informações importantes 
 

As prorrogações mencionadas se referem ao recolhimento de tributos. Não houve adiamento da 

apresentação do eSocial, da GFIP e da DCTFWeb.  
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