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Curso

Capacitação na ferramenta do 
SIGRHWEB – GFIP_SEFIP 8.4

Uramar Santos Barbosa Teixeira

 

GFIP em Relação aos Órgãos Públicos

GFIP ≠ SEFIP ≠ GPS ≠ GRF 

GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência 
Social e a Receita Federal do Brasil.

 



2 
 

 

GFIP em Relação aos Órgãos Públicos

GFIP ≠ SEFIP ≠ GPS ≠ GRF 

SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações a 
Previdência Social. É o programa Gerador da Declaração GFIP

 

GFIP em Relação aos Órgãos Públicos

GFIP ≠ SEFIP ≠ GPS ≠ GRF 

GPS - Guia de Previdência Social (Pagamento de INSS e Terceiros)
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GFIP em Relação aos Órgãos Públicos

GFIP ≠ SEFIP ≠ GPS ≠ GRF 

GRF - Guia de Recolhimento do FGTS (Guia de Depósito)

 

GFIP em Relação aos Órgãos Públicos

GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a 
Previdência Social e a Receita Federal do Brasil.

“As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e informações a Previdência Social
servirão como base de cálculo das contribuições arrecadadas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a base de dados para
fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem
como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese
de não recolhimento”.

(Decreto n° 3.048/1999, art. 225, § 1°).
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GFIP em Relação aos Órgãos Públicos

GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a 
Previdência Social e a Receita Federal do Brasil.

“Os valores das contribuições incluídos na Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, não recolhidos ou não parcelados, serão
inscritos na Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social,
dispensando-se o processo administrativo de natureza
contenciosa.”

(Decreto n° 3.048/1999, art. 242, § 1°).

 

GFIP em Relação aos Órgãos Públicos

Legislação Previdenciária em vigor (Principais)

Lei n° 8.212, de 24/07/1991 e alterações posteriores (Plano de 
Custeio da Previdência Social).

Lei n° 8.213 de 24/07/1991 e alterações posteriores (Plano de 
Benefícios da Previdência Social).

Decreto n° 3.048 de 06/05/1999 e alterações (Regulamento da 
Previdência Social-RPS).
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GFIP em Relação aos Órgãos Públicos

Legislação Previdenciária em vigor (Principais)

IN RFB nº 971, de 13/11/2009, e alterações posteriores. 
(Tributação Previdenciária e outras ligada à RFB) 

IN RFB nº 2.055, de 06/12/2021. (Restituição, Compensação, 
ressarcimento e reembolso, no âmbito da RFB)

 

GFIP em Relação aos Órgãos Públicos

Legislação do FGTS em vigor (Principais)

Lei n° 8.036, de 11/05/1990, e alterações posteriores 
(dispõe sobre o FGTS).

Decreto n° 99.684, de 08/11/1990, e alterações posteriores 
(Consolidação das normas regulamentares do FGTS).
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GFIP em Relação aos Órgãos Públicos

Quem não deve recolher e informar

Órgãos Públicos em relação aos servidores estatutários filiados a 
regimes trabalhistas e previdenciários próprios (RPPS). 

(Manual da GFIP, página 10, item 3 e Art. 13 da Lei nº 8.212/1991)

Entende-se por regime próprio de previdência social o que
assegura pelo menos as aposentadorias e pensões por morte
previstas no art. 40 da Constituição Federal”.

(Art. 10, §3º, do Decreto nº 3.048/1999)

 

GFIP em Relação aos Órgãos Públicos

Quem deve recolher e informar

Todos os trabalhadores que prestam serviços a Órgãos Públicos e
que são abrangidos pelo Regime Geral de Previdência Social
(RGPS).

Ex: Cargos Comissionados, Empregados Públicos, Contribuintes
Individuais, Membros de Conselhos de Deliberação Coletiva e etc.

(Manual da GFIP, página 10, item 2 e Art. 12 da Lei nº 8.212/1991)
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GFIP em Relação aos Órgãos Públicos

Guarda da Documentação

Guia de Recolhimento do FGTS: 30 anos 

(Lei n° 8.096/1990, art. 23, § 5º)

Comprovante de Declaração a Previdência: 10 anos 

(Decreto nº 3.048/1999, art. 225 § 5º)

 

GFIP em Relação aos Órgãos Públicos

O que deve ser informado

1. Dados cadastrais do empregador e dos trabalhadores.

2. Bases de Incidência do FGTS e das Contribuições Previdenciárias.

3. Movimentações de Trabalhador (afastamentos e retornos).

4. Salário-Família.
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GFIP em Relação aos Órgãos Públicos

O que deve ser informado

5. Salário-Maternidade

6. Compensação

7. Exposição a agentes nocivos/múltiplos vínculos

8. Valor da Contribuição do Segurado nas situações em que não for 
calculado pelo Programa SEFIP 

(ex: múltiplos vínculos/múltiplas fontes).

 

GFIP em Relação aos Órgãos Públicos

Prazo para entrega da GFIP

Até o dia 7 do mês seguinte àquele em que a remuneração foi paga,
creditada ou se tornou devida ao trabalhador e/ou tenha ocorrido
outro fato gerador de contribuição à Previdência Social.

(Manual da GFIP/SEFIP, página 12 item 06, e Art.32, IV, da Lei nº 
8.212/1991)
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GFIP em Relação aos Órgãos Públicos

Prazo para entrega da GFIP

Caso não haja expediente bancário no dia 7, a entrega deverá ser
antecipada para o dia de expediente bancário imediatamente anterior.

Caso haja recolhimento do FGTS, a GFIP deverá ser entregue com
antecedência mínima de 2 dias úteis da data de seu recolhimento.

Referente a Competência 13 (13º) exclusiva para a Previdência Social
o prazo de entrega é até o dia 31 de janeiro do ano seguinte ao da
referida competência.

 

GFIP em Relação aos Órgãos Públicos

Infrações Previstas em lei

1. Deixar de entregar a GFIP

2. Omitir fatos geradores em GFIP

3. Entregar GFIP com erro de Preenchimento
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GFIP em Relação aos Órgãos Públicos

Consequências

Multas por inconsistências e atraso na entrega da Declaração –
M.A.E.D. ou Auto de Infração em Auditoria Fiscal.

(Lei nº 8.212/1991, art. 32 e 32-A; Decreto nº 3.048/99, Art. 284)

Deixar de informar fatos geradores em GFIP configura Crime de
Sonegação de Contribuição Previdenciária

(Código Penal, Art. 337-A, III)

Impede a expedição da Certidão Negativa de Débito – CND

(Lei nº 8.212/1991, art. 31, § 10)

 

GFIP em Relação aos Órgãos Públicos

Consequências

“A inexistência de débitos em relação as contribuições devidas ao
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, a partir da publicação desta
Lei, é condição necessária para que os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios possam receber as transferências dos recursos do Fundo
de Participação dos Estados e do Distrito Federal-FPE e do Fundo de
Participação dos Municípios, celebrar acordos, contratos, convênios
ou ajustes, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e
subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e
indireta da União”.

( Lei nº 8.212/1991, Art. 56)
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GFIP em Relação aos Órgãos Públicos

Multas (Lei nº 8.212/1991, Art. 32-A, Incisos I e II)

R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações
incorretas ou omitidas

2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente
pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o
prazo, limitada a 20% (vinte por cento)

 

GFIP em Relação aos Órgãos Públicos

Prazo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias e
recolhimento do FGTS

Contribuições Previdenciárias: até o dia 20 do mês seguinte ao de
ocorrência de fato gerador.

(Art. 30, Inc. I, Letra b, da Lei nº 8.212/1991)

Recolhimento do FGTS: até o dia 07 de cada mês em relação a
remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador.

(Art. 15 da Lei nº 8.036/1990)
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GFIP em Relação aos Órgãos Públicos

Prazo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias e
recolhimento do FGTS

Não havendo expediente bancário o prazo para recolhimento das
contribuições previdenciárias e de recolhimento do FGTS será até o
dia útil imediatamente anterior ao prazo limite estabelecido.

 

GFIP em Relação aos Órgãos Públicos

Códigos e categorias dos segurados na GFIP

Categoria 01: Servidor ocupante de emprego público regido pela
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e vinculado ao Regime Geral
da Previdência Social (RGPS).

Ex: Empregados Públicos.

Categoria 07: Menor Aprendiz contratado diretamente pelo Órgão
Público.
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GFIP em Relação aos Órgãos Públicos

Códigos e categorias dos segurados na GFIP

Categoria 12: enquadram-se nesta categoria, entre outros, em geral,
servidores não abrangidos pelas categorias 01,07,13,15,19,20 e 21.

Ex.: o servidor estável por força do art. 19 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal, não-
titular de cargo efetivo.

 

GFIP em Relação aos Órgãos Públicos

Códigos e categorias dos segurados na GFIP

Categoria13: Contribuintes Individuais e equiparados contratados
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Ex: Conselheiros Tutelares e Servidores Comissionados que recebem
JETON como membros de conselhos fiscais ou de administrações de
empresas controladas direta ou indiretamente pelo estado.
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GFIP em Relação aos Órgãos Públicos

Códigos e categorias dos segurados na GFIP

Categoria 15: Contribuinte Individual Transportador Autônomo com
Contribuição sobre remuneração.

Categoria 19: Agentes Políticos, desde que não amparados por Regime
Próprio de Previdência Social.

Ex.: Deputados, Ministros ou Secretários de Estado.

 

GFIP em Relação aos Órgãos Públicos

Códigos e categorias dos segurados na GFIP

Categoria 20: o servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como
o servidor contratado por tempo determinado, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos
do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal.
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GFIP em Relação aos Órgãos Públicos

Códigos e categorias dos segurados na GFIP

Categoria 21: servidor ocupante de cargo efetivo, conforme previsto
no caput do art. 40 da Constituição Federal, desde que, nessa
qualidade, não esteja amparado por Regime Próprio de Previdência
Social (RPPS), o Magistrado e o membro do Ministério Público e
Tribunal e Conselho de Contas.

Ex.: Ministros do TSE escolhidos conforme a CF de 1988, art. 119.

 

Cadastro e Pagamento

Tela CADPES02 - SIGRH
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Cadastro e Pagamento

01 – Tipo de Previdência

00 - Trabalhadores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social-
RGPS.

02 - Servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social-
RPPS.

 

Cadastro e Pagamento

01 – Tipo de Previdência

06 - Diretores-empregados, Conselheiros em Órgãos de Deliberação
Coletiva e Contribuintes Individuais.

09 - Utilizado para servidores/empregados requisitados de outros
órgãos.
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Cadastro e Pagamento

02 – Situação Funcional (Código da tela TABPGM31)

01 - Contrato CLT (INSS)
03 - Conselheiro Estatutário
04 - Conselheiro
07 - Servidor Estatutário
30 - Celetário

 

Cadastro e Pagamento

Exemplos

(*) Não é informado na GFIP

Tipo de 
Previdência

Situação 
Funcional

Servidor Efetivo (*) 02 07

Servidor Comissionado S/V 00 30

Conselheiro S/V 06 04

Conselheiro C/V (*) 06 03

Servidor Requisitado RGPS 09 30

Servidor Requisitado RPPS (*) 09 07
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Cadastro e Pagamento

Tipo de Previdência / Situação Funcional

§ 2º O aposentado por qualquer regime de previdência que exerça ou
venha a exercer cargo em comissão, cargo temporário, emprego
público ou mandato eletivo vincula-se, obrigatoriamente, ao RGPS.

(O.N. MPS/SPS Nº 02, de 31/03/2009 – Art. 11 - DOU DE 02/04/2009)

 

Cadastro e Pagamento

03 – PIS / PASEP

PIS – Programa de Interação Social (utilizado para trabalhadores de
empresas privadas)

PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(utilizado para servidores públicos)

NIS – Número de Identificação Social (Utilizados para aqueles que
participam de algum projeto social e que não possuem PIS)
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Cadastro e Pagamento

03 – PIS / PASEP

NIT - Número de Registro do Trabalhador (utilizado para aqueles que
não possuem carteira assinada)

Importante: Apesar de ser aceito no Programa SEFIP 8.4, o NIT impede
a transmissão da RAIS.

 

Cadastro e Pagamento

01 – Tipo Função

2 – CC / CNE

4 – CPC / CPE (*)
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Cadastro e Pagamento

Tela CADPES07 - SIGRH

 

Cadastro e Pagamento

01 – Tipo de Agente Nocivo

Para os trabalhadores com apenas um vínculo empregatício informar
os códigos abaixo, conforme o caso:

01 – Não exposição a agente nocivo
02 – Exposição a agente nocivo (apos. esp. 15 anos serviço)
03 – Exposição a agente nocivo (apos. esp. 20 anos serviço)
04 – Exposição a agente nocivo (apos. esp. 25 anos serviço)
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Cadastro e Pagamento

01 – Tipo de Agente Nocivo

Para os trabalhadores com mais de um vínculo empregatício informar
os códigos abaixo, conforme o caso:

05 – Não exposição a agente nocivo
06 – Exposição a agente nocivo (apos. esp. 15 anos serviço)
07 – Exposição a agente nocivo (apos. esp. 20 anos serviço)
08 – Exposição a agente nocivo (apos. esp. 25 anos serviço)

 

Cadastro e Pagamento

Pagamento (Valor da GPS)

A Guia de Previdência Social é composta de duas partes:

1 - Segurados (soma das contribuições descontadas de cada
trabalhador)

2 - Patronal (valor pago pela empresa)
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Cadastro e Pagamento

Pagamento (Valor da GPS)

Segurados (Art. 20 da Lei nº 8.212/1991)

O cálculo de Contribuição Previdenciária dos segurados pode ser
observado no SIGRH na Tela PAGMAN35 – Incidência 03

 

Cadastro e Pagamento

Tela PAGMAN35 - SIGRH
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Cadastro e Pagamento

Tabela do INSS (2022)

(*) para fins de recolhimento ao INSS

Salário de Contribuição Alíquota (*) Valor máximo 
de Contribuição

Parcela a
Deduzir

Até R$ 1.212,00 7,50% R$ 90,90 R$ 0,00

De R$ 1.212,01 até  R$ 2.427,35 9% R$ 200,28 R$ 18,18

De R$ 2.427,36 até  R$ 3.641,03 12% R$ 345,91 R$ 91,001

De R$ 3.641,04 até  R$ 7.087,22 14% R$ 828,38 R$ 163,822

 

Cadastro e Pagamento

Limite de Contribuição

O limite de contribuição mensal ao INSS, por parte do empregado
corresponde a 14% do limite máximo do Salário de Contribuição.

Valor em 2022 = R$ 828,38 (14 % de R$ 7.087,22 – 163,822 de
dedução)
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Cadastro e Pagamento

Limite de Contribuição

O segurado empregado, inclusive o doméstico, que possuir mais de 1 (um)
vínculo, deverá comunicar a todos os seus empregadores, mensalmente, a
remuneração recebida até o limite máximo do salário-de-contribuição,
envolvendo todos os vínculos, a fim de que o empregador possa apurar
corretamente o salário-de-contribuição sobre o qual deverá incidir a
contribuição social previdenciária do segurado, bem como a alíquota a ser
aplicada.

(Art. 64, IN RFB nº 971/2009)

 

Cadastro e Pagamento

Limite de Contribuição
“(...) o segurado deverá apresentar declaração, conforme modelo constante do Anexo XXI,
na qual deverão ser informados:

I - os empregadores, discriminados na ordem em que efetuaram ou efetuarão o desconto de
sua contribuição;

II - o valor sobre o qual é descontada a contribuição ou a declaração de que a remuneração
recebida atingiu o limite máximo do salário-de-contribuição; e

III - o nome empresarial da empresa ou empresas, com o número do CNPJ, ou o CPF do
empregador doméstico que efetuou ou efetuará o desconto sobre o valor por ele
declarado.”

(§ 1º do Art. 64, IN RFB nº 971/2009)
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Cadastro e Pagamento

Cálculo da Parte Patronal

É a contribuição a cargo da empresa sobre o Salário de Contribuição
dos segurados. É composta de duas partes:

1 – Valor fixo de 20%.

(Art.22, Inc. I da Lei nº 8.212/1991)

2 – RAT Ajustado = valor variável (GILRAT x FAP).

(Art. 22 da Lei nº 8.212/1991, e Art.10 da Lei n° 10.666/2003)

 

Cadastro e Pagamento

Cálculo da Parte Patronal

GILRAT (GIL-RAT) – Contribuição do Grau de Incidência de
Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do
Trabalho: Valor associado a CNAE (Classificação Nacional de
Atividades Econômicas), podendo conforme o grau de risco da
atividade preponderante da empresa ser de 1%,2% ou 3%, risco leve,
médio ou grave respectivamente. Trata-se de contribuição destinada a
ressarcir a Previdência Social com os gastos com acidentes de
Trabalho e aposentadorias especiais.
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Cadastro e Pagamento

Cálculo da Parte Patronal

O pagamento do GIL-RAT só é devido aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos.

(Lei nº 8.212, art. 22, inc.II, de 24 de julho de 1991).

O enquadramento da CNAE Preponderante é feito de acordo com o Art.
72 da IN RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009.

 

Cadastro e Pagamento

Cálculo da Parte Patronal

Os órgãos da Administração Pública Direta, tais como Prefeituras,
Câmaras, Assembleias Legislativas, Secretarias e Tribunais,
identificados com inscrição no CNPJ, enquadrar-se-ão na respectiva
atividade, observado o disposto no § 9º.

(letra d, inc. I, § 1º , Art. 72 , IN RFB nº 971/2009).
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Cadastro e Pagamento

Cálculo da Parte Patronal

FAP - Fator Acidentário de Prevenção: multiplicador sobre a alíquota
de 1%, 2% ou 3% segundo o enquadramento da CNAE Preponderante
que varia no intervalo fechado continuo de 0,5000 a 2,0000 e tendo
como objetivo incentivar a melhoria das condições de trabalho e da
saúde do trabalhador estimulando as empresas a implementarem
políticas mais efetivas de saúde e segurança do trabalho para reduzir
a acidentalidade.

 

Cadastro e Pagamento

Cálculo da Parte Patronal
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Cadastro e Pagamento

Cálculo da Parte Patronal

Se um órgão do GDF possui a CNAE 8411600 (risco médio) e o FAP
vigente no ano 2022, como sendo 0,50000, então o RAT Ajustado a ser
pago mensalmente sobre o valor da Base Patronal durante o ano será
de 1% (GILRAT x FAP = 2% x 0,5000).

Logo, a parte Patronal a ser paga mensalmente será de 21% da Base
Patronal (20% da empresa + 1% de RAT Ajustado).

 

Cadastro e Pagamento

Cálculo da Parte Patronal

O valor do FAP é divulgado todo ano no dia 30/09, tendo como base de
cálculo os fatos ocorridos nos dois anos anteriores e tem como
vigência o ano seguinte. O valor do FAP é obtido através do acesso ao
Site do FapWEB utilizando-se a senha previdenciária.
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Cadastro e Pagamento

Tela TABPAG05 - SIGRH

 

Cadastro e Pagamento

Pagamento (Valor da GPS)

1 – Deverão ser deduzidos do valor da GPS o Salário-Família e o Salário-
Maternidade (Inclusive o 13°).

(Decreto nº 3.048/99, art. 255.)

2 – De acordo com o código FPAS de cada Empresa pode ser devido também
o pagamento de contribuição a terceiros. (Ex.: SESI, SENAI, INCRA e etc.)

3 – Somente os Códigos FPAS 582, 639 , 779 e 876 não geram pagamentos a
terceiros.
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Cadastro e Pagamento

Pagamento (Valor da GPS)

4 – O enquadramento do Código FPAS é feito de acordo o art. 109-C da
IN RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009. (Responsabilidade da
Empresa)

“Não estão sujeitos à contribuição de que trata o art. 109:

I - órgãos e entidades do Poder Público, inclusive agências reguladoras
de atividade econômica;“

(Art 109-A, IN RFB nº 971/2009).

 

Geração do Arquivo da GFIP

SIGRHWEB – Extrair relatórios
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Geração do Arquivo da GFIP

SIGRHWEB – Extrair relatórios - PAGEMP01

 

Geração do Arquivo da GFIP

SIGRHWEB – Extrair relatórios - PAGEMP01
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Geração do Arquivo da GFIP

Tela PAGFIT09 – SIGRH

 

Geração do Arquivo da GFIP 

Modalidade

Modalidade Finalidade

Branco Recolhimento ao FGTS e Declaração para a
Previdência

1 Declaração ao FGTS e à Previdência

9
Confirmação/Retificação de informações anteriores
Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência /
Declaração ao FGTS e à Previdência.
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Geração do Arquivo da GFIP

SIGRHWEB – Extrair relatórios

 

Geração do Arquivo da GFIP

SIGRHWEB – Extrair arquivo da GFIP
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Geração do Arquivo da GFIP 

Tratamento do Arquivo para GFIP

Salvar o arquivo v83-”nomedopagfit09”

Renomear o arquivo para “SEFIP.RE”

Importar o Arquivo “SEFIP.RE” no SEFIP 8.40

 

Instalação e Configuração do programa SEFIP 8.40

Onde obter o programa 

O SEFIP 8.40 encontra-se disponível para download nos sites da CEF 
e da Receita Federal

www.caixa.gov.br

receita.economia.gov.br
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Instalação e Configuração do programa SEFIP 8.40

Importação do Arquivo para GFIP

Ao carregar o programa pela primeira vez

 

Instalação e Configuração do programa SEFIP 8.40

Tratamento do Arquivo para GFIP

No SEFIP 8.40, clicar em

“Arquivo” → “Importar Folha”
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Instalação e Configuração do programa SEFIP 8.40

Versão do Programa e Tabelas

No Menu Ajuda -> Sobre o SEFIP

 

GFIP de 13º Salário, de Exclusão e Sem Movimento

GFIP  de 13º Salário

Destinada a informar o 13º salário total anual aos empregados
(antecipações + última parcela creditada).

É somente para fins previdenciários. Não gera recolhimento ao
FGTS.

Se não houver fato gerador na Competência 13 deve ser entregue 
uma GFIP Sem Movimento.
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GFIP de 13º Salário, de Exclusão e Sem Movimento

Informações na GFIP da Competência 13 

Remuneração integral 13º salário de todos empregados (Base de 
cálculo das contribuições na competência 13). 

O valor referente a competências anteriores, inferiores ao limite
mínimo para recolhimento (R$ 10,00).

Valor da dedução do 13 º ref. ao salário –maternidade.

Compensação (créditos perante a Previdência).

 

GFIP de 13º Salário, de Exclusão e Sem Movimento

GFIP  de 13º Salário – Tela PAGFIT10
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GFIP de 13º Salário, de Exclusão e Sem Movimento

GFIP  Sem Movimento

Deve ser feita quando não existir fatos geradores a Previdência
Social.

É válida até o mês anterior em que houver fatos geradores a
Previdência Social.

Se existir um n° CEI (Cadastro Específico do INSS) vinculado ao CNPJ
do Órgão Público deve ser enviada uma GFIP Sem Movimento nos
meses em que não houver fato gerador a Previdência Social.

 

GFIP de 13º Salário, de Exclusão e Sem Movimento

GFIP  de Exclusão

Deve ser feita quando:

1. Foi enviada uma GFIP com erro em um dos elementos da chave.

2. Foi enviada uma GFIP com fatos geradores, quando na verdade
deveria ter sido enviada uma GFIP Sem Movimento.

3. Retificação de GFIP 650 ou 660 sem preenchimento dos campos
de vara e processo (anteriores à versão 8.4 – out/2008)
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GFIP de 13º Salário, de Exclusão e Sem Movimento

Chave de uma GFIP

Chave de uma GFIP/SEFIP são os dados básicos que a identificam e é
utilizada na definição de duplicidade de transmissão ou solicitação
de retificação e exclusão.

Para previdência, em regra, deve haver apenas uma GFIP para cada
Chave. (Eliminação da possibilidade de GFIP complementar)

 

GFIP de 13º Salário, de Exclusão e Sem Movimento

Chave de uma GFIP

A chave é composta, em regra, pelos seguintes dados:

Códigos de 
Recolhimento

115, 150, 155, 211 130, 135, 608 650

C
H

A
V

E

CNPJ/CEI do 
empregador

CNPJ/CEI do 
empregador

CNPJ/CEI do 
empregador

Competência Competência Competência

FPAS FPAS FPAS

Código de 
Recolhimento

Código de 
Recolhimento

Código de 
Recolhimento

CNPJ/CEI do 
Tomador

Número do 
Processo / Vara/ 

Período
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GFIP de 13º Salário, de Exclusão e Sem Movimento

Chave de uma GFIP

Caso seja transmitida mais de uma GFIP para a mesma chave, logo,
com o mesmo CNPJ/CEI do empregador/contribuinte, mesma
competência, mesmo FPAS e mesmo código de recolhimento; a
Previdência Social considerará a GFIP entregue posteriormente
como retificadora, substituindo as informações anteriormente
prestadas na GFIP com a mesma chave (considerando diferentes os
números de controle).

 

GFIP de 13º Salário, de Exclusão e Sem Movimento

Chave de uma GFIP

Número de Controle - Gerado desde a versão 7.0 do SEFIP, é
impresso nas páginas totalizadoras da/o: RE, REC, RET,
Comprovante de Declaração à Previdência e
Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão. Além disso, é
único para cada conjunto de informações, conferindo uma
identidade a cada GFIP.
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Lançamentos de Movimentação no SEFIP 8.40

Afastamentos

Os afastamentos no Programa SEFIP 8.4 devem ser lançados com os
códigos da tabela do Manual da SEFIP/GFIP para usuários do SEFIP
8.4, páginas 95 a 97, informando as datas de início e término.

Nos casos de movimentação temporária, entende-se como data de
afastamento o dia imediatamente anterior ao efetivo afastamento, e
como data de retorno o último dia do afastamento.

 

Lançamentos de Movimentação no SEFIP 8.40

Afastamentos

Na hipótese de o período de afastamento abranger duas ou mais
competências, a data e o código de afastamento devem ser
informados apenas na GFIP/SEFIP da competência em que ocorreu
o afastamento e na competência do retorno, exceto nos casos de
afastamento por acidente de trabalho (inclusive prorrogação),
serviço militar obrigatório e licença-maternidade.

(Manual da GFIP/SEFIP para Usuários do SEFIP 8.4, pg. 97)
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Lançamentos de Movimentação no SEFIP 8.40

Desligamentos

Nos casos de movimentação definitiva (rescisão, falecimento e
aposentadoria sem continuidade de vínculo), entende-se como data
de afastamento o último dia do vínculo”.

(Manual da GFIP/SEFIP para usuários do SEFIP 8.4, página 97)

 

Lançamentos de Movimentação no SEFIP 8.40

Salário de Contribuição

Quando a admissão, a dispensa, o afastamento ou a falta do
empregado, inclusive o doméstico, ocorrer no curso do mês, o
salário de contribuição será proporcional ao número de dias
efetivamente trabalhados, observadas as normas estabelecidas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social.

(Decreto nº 3.048/1999, art. 214, § 1°)
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Lançamentos de Movimentação no SEFIP 8.40

Salário Maternidade

O salário-maternidade pago à segurada empregada é base de
cálculo para as contribuições sociais da empresa.

(IN RFB nº 971/2009, art. 57,§ 1º)

Nos meses de início e término do salário-maternidade da segurada
empregada, o salário-maternidade será proporcional aos dias de
afastamento do trabalho.

(Decreto nº 3.048/1999, art. 99)

 

Lançamentos de Movimentação no SEFIP 8.40

Valor de Dedução do 13º Salário Maternidade

Este campo somente deve ser preenchido nos casos em que o
empregador/contribuinte for responsável pelo pagamento do
salário-maternidade, com o valor da dedução correspondente ao
13° salário proporcional ao período de licença-maternidade,
contado dia-a-dia, a cargo da Previdência Social.

(Manual da GFIP/SEFIP para usuários do SEFIP 8.4, páginas 64/65)
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Lançamentos de Movimentação no SEFIP 8.40

Valor de Dedução do 13º Salário Maternidade

Esta informação deve ser prestada nas seguintes ocasiões:

a) na competência da rescisão de contrato de trabalho,
aposentadoria sem continuidade de vínculo ou falecimento;

b) na competência 13.

 

Lançamentos de Movimentação no SEFIP 8.40

Salário Maternidade - IN RFB nº 971/2009, art. 86

O salário-maternidade pago pela empresa ou pelo equiparado à
segurada empregada, inclusive a parcela do décimo terceiro salário
correspondente ao período da licença, poderá ser deduzido quando
do pagamento das contribuições sociais previdenciárias devidas,
exceto das contribuições destinadas a outras entidades ou fundos.
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Lançamentos de Movimentação no SEFIP 8.40

Salário Maternidade - IN RFB nº 971/2009, art. 86

§ 1º Para fins da dedução da parcela de décimo terceiro salário, de
que trata o caput, proceder-se-á da seguinte forma:

I - a remuneração correspondente ao décimo terceiro salário
deverá ser dividida por 30 (trinta);

II - o resultado da operação descrita no inciso I deverá ser dividido
pelo número de meses considerados no cálculo da remuneração do
décimo terceiro;

 

Lançamentos de Movimentação no SEFIP 8.40

Salário Maternidade - IN RFB nº 971/2009, art. 86

III - a parcela referente ao décimo terceiro salário proporcional ao
período de licença-maternidade corresponde ao produto da
multiplicação do resultado da operação descrita no inciso II pelo
número de dias de gozo de licença-maternidade no ano.
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Juros e Multas

Pagamento em atraso de GPS

Os valores da Guia de Previdência Social-GPS, não recolhidos nos
prazos previstos em lei, serão acrescidos de juros de mora e multa.

(Decreto nº 3.048/1999, art. 230 e Lei nº 9.430/1996, art. 61)

Os valores referentes a juros de mora e multa podem ser calculados
através do Sistema de Acréscimos Legais - SAL da Receita Federal do
Brasil, no site: http://sal.receita.fazenda.gov.br

 

Juros e Multas

Compensação de valores pagos ou recolhidos indevidamente

Os valores pagos ou recolhidos indevidamente somente poderão
ser restituídos ou compensados se obedecidos os termos e
condições estabelecidos pela Receita Federal do Brasil.

(Lei nº 8.212/1991, art. 89, Decreto nº 3.048/1999, art. 247 e IN
RFB nº 2.055/2021)
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Juros e Multas

Compensação de valores pagos ou recolhidos indevidamente

Na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido, a
contribuição será atualizada monetariamente, nos períodos em que
a legislação assim determinar, a contar da data do pagamento ou
recolhimento até a da efetiva restituição ou compensação,
utilizando-se os mesmos critérios aplicáveis à cobrança da própria
contribuição em atraso, na forma da legislação de regência.
(Decreto nº 3.048, art. 247, § 1º)

 

Juros e Multas

Compensação de valores pagos ou recolhidos indevidamente

Art. 86. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá
recolher o valor indevidamente compensado, acrescido dos juros e
da multa de mora devidos.

Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de
informação incorreta em GFIP, deverá ser apresentada declaração
retificadora.

(IN RFB nº 2.055 de 06/12/2021).
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Sites Importantes

eCAC

O e-CAC é o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, através
do qual o contribuinte pode realizar serviços fiscais sem precisar ir
a uma das agências da Receita, como por exemplo consultas,
acompanhamento da situação fiscal, eventuais pendências na
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF),
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF),
acompanhamento de processos, entre outros.

https://cav.receita.fazenda.gov.br/

 

Sites Importantes

Consulta Extrato de Contribuições de Empresas e Equiparados

Nesse site é possível consultar sobre informações sobre
pagamentos realizados, como valor e data de pagamento da GPS.

http://gps.receita.fazenda.gov.br/
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Sites Importantes

FapWEB – Fator Acidentário de Prevenção

Nesse site é possível consultar o sistema que fornece o FAP - Fator
acidentário de prevenção, os documentos de apoio, os editais de
intimação e de publicação de resultado de julgamento.

https://www2.dataprev.gov.br/FapWeb/pages/login.xhtml

 

Sites Importantes

Consulta Benefícios por Incapacidade por Empresa

Nesse site é possível consultar os Benefícios por Incapacidade de
seus empregados, sendo necessário informar o número do CNPJ e a
senha da Empresa.

http://www3.dataprev.gov.br/conadem/ConsultaAuxDoenca.asp
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Sites Importantes

Sistema Normas Receita Federal

Nesse site é possível fazer o acompanhamento diário da legislação
atualizada da Receita Federal do Brasil.

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/consulta.action

 

Sites Importantes

Conectividade Social

Canal obrigatório para o envio de informações ao FGTS - Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e à Previdência Social, utilizado para
transmissão de Arquivos gerados pelo SEFIP - Sistema Empresa de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, entre
outros.

https://conectividade.caixa.gov.br/
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Sites Importantes

Conectividade Social

A Redesim é uma rede de sistemas informatizados necessários para
registrar e legalizar empresas e negócios, tanto no âmbito da União
como dos Estados e Municípios.

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/redesim

 

http://egov.df.gov.br
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