
MEMORANDO 

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.787/2018 – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS 

E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS PREVIDENCIÁRIOS - DCTFWEB 

Prezado Cliente, 

Foi publicada a Instrução Normativa RFB nº 1.787/18, que regulamenta a 
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de 

Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb). 

Trata-se de obrigação acessória na qual deverão ser informadas as contribuições 
previdenciárias (i) previstas nas alíneas previstas nas alíneas “a” e “c” do 

parágrafo único do artigo 11 da Lei nº 8.212/91; (ii) instituídas a título de 
substituição às incidentes sobre a folha de pagamento, inclusive as referentes à 
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) de que trata a Lei nº 

12.546/11; e (iii) destinadas a outras entidades ou fundos. 

A entrega da DCTFWeb será obrigatória em relação aos tributos cujos fatos 
geradores ocorrerem: 

I - a partir do mês de julho de 2018, para as entidades integrantes do “Grupo 2 
- Entidades Empresariais”, do Anexo V da Instrução Normativa RFB nº 
1.634/16, com faturamento no ano-calendário de 2016 acima de R$ 78.000.000,00 

(setenta e oito milhões de reais), bem como para os sujeitos passivos que 
optarem pela utilização do eSocial na forma especificada no § 3º do artigo 2º da 
Resolução do Comitê Diretivo do e Social nº 2/16, ainda que imunes e isentos; 

II - a partir do mês de janeiro de 2019, para os demais sujeitos passivos, exceto 
para aqueles previstos no item III; e 

III - a partir do mês de julho de 2019, para os entes públicos integrantes do 

“Grupo 1 - Administração Pública”, do Anexo V da Instrução Normativa RFB 
nº 1.634/16. 

A DCTFWeb deverá ser elaborada a partir das informações prestadas nas 

escriturações do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) ou da Escrituração Fiscal Digital de 
Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf), módulos integrantes do 



Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), e apresentada mensalmente até 

o dia 15 do mês seguinte ao da ocorrência dos fatos geradores.  

Além da DCTFWeb mensal, deverá ser transmitida a DCTFWeb Anual, para a 
prestação de informações relativas aos valores pagos aos trabalhadores a título 

de 13º (décimo terceiro) salário, até o dia 20 de dezembro de cada ano. 

Permanecemos à disposição para esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

RIVITTI E DIAS ADVOGADOS 
Rua Padre João Manuel, 755 – 14º Andar, 01411-001, São Paulo, SP 
T.: +55 (11) 3568-3168 
F.: +55 (11) 3568-3180 
Brasil 
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