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NOTA: No ambiente do e-CAC a 
DCTFWeb é acessada, consultada e 
transmitida no botão “Declarações e 
demonstrativos”.





NOTA: Após selecionar o período de 
apuração irá aparecer as declarações 
do período de referência.



NOTA: Ao clicar na declaração do 
período você tem acesso ao valor 
total e clicando no botão “+” é 
possível visualizar o detalhamento 
dos valores.







NOTA: Logo abaixo do campo de 
pesquisa do período você pode 
optar por um filtro das declarações, 
por exemplo, ativa, excluída, 
retificadora, todas, etc.





NOTA: Nesta tela foi feito um filtro de dezembro a janeiro, onde 
a declaração original de janeiro foi retificada (portanto 
aparecem duas da mesma competência dezembro) e a de 
janeiro que ainda não foi transmitida



NOTA: aqui selecionamos apenas a 
competência janeiro. Agora, basta clicar no 
botão sinalizado para fazer a transmissão da 
declaração.





NOTA: Assim que ela é transmitida é 
gerada na tela a opção de baixa do recibo 
de entrega, neste mesmo momento o 
DARF é baixado num arquivo .zip.









NOTA: Existe a possibilidade de editar o 
valor do DARF, isso quer dizer que você 
confessou uma dívida mas, por qualquer 
motivo, irá recolher um valor inferior ou 
superior ao valor devido.



NOTA: Tela com valores originais 
gerados no eSocial e na EFD-Reinf.



NOTA: Valores que foram editados 
(zerados) manualmente pelo usuário, 
deixando apenas a primeira rubrica 
no valor de R$ 10,10. Depois, bastava 
clicar no botão “emitir DARF”.





NOTA: No botão “Relatórios” é possível fazer as consultas e baixa de todas as 
informações já transmitidas. Obs.: Qualquer incorreção nos valores que compõe 
do DARF devem ser corrigidos nos ambientes onde elas foram geradas, eSocial ou 
EFD-Reinf. Não se deve utilizar a opção “Editar DARF” para esta finalidade.
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