
DIRF 2018 - Instrução Normativa RFB nº 1757, de 10 de novembro de 2017 
 

1. Atualizar o sistema Consisa SGRH com versão superior a 18/01/2018 18:45 
2. Acessar opção Cálculos > DIRF > Nova DIRF 

 
A opção validar mínimo de rendimentos para declaração observa a regra do Art. 12 da IN RFB 
1757, conforme abaixo, quando desmarcado serão incluídos na DIRF todos os empregados 
com rendimentos. 
 
Art. 12. As pessoas obrigadas a apresentar a Dirf 2018, conforme o disposto nos arts. 2º a 4º, deverão informar todos os 
beneficiários de rendimentos: 
I - que tenham sofrido retenção do imposto sobre a renda ou de contribuições, ainda que em um único mês do ano-calendário; 
II - do trabalho assalariado, quando o valor pago durante o ano-calendário for igual ou superior a R$ 28.559,70 (vinte e oito mil 
quinhentos e cinqüenta e nove reais e setenta centavos); 
 

 

3. Buscar informações de Plano Privado de Assistência a saúde coletivo empresarial deve 
ser marcado quando a empresa desconta na folha a mensalidade ou co-participação 
dos beneficiários e seus dependentes. 

4. Ignorar validação do mínimo de indenização, ao manter desmarcado o sistema gera a 
DIRF conforme regra do Art. 14 conforme abaixo, ao marcar será informado na DIRF 
qualquer valor de indenização. 
 

 Art. 14. A Dirf 2018 deverá conter as seguintes informações referentes aos beneficiários, pessoas físicas domiciliadas no País: 
VII - relativamente aos rendimentos isentos e não tributáveis: 
f) os valores das indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive das decorrentes de Plano de Demissão Voluntária 
(PDV), desde que o total anual pago desses rendimentos seja igual ou superior a R$ 28.559,70 (vinte e oito mil quinhentos e 
cinqüenta e nove reais e setenta centavos); 

 

 

 



5. Ao avançar selecionar as empresas que serão gerados os arquivos para validação no 
programa DIRF. 
 

 
 
6. Na próxima tela serão exibidos todos os funcionários que tem dependentes como 

beneficiários de pensão alimentícia 
 

Art. 14. A Dirf 2018 deverá conter as seguintes informações referentes aos beneficiários, pessoas físicas domiciliadas no País: 

§ 2º No caso de trabalho assalariado, as deduções correspondem aos valores relativos a: 

IV - pensão alimentícia paga em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública 

relativa a separação ou divórcio consensual, inclusive a prestação de alimentos provisionais. 

 

 

 

 



No opcao DEPENDENTE – F5 pode ser consultado qual é o dependente. 

Na opção PROPORCIONALIZAR VALORES –F6 pode ser divido o valor descontado o empregado 

entre os filhos beneficiários de pensão alimentícia. 

 

7. A próxima tela serve para consulta das informações que vão para DIRF. 

 

 



Na aba Beneficiários visualizamos os valores pagos ao beneficiário conforme Art.12 

Art. 12. As pessoas obrigadas a apresentar a Dirf 2018, conforme o disposto nos arts. 2º a 4º, deverão informar todos os 
beneficiários de rendimentos: 
I - que tenham sofrido retenção do imposto sobre a renda ou de contribuições, ainda que em um único mês do ano-calendário; 
II - do trabalho assalariado, quando o valor pago durante o ano-calendário for igual ou superior a R$ 28.559,70 (vinte e oito mil 
quinhentos e cinqüenta e nove reais e setenta centavos); 

 

Isso que dizer que o sistema vai gerar a DIRF conforme a regra de pagamento da folha 

estabelecida no cadastro da empresa em TABELAS > EMPRESA > EMPRESA FILIAL > INCLUIR 

ALTERAR EMPRESA no campo Data de Pagamento Empregados 

 

Ao calcular a folha mensal o sistema grava a data no calculo e essa informação é utilizada na 

geração da DIRF. 

 



Informar o Caminho do validador da DIRF 2018 > C:\Arquivos de Programas 

RFB\Dirf2018\pgdDirf.exe 

Nessa tela selecionar o arquivo e clicar em Validar Arquivo

 

No programa da DIRF acessar DECLARACAO > Importar Dados 

 

O sistema fará a copia do arquivo validado DIRF 0001 (que significa empresa 0001) na pasta 

C:\Arquivos e Programas RFB\DIRF2018. 

 


