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Referência: 

Indisponibilidade de acesso ao Programa Gerador Declaração de Débitos e Créditos Tributários 

Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) para o Grupo 3 e eSocial. 

O Sindicato dos Contabilistas de São Paulo - Sindcont-SP, com mais de 100 anos de existência, 

vem ao longo de todo esse tempo destacando-se como parceiro da Receita Federal do Brasil no 

Estado de São Paulo, já que esta entidade representa o contabilista que é o elo entre o 

contribuinte e o Fisco Federal e que, como preposto do contribuinte é o cumpridor das suas 

obrigações acessórias, razão pela qual passa a expor as seguintes considerações e reivindicações 

da categoria: 

Destaca que: 

Conforme Instrução Normativa RFB nº 2.005, de 29 de janeiro de 2021 e suas alterações, que 

dispõe sobre a apresentação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e 

da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e 

Fundos (DCTFWeb). 
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Ocorre que, até a presente data, inúmeros contabilistas associados a esta entidade, relatam a 

impossibilidade de se enviar referida declaração com a informação de “identificamos que o 

webservice do eSocial está passando por atualização”, gerando apreensão em toda classe 

contábil pelo prazo de entrega que se aproxima. 

Ressalte-se a importância e as implicações no atraso da entrega da DCTFWEB, que impacta 

diretamente todos contribuintes, além de gerar multa pela entrega em atraso ou ausência da 

entrega. 

Por todo o exposto, em nome de toda a classe contábil, representada pelo Sindicato dos 

Contabilistas de São Paulo – SINDCONTSP, vem solicitar a Vossa Excelência, na condição de 

representante legal da Receita Federal do Brasil no Estado de São Paulo, providências necessárias 

para a resolução dos problemas técnicos apontados com a maior brevidade possível, além da 

prorrogação do prazo para entrega da DCTFWEB, afim de que os contribuintes não sejam mais 

penalizados com os problemas apresentados e, por extensão, ao cumpridor destas obrigações, o 

contabilista que é o elo entre contribuintes e o Fisco e que pode, legalmente, responder por 

eventuais prejuízos decorrentes havidos na dificuldade ou atraso na impossibilidade de acesso. 

No aguardo de seu pronto deferimento, reiteramos nossos protestos de elevada estima e distinta 

consideração. 
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