
 

ATS CONTABILIDADE 

GFIP – Guia de Recolhimento e de Informação à 

Previdência Social 

 

GFIP significa Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social. É 
uma guia utilizada para o recolhimento do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço) e para disponibilizar à Previdência Social informações relativas aos segurados. 
Foi criada para substituir a Guia de Recolhimento do FGTS-GRE. 

As pessoas jurídicas estão obrigadas a entregar mensalmente a GFIP nos seguintes 
casos: 

 Quando necessitam recolher o fundo de garantia por tempo de serviço dos 
trabalhadores. 

 Quando prestam informações referentes às remunerações auferidas pelos 
funcionários e o vínculo empregatício. 

As informações acima são essenciais para que a Previdência Social tenha um registro 
funcional dos seus segurados. 

A GFIP proporcionou uma forma de recolhimento mais eficiente dos valores do FGTS e 
acrescentou informações úteis para facilitar o acesso à comprovação do tempo de 
contribuição dos segurados, além de melhorar o atendimento na Previdência Social. 

A entrega da GFIP deverá ser feita por meio magnético até ao sétimo dia do mês 
seguinte ao da competência do fato gerador, através do SEFIP que é o programa que 
gera e imprime a guia. O SEFIP está disponível no site da Caixa Econômica Federal. 

Quais informações devem compor a GFIP? 

A GFIP deve, obrigatoriamente, ser preenchida com as seguintes informações: 

  Dados básicos referentes a empresa (como nome, razão social, CNPJ, 
endereço do estabelecimento físico e outros); 
 Fatos que geram contribuições previdenciárias na empresa; 

 Dados e informações sobre o funcionário; 
 Valores que devem ser entregues ao INSS (Instituto Nacional do Seguro 

Social); 
 Valor do recolhimento que, posteriormente, será feito ao FGTS; 
 Remuneração bruta do funcionário (especificando também os benefícios). 

 Quem deve entregar a GFIP? 

Toda pessoa jurídica deve, mensalmente, entregar a GFIP nos seguintes casos: 



1. Quando é necessário prestar informações relacionadas ao vínculo empregatício 
ou salários auferidos pelos colaboradores; 

2. Quando precisam realizar o recolhimento do fundo de garantia por tempo de 
serviço de seus colaboradores. 

As informações que compõem a GFIP se tornam fundamentais para que a Previdência 
Social tenha em seu sistema um registro válido e funcional com todos os seus 
segurados. 

Importância deste meio de comprovação 

A guia de recolhimento GFIP também pode ser resumidamente caracterizada como um 
meio de comprovação. Mas o que o GFIP busca comprovar? Simples: todas as 
remunerações recebidas pelo funcionário enquanto prestador de serviços para aquela 
determinada empresa. Assim como o tempo total de contribuição. 

Vale ainda lembrar que a dificuldade para comprovar o tempo de serviço ou o salário e 
benefícios recebidos reflete ainda no maior motivo pelo qual os trabalhadores perdem o 
direito aos seus benefícios trabalhistas. Após a sua aprovação, o funcionário terá seus 
benefícios garantidos pelo INSS. 

Principais objetivos 

Entre os principais objetivos da GFIP podemos destacar: 

  Permitir a individualização do recolhimento dos valores do FGTS; 
  Facilitar para a Previdência Social o acesso aos dados da empresa e de seus 

colaboradores; 
  Concentrar em um só lugar informações sobre a vida laboral dos colaboradores 

de uma mesma empresa (o que também reflete em atendimento melhor 
qualificado para tais indivíduos em postos do INSS); 

  Agilidade no acesso e na prestação de serviços para pessoas jurídicas e 
trabalhadores em âmbito nacional; 

  Fazer com que a responsabilidade de comprovar o tempo de contribuição e 
salários recebidos seja única e exclusivamente da empresa, tirando este ônus do 
trabalhador; 

  Evitar que os trabalhadores percam o direito de recebimento de seus benefícios. 

Quais são os benefícios da GFIP? 

As principais vantagens são: 

  Muito mais segurança: já que todos os dados referentes a empresa e seus 
funcionários são acessados com exclusividade pela Previdência Social; 

  Simplificação para procedimentos envolvendo o recolhimento do Fundo de 
Garantia; 

  Facilidade para a empresa: que cumpre com suas obrigações referentes ao 
FGTS com muito mais rapidez e praticidade. 

Site do GFIP: http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/lista-de-servicos/declaracoes-e-
demonstrativos/gfip-sefip-guia-do-fgts-e-informacoes-a-previdencia-social/copy_of_gfip-sefip-guia-do-
fgts-e-informacoes-a-previdencia-social/servico 

Fonte: https://blog.egestor.com.br/o-que-e-gfip/ 


