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EFD REINF foi desmembrada do e.SOCIAL!

EFD REINF e.SOCIAL

Retenções sem 

Relação de 

Trabalho e CPRB

Relação de 

Trabalho e 

Previdência

PF?PJ?

Autônomos RPA

MEI – Atividades 

art. 18B

Agricultor PF –

Contrib. Individual

Aluguel PF –

Retenção IR

MEI – Quando 

contratar serviços

Agricultor PJ –

Contrib. Prev. Subst



RETENÇÕES DO MEI

LC. 123/2006

Art. 18-B. A empresa contratante de serviços executados

por intermédio do MEI mantém, em relação a esta

contratação, a obrigatoriedade de recolhimento da

contribuição a que se refere o inciso III (20% pagos a

contribuintes Individuais) do caput e o § 1o do art. 22 da

Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, (contrib. Add 2,5%

sobre valor pg/cred.) e o cumprimento das obrigações

acessórias relativas à contratação de contribuinte

individual.

§ 1o Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente

em relação ao MEI que for contratado para prestar

serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria,

carpintaria e de manutenção ou reparo de veículos.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212cons.htm#art22§1


EFD REINF X E.SOCIAL X DCTF Web
Disponível em: https://pt.slideshare.net/FernandoSampaio1/dctfweb-cfc-

29052015?next_slideshow=1





DCTF Web já está sendo utilizado pelo 

e.SOCIAL - Domésticos



CONFISSÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS VIA 

DCTFweb

✓ Inicialmente apenas as contribuições previdenciárias

apuradas através dos eventos da EFD-Reinf enviados pelo

contribuinte, juntamente com os eventos do eSocial

alimentarão a DCTFweb, a partir da qual será possível ao

contribuinte confessar o crédito tributário e emitir as

guias para recolhimento (DARF).

✓ Os demais tributos apurados no evento do R-2070

continuarão sendo confessados manualmente na DCTF

antiga e recolhidos na mesma metodologia atual.

✓ Progressivamente, todos os tributos administrados pela

RFB migrarão para a nova sistemática da DCTFweb, no

mesmo formato das contribuições previdenciárias.



EFD REINF

O que é?

✓EFD das Retenções e Outras

Informações Fiscais.

✓Obrigação Acessória do Projeto

SPED, que contempla a escrituração

dos tributos e contribuições sociais

previdenciárias não incidentes sobre

a remuneração ou a folha de salários



EFD REINF 

(Art. 2º IN nº 1.701/2017)

Quem está obrigado?

I - pessoas jurídicas que prestam e/ou que contratam

serviços realizados mediante cessão de mão de obra

nos termos do art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho

de 1991;
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante

cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário,

deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou

fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa

cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 (vinte) do

mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura,

ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente

bancário naquele dia, observado o disposto no § 5o do art. 33 desta Lei.

TABELA 6 - EFD Reinf.xlsx


EFD REINF 

(Art. 2º IN nº 1.701/2017)

Quem está obrigado?

II - pessoas jurídicas responsáveis pela retenção da

Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o

Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);

III - pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da

Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta

(CPRB);



EFD REINF 

(Art. 2º IN nº 1.701/2017)

Quem está obrigado?

IV - produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando

sujeitos a contribuição previdenciária substitutiva sobre a

receita bruta proveniente da comercialização da produção

rural nos termos do art. 25 da Lei nº 8.870, de 15 de abril

de 1994, na redação dada pela Lei nº 10.256, de 9 de

julho de 2001 e do art. 22A da Lei nº 8.212, de 24 de julho

de 1991, inserido pela Lei nº 10.256, de 9 de julho de

2001, respectivamente;

Evento S-1250 – Aquisição da Produção

Rural do e.SOCIAL

Evento S-1260 – Comercialização da

Prod. Rural Pessoa Física



EFD REINF

(Art. 2º IN nº 1.701/2017)

Quem está obrigado?
V - associações desportivas que mantenham equipe de futebol

profissional que tenham recebido valores a título de patrocínio,

licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade,

propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;

VI - empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado 

recursos a associação desportiva que mantenha equipe de 

futebol profissional a título de patrocínio, licenciamento de uso 

de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de 

espetáculos desportivos;

VII - entidades promotoras de eventos desportivos realizados em 

território nacional, em qualquer modalidade desportiva, dos 

quais participe ao menos 1 (uma) associação desportiva que 

mantenha equipe de futebol profissional; e



EFD REINF 

(Art. 2º IN nº 1.701/2017)

Quem está obrigado?

VIII - pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou

creditaram rendimentos sobre os quais haja

retenção do Imposto sobre a Renda Retido na

Fonte (IRRF), por si ou como representantes de

terceiros.

Retenção pelo Regime de Caixa ou

Competência?

TABELA 1 - COD RECOLHIMENTO.xlsx


REGIME DE CAIXA OU COMPETÊNCIA?

IRRF – PF: Pelo regime de caixa, conforme afirma o art. 7 LEI

Nº 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988.

IRRF – PJ: pelo regime de competência, de acordo com a

Solução de Consulta Disit/SRRF09 nº 9010/2015 e ADI RFB nº

8/2014.

Art. 1º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto sobre a renda na

fonte, no caso de importâncias creditadas, na data do lançamento contábil

efetuado por pessoa jurídica, nominal ao fornecedor do serviço, a débito de

despesas em contrapartida com o crédito de conta do passivo, à vista da

nota fiscal ou fatura emitida pela contratada e aceita pelo contribuinte.

Art. 2º A retenção do imposto sobre a renda na fonte, incidente sobre as

importâncias creditadas por pessoa jurídica a outra pessoa jurídica pela

prestação de serviços caracterizadamente de natureza profissional, será

efetuada na data da contabilização do valor dos serviços prestados,

considerando-se a partir dessa data o prazo para o recolhimento.



REGIME DE CAIXA OU COMPETÊNCIA?

INSS: Pelo regime de competência, conforme art. 129 da

Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009.

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (PIS/COFINS/CSLL): Pelo regime de

caixa, conforme art. 30 da Lei nº 10.833/2003.

Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a

outras pessoas jurídicas de direito privado, pela prestação de

serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança,

vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela

prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica,

gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a

pagar e a receber, bem como pela remuneração de serviços

profissionais, estão sujeitos a retenção na fonte da Contribuição

Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da COFINS e da contribuição

para o PIS/PASEP.



EFD REINF 

(Art. 2º, $$ 1º e 2º da IN nº 1.701/2017) 

A partir de quando?
I - a partir de 1º de janeiro de 2018, caso o faturamento da

pessoa jurídica no ano de 2016 tenha sido superior a R$

78.000.000,00; ou

II - a partir de 1º de julho de 2018, caso o faturamento da pessoa

jurídica no ano de 2016 tenha sido de até R$ 78.000.000,00 .

§ 2º Ato específico do Comitê Gestor do Simples Nacional

estabelecerá condições especiais para cumprimento do disposto

neste artigo, a serem observadas pela pessoa jurídica optante

pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e

Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído pela Lei

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.



IMPLANTAÇÃO EM FASES

A notícia foi divulgada em reunião do GT

Piloto realizada em 30/10/2017, pelo

supervisor do projeto eSocial e EFD-Reinf,

Samuel Kruger e pelo coordenador do

projeto no MTE, José Maia. A publicação

oficial deste cronograma deve ocorrer nos

próximos dias.

Fonte: http://www.sispro.com.br/blog/sped/faseamento-do-esocial-

e-da-efd-reinf/



FASEAMENTO

Está previsto um calendário diferente para cada

um dos três grupos de empregadores e

contribuintes separados conforme a natureza da

organização:

Grupo 1: empresas que faturaram acima de 78

milhões em 2016;

Grupo 2: demais empregadores e contribuintes

(exceto Órgãos Públicos); e

Grupo 3: Órgãos Públicos.

Fonte: http://www.sispro.com.br/blog/sped/faseamento-do-esocial-

e-da-efd-reinf/



FASEAMENTO

Fonte: http://www.sispro.com.br/blog/sped/faseamento-do-esocial-

e-da-efd-reinf/



FASEAMENTO

Fonte: http://www.sispro.com.br/blog/sped/faseamento-do-esocial-

e-da-efd-reinf/



FASEAMENTO

Fonte: http://www.sispro.com.br/blog/sped/faseamento-do-esocial-

e-da-efd-reinf/



EFD REINF 
(Art. 3º da IN nº 1.701/2017)

Prazo de entrega?

A EFD-Reinf será transmitida ao Sped

mensalmente até o dia 20 do mês subsequente ao

que se refira a escrituração, observado o disposto

no parágrafo único deste artigo.

Parágrafo único. As entidades promotoras de

espetáculos desportivos a que se refere o inciso

VII do art. 2º deverão transmitir ao Sped as

informações relacionadas ao evento no prazo de

até 2 (dois) dias úteis após a sua realização.



EFD REINF – PENALIDADES

Tem multa?

IN RFB nº 1.701/17 prevê?

Se aplica o art. 57 da MP 2.158-35/2001?

Apresentação Extemporânea:

Imunes, Isentas e Presumido – R$ 500,00

Pessoas Físicas – R$ 100,00

Demais – R$ 1.500,00

Apresentação com informações inexatas,

incompletas ou omitidas – 3% do valor da transação

comercial ou operação financeira de PJ, e 1,5% no

caso de PF.



Quando vai sair o programa validador?



EFD REINF 

Como as informações serão prestadas?

Através de grupos de EVENTOS:

✓ Eventos de Tabelas (R-1000 – Inf. Contribuinte e

R-1070 – Inf. Processos)

✓ Eventos não Periódicos (R-3010 – Rec.

Espetáculo esportivo)

✓ Eventos Periódicos – (Todos os demais eventos)

Cada evento possui um lay out específico

Evento R-1000 – Informações do contribuinte deve

ser o primeiro a ser transmitido



R-1000
Inf. Contrib.

R-1070
Tab Processos

R-2010
Ret. CP – Serv Tomados

R-2020
Ret. CP – Serv. 

Prestados

R-2030
Rec. Rec. Assoc. Desp.

R-2040
Rec. Rep. Assoc. Desp.

R-2050
Com. Prod. Prod. Rural

R-2060
CPRB

R-2070
Ret. Pis/Cofins, 

IR/CSLL

R-3010
Rec. Esp. Esportivo

R-2099
Fechamento

R-2098
Reabertura

R-2099
Fechamento

R-5001
Base Tributos

R-9000 – Exclusão do 

Evento 

Pode ser usado a 

qualquer momento



EFD REINF 

Prazo de Envio dos Eventos Periódicos

✓ Dia 20 do mês seguinte – antecipando-se o

vencimento para o dia útil imediatamente

anterior, em caso de não haver expediente

bancário

✓ O conjunto de informações relativas a tributos e

contribuições de determinado período de apuração é

denominado de “movimento”, podendo conter vários

eventos

✓ Para encerramento da transmissão de eventos

periódicos de determinado movimento deverá ser

enviado o evento R-2099 – Fechamento dos Eventos.



EFD REINF 

R-2099 – Fechamento dos Eventos
✓ A aceitação do evento de fechamento, após processadas as

devidas validações, conclui a totalização das bases de cálculo

contempladas naquele movimento, possibilita a constituição

do crédito tributário e a geração do DARF para o recolhimento

dos tributos e contribuições devidos.

✓ Caso seja necessário o envio de retificações ou novos eventos

referentes a um movimento já encerrado, este deverá ser

reaberto com o envio do evento R-2098 - Reabertura dos

Eventos Periódicos. Se for efetivada tal reabertura para o

movimento, torna-se necessário o envio de um novo evento

de fechamento.



EFD REINF – Retificações de Eventos

Com relação aos eventos periódicos, enquanto o

movimento estiver "aberto", o envio de um segundo

evento, do mesmo tipo, para o mesmo período de

apuração, poderá ser efetuado encaminhando um

novo evento com o indicativo de retificação.

Por não existir a necessidade de fechamento de

movimento (R-2099) para o evento de receita de

espetáculo desportivo (R-3010), as retificações neste

evento podem ocorrer a qualquer momento



EFD REINF 

MOS EFD REINF – Item 6

Situação SEM MOVIMENTO

Só ocorre quando não houver informação a ser

enviado no grupo de eventos periódicos R-2010 a R-

2070 – NESTE CASO DEVE SER ENVIADO O EVENTO R-

2099 – Fechamento de Eventos Periódicos, declarando

a não ocorrência de fatos geradores, na primeira

competência do ano em que esta situação ocorrer.

*Caso a situação sem movimento persista nos anos

seguintes, o contribuinte deverá repetir este

procedimento na competência janeiro de cada ano



EFD REINF 

Utilização de código de acesso

Os contribuintes não obrigados à utilização do

certificado digital, tais como, ME e EPP, com até 7

empregados, o empregado doméstico e o

microempreendedor individual – MEI, podem gerar um

Código de Acesso no portal do eSocial, que permite a

utilização de diversos serviços, dentre eles, a geração

dos arquivos eletrônicos que se transformarão em

documentos eletrônicos nos termos previstos em lei.



EFD REINF 

VALIDAÇÃO DOS EVENTOS

Ocorre em dois momentos sucessivos:

1 – Logo após a transmissão com a emissão do PROTOCOLO

DE ENTREGA (Informação transitória, não comprova o

cumprimento da obrigação acessória)

2 – Atesta a integridade formal dos dados que integram o

movimento, com a emissão do PROTOCOLO DE

RECEBIMENTO ou mensagem de erro. (Serve para

oficializar a remessa de determinada informação e

também para obter cópia de determinado evento, retificá-

lo ou excluí-lo, caso o programa permita)

*Cada evento transmitido possui um recibo de entrega.

Recibos serão mantidos por tempo indeterminado, mas, por

segurança, a empresa também deverá armazenar



EFD REINF – Como interpretar a composição 

da tabela de resumo dos registros?

Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição

✓ Reg. – Conjunto de Informações logicamente relacionados

✓ Pai – Identifica o grupo de informações hierarquicamente

superior ao qual o campo está vinculado

✓ Nível – É a hierarquia a qual pertence cada registro

✓ Descrição – Descreve as informações que farão parte do

registro

✓ Ocorrência – composto por 2 numerais separados por

hífen. O numeral da esquerda indica a quantidade mínima

de registros e o numeral da direita, a quantidade máxima.
▪ 0-1 – campo não obrigatório ou com no máximo um registro

▪ 1-1 – no mínimo e no máximo um registro (campo obrigatório)

▪ 1-99 – no mínimo 1 e no máximo 99 registros

▪ 0-999 – campo não obrigatório e sem limite máximo de registros

(999 = sem limite)



EFD REINF – Como interpretar a composição 

da tabela de resumo dos registros?

Reg. Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição

✓ Chave – Conjunto de dados que combinados entre si

não se repetem

✓ Condição – Refere-se a obrigatoriedade

▪ “O” – Obrigatoriedade de prestação de informações

naquele grupo

▪ “N” – Não Obrigatoriedade de prestação de

informações naquele grupo

▪ “OC” – Obrigatório se existir informação

O obrigatoriedade poderá ser estabelecida com base

em informações prestadas em outros grupos. Por

exemplo: “O” se o tipo de inscrição for igual a CNPJ



EXEMPLO RESUMO EVENTO



EFD REINF – Como interpretar a estrutura dos 

registros propriamente ditos?

✓ # – sequencia

✓ Ele (elemento) – “G” = Grupo, “A” = Atributo e “E”

= Elemento (apenas “A” e “E” terão

preenchimento)

✓ Tipo – “C” = caracter, “N” = numérico e “D” = data

✓ Tam (tamanho) – número de dígitos comportados

✓ Dec (decimais) – dígitos que serão considerados

como decimais

✓ Desc (descrição) – breve descrição do conteúdo

do campo e sua regra de validação (quando

houver)

# Reg/Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Desc



EVENTO PROPRIAMENTE DITO



R-1000 – Informações do Contribuinte 

Conceito do evento: Evento em que são fornecidas pelo

contribuinte informações cadastrais necessárias ao preenchimento

e validação dos demais eventos da EFD-Reinf, inclusive para

apuração das retenções e contribuições devidas. Este é o primeiro

evento que deve ser transmitido pelo contribuinte.

O cadastro do contribuinte guarda as informações de forma

histórica, não podendo haver informações diferentes para o mesmo

evento e período de validade. Havendo alteração nos dados deste

cadastro, faz-se necessário informar a data do fim de validade da

informação anterior e enviar novo evento com a data de início da

nova informação.

É necessário enviar o Evento R-1000 

todos os meses?



Descrição Ocorr. 

1 EFD-Reinf 1-1

2 Evento de informações do Contribuinte 1-1

3 Informações de Identificação do Evento 1-1

3 Informações de identificação do contribuinte 1-1

3 Informação do Contribuinte 1-1

4 Inclusão de novas informações 0-1

5 Período de validade das informações incluídas 1-1

5 Informações do Contribuinte 1-1

6 Informações de contato 1-1

6 Informações da empresa desenvolvedora da 

aplicação que gera os arquivos 
0-99

6 Informações de órgãos públicos estaduais e 

municipais 
0-1

4 Alteração das informações 0-1

5 Período de validade das informações alteradas 1-1

5 Informações do contribuinte 1-1

6 Informações de contato 1-1

6

Informações da empresa desenvolvedora da 

aplicação que gera os arquivos 
0-99

Informações de órgãos públicos estaduais e 

municipais 

0-1

5 Novo período de validade das informações 0-1

4 Exclusão das informações 0-1

5 Período de validade das informações excluídas 1-1

Nível

R-1000 - Informações do Contribuinte 

RESUMO DO 

RESUMO DO 

EVENTO R-

1000 – INF. 

DO CONTRIB.



# Reg/Campo Ocorr. Descrição

11 infoContri 1-1 Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das 

respectivas informações do Contribuinte

12 inclusao 0-1 Inclusão de novas informações

13 idePeriodo 1-1 Período de validade das informações incluídas

14 iniValid 1-1 Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no 

evento, no formato AAAA-MM.

15 fimValid 0-1 Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver.

16 infoCadastro 1-1 Informações do Contribuinte

17 classTrib 1-1 Preencher com o código correspondente à classificação tributária do contribuinte, 

conforme tabela 8.

Indicativo da obrigatoriedade do contribuinte em fazer a sua escrituração contábil 

na ECD Escrituração Contábil Digital:

0 - Não faz;

1 - Empresa entrega a ECD.

Indicativo de desoneração da folha pela CPRB

0 - Não Aplicável;

1 - Empresa enquadrada nos termos da Lei 12.546/2011 e alterações.

Indicativo da existência de acordo internacional para isenção de multa:

0 - Sem acordo;

1 - Com acordo.

Indicativo da Situação da Pessoa Jurídica:

0 - Situação Normal;

1 - Extinção;

2 - Fusão;

3 - Cisão;

4 - Incorporação.

21 indSitPJ 0-1

19 indDesoneracao 1-1

1-1indAcordoIsenMulta20

R-1000 - Informações do Contribuinte

18 indEscrituracao 1-1

TABELA 8 - EFD Reinf.xlsx


22 contato 1-1 Informações de contato

23 nmCtt 1-1 Nome do contato no contribuinte. Pessoa responsável por ser o contato do 

contribuinte com a Receita Federal do Brasil relativamente à EFD-Reinf.

24 cpfCtt 1-1 Preencher com o número do CPF do contato.

25 foneFixo 0-1 Informar o número do telefone, com DDD

26 foneCel 0-1 Telefone celular, com DDD

27 email 0-1 Endereço eletrônico

28

softHouse 0-99

Informações da(s) empresa(s) desenvolvedora(s) da(s) aplicação(ões) que gera(m) 

os arquivos transmitidos para o ambiente nacional da EFD-Reinf.

29 cnpjSoftHouse 1-1 CNPJ da empresa desenvolvedora do software.

30 nmRazao 1-1 Se pessoa jurídica ou órgão público, informar a Razão Social. Caso contrário, 

informar o nome do contribuinte.

31 nmCont 1-1 Nome do contato na empresa

32 telefone 0-1 Informar o número do telefone, com DDD.

33 email 0-1 Endereço eletrônico

34

infoEFR 0-1

Informações de órgãos públicos estaduais e municipais relativas a Ente Federativo 

Responsável - EFR

Informar se o Órgão Público é o Ente Federativo Responsável - EFR ou se é uma 

unidade administrativa autônoma vinculada a um EFR:

S - É EFR;

N - Não é EFR.

36 cnpjEFR 0-1 CNPJ do Ente Federativo Responsável - EFR

35 ideEFR 1-1





R-1070 - Tabela de Processos 

Administrativos/Judiciais

Conceito do evento: Evento utilizado para inclusão,

alteração e exclusão dos processos judiciais e

administrativos que influenciam no cumprimento das

obrigações tributárias principais e acessórias. As

informações consolidadas desta tabela são utilizadas para

validação de outros eventos da EFD-Reinf e influenciam

na forma e no cálculo dos tributos devidos.

✓ Também informa a validade das

informações/processos

✓ Será necessário indicar se o processo é

administrativo ou judicial, e o número do

respectivo processo



Descrição Ocorr. 

1 EFD-Reinf 1-1

2 Evento Tabela de Processos 1-1

3 Informações de Identificação do Evento 1-1

3 Informações de identificação do contribuinte 1-1

3 Informações do Processo 1-1

4 Inclusão de novas informações 0-1

5 Informações de identificação do Processo e validade das 

informações que estão sendo incluídas

1-1

6 Informações de Suspensão de Exibilidade de tributos 1-50

6 Informações Complementares do Processo Judicial 0-1

4 Alteração das informações 0-1

5 Informações de identificação do processo 1-1

6 Informações de Suspensão de Exibilidade de tributos 1-50

6 Informações Complementares do Processo Judicial 0-1

5 Novo período de validade das informações 0-1

4 Exclusão das informações 0-1

5 Exclusão de processo 1-1

R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais

Nível



# Reg/Campo Ocorr. Descrição

11 infoProcesso 1-1 Informações do Processo

12 inclusao 0-1 Inclusão de novas informações

13

ideProcesso

1-1 Informações de identificação do Processo e validade das informações 

que estão sendo incluídas

Preencher com o código correspondente ao tipo de processo:

1 - Administrativo;

2 - Judicial.

15 nrProc 1-1 Informar o número do processo administrativo/judicial.

16

iniValid

1-1 Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas 

no evento, no formato AAAA-MM.

17

fimValid

0-1 Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se 

houver.

Indicativo da autoria da ação judicial:

1 - Próprio contribuinte;

2 - Outra entidade ou empresa

18 indAutoria 1-1

R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais

14 tpProc 1-1



# Reg/Campo Ocorr. Descrição

19 infoSusp 1-50 Informações de Suspensão de Exibilidade de tributos

20 codSusp 0-1 Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo 

deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma 

matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes 

para cada uma.

Indicativo de suspensão da exigibilidade:

01 - Liminar em Mandado de Segurança;

02 - Depósito Judicial do Montante Integral

03 - Depósito Administrativo do Montante Integral

04 - Antecipação de Tutela;

05 - Liminar em Medida Cautelar;

08 - Sentença em Mandado de Segurança Favorável ao Contribuinte;

09 - Sentença em Ação Ordinária Favorável ao Contribuinte e Confirmada 

pelo TRF;

10 - Acórdão do TRF Favorável ao Contribuinte;

11 - Acórdão do STJ em Recurso Especial Favorável ao Contribuinte;

12 - Acórdão do STF em Recurso Extraordinário Favorável ao Contribuinte;

13 - Sentença 1ª instância não transitada em julgado com efeito suspensivo;

90 - Decisão Definitiva a favor do contribuinte;

92 - Sem suspensão da exigibilidade.

22 dtDecisao 1-1 Data da decisão, sentença ou despacho administrativo.

Indicativo de Depósito do Montante Integral:

S - Sim;

N - Não.

23 indDeposito 1-1

21 indSusp 1-1

R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais



# Reg/Campo Ocorr. Descrição

24 dtDecisao 0-1 Informações Complementares do Processo Judicial

25 indDeposito 1-1 Identificação da Unidade da Federação - UF da Seção Judiciária

26 dadosProcJud 0-1 Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE

27 ufVara 1-1 Código de Identificação da Vara.

R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais



OBSERVAÇÕES - MOR

a) Os indicativos judiciais/administrativos ainda não

transitados em julgado (distintos do indicativo “90”) não

alteram o valor calculado dos tributos. Nesse caso,

prevalece o valor que deveria ser calculado sem o

processo, devendo a empresa informar o valor devido e

o discutido judicial/administrativamente como

“suspenso” nas declarações de valores devidos dos

órgãos governamentais envolvidos na EFD-Reinf, de

acordo com as normas dessas declarações; e



R-2010 - Retenções Contribuição 

Previdenciária - Serviços Tomados 

Conceito do Evento: Evento que comporta as

informações relativas aos serviços contratados,

com as correspondentes informações sobre as

retenções previdenciárias, e realizados mediante

cessão de mão de obra ou empreitada, nos termos

do art. 31 da Lei nº 8.212, de 1991, inclusive

quando a empresa prestadora se sujeitar ao

regime da contribuição previdenciária sobre a

receita bruta – CPRB, consoante preconiza o art. 7º,

§6º da Lei nº 12.546, de 2011



Descrição Ocorr. 

1 EFD-Reinf 1-1

2 Evento Serviços Tomados 1-1

3 Informações de Identificação do Evento 1-1

3 Informações de identificação do contribuinte 1-1

3

Serviços Tomados - Cessão de Mão de Obra ou 

Empreitada 

1-1

4

Identificação do Estabelecimento/obra 

contratante dos Serviços 

1-1

5

Identificação do prestador de serviços 

mediante cessão de mão de obra ou 

1-N

6 Notas Fiscais 1-N

7

Informações sobre os tipos de Serviços 

constantes da NF

1-9

6 Informações de processo *Retenção Contrib. 0-50

6 Informações de processo *Retenção Adicional 0-50

R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados

Nível



# Ocorr. Descrição

4 1-1 Informações de Identificação do Evento

5 1-1 Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores 

Válidos: 1, 2. 

6 0-1 Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O 

preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de 

entrega válido, correspondente ao arquivo objeto da retificação. 

7 1-1 Informar o ano/mês de referência das informações no formato AAAA-MM . 

Validação: Deve ser um ano/mês válido para o qual haja informações do 

contribuinte informadas através do evento R-1000. Não pode ser maior que 

o ano/mês corrente. 

8 1-1 Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita - dados reais; 3 - 

Produção restrita - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3. 

9 1-1 Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo 

governamental. Valores Válidos: 1, 2. 

10 1-1 Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo 

emissor do evento. 

R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados



# Reg/Campo Ocorr. Descrição

14 infoServTom 1-1 Serviços Tomados - Cessão de Mão de Obra ou Empreitada 

15 ideEstabObra 1-1 Identificação do Estabelecimento/obra contratante dos Serviços 16 

16 tpInscEstab 1-1 Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição Validação: Deve 

ser igual a [1] (CNPJ) ou [4] CNO. 

Informar o número de inscrição do estabelecimento de acordo com o tipo 

de inscrição indicado no campo {tpInscEstab} .  

Se {indObra} = [0] preencher com CNPJ contribuinte declarante. 

Se {indObra} = [1] informar um número de CNO de propriedade do 

{cnpjPrestador}. 

Se {indObra} = [2] informar um número de CNO de propriedade do 

contribuinte declarante. 

Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil: 

0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra; 

1 - Obra de Construção Civil - Empreitada Total; 

2 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial. 

18 indObra 1-1

R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados

17 nrInscEstab 1-1

Quando ocorre a contratação de obra por empreitada total – o

tomador é obrigado a informar esta prestação de serviço no R-

2010?

Perguntas Frequentes 4.2.5



# Reg/Campo Ocorr. Descrição

19 idePrestServ 1-1 Identificação do prestador de serviços mediante cessão de mão de obra ou 

empreitada. 

20 cnpjPrestador 1-1 Preencher com o CNPJ do Prestador de Serviços Validação: Deve ser um CNPJ 

válido. Não pode pertencer ao declarante. Se {indObra} for igual a 1 

(Empreitada Total) o cnpj do prestador terá que ser o proprietário do 

CNO do campo {nrInscEstab} 

21 vlrTotalBruto 1-1 Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is) Validação: Deve 

corresponder a soma do campo {vlrBruto} dos registros vinculados. 

22 vlrTotalBaseRet 1-1 Preencher com a soma da base de cálculo da retenção da contribuição 

previdenciária das notas fiscais emitidas para o contratante 

23 vlrTotalRetPrinc 1-1 Soma do valor da retenção das notas fiscais de serviço emitidas para o 

contratante 

24 vlrTotalRetAdic 0-1 Soma do valor do adicional de retenção  das notas fiscais 

25 vlrTotalNRetPrin

c

0-1 Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante 

ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial 

26 vlrTotalNRetAdi

c

0-1 Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante 

ou que foi depositada em juízo  em decorrência da decisão judicial 

Ex
cl

u
íd

o codAnaCont 0-1 Preencher com o código da conta analítica contábil utilizada para a 

escrituração dos serviços tomados mediante cessão de mão de obra desse 

prestador.

Indicativo se o Prestador é contribuinte da Contribuição Previdenciária 

sobre a Receita Bruta (CPRB), a qual reduz a alíquota de 11% para 3,5% na 

retenção contribuição previdenciária: 

0 - Não é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta 

(CPRB) - Retenção 11%; 

1 - Contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) - 

Retenção 3,5%

R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados

27 indCPRB 1-1



Retenção Contribuições Previdenciárias

Contabilização – IN RFB nº 971/2009
Art. 139. A contratante, legalmente obrigada a manter escrituração contábil
formalizada, está obrigada a registrar, mensalmente, em contas
individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições sociais, inclusive a
retenção sobre o valor dos serviços contratados, conforme disposto no inciso IV
do art. 47.

Art. 140. O lançamento da retenção na escrituração contábil de que trata o art.
139, deverá discriminar:

I - o valor bruto dos serviços;

II - o valor da retenção;

III - o valor líquido a pagar.

Parágrafo único. Na contabilidade em que houver lançamento pela soma total
das notas fiscais, das faturas ou dos recibos de prestação de serviços e pela
soma total da retenção, por mês, por contratada, a empresa contratante deverá
manter em registros auxiliares a discriminação desses valores,

individualizados por contratada.



# Reg/Campo Ocorr. Descrição

28 nfs 1-N Detalhamento das notas fiscais de serviços prestados pela empresa 

identificada no registro superior

29 serie 1-1 Informar o número de série da nota fiscal/fatura. Preencher com 0 (zero) caso 

não exista número de série. 

30 numDocto 1-1 Número da Nota Fiscal/Fatura 

31 dtEmissaoNF 1-1 Data de Emissão da Nota Fiscal/Fatura Validação: O mês/ano da emissão da 

nota fiscal deve ser igual ao mês/ano indicado no registro de abertura do 

arquivo. 

32 vlrBruto 1-1 Preencher com o valor bruto da nota fiscal 

33 obs 0-1 Observações

R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados



# Reg/Campo Ocorr. Descrição

34 infoTpServ 1-9 Informações sobre os tipos de Serviços constantes da Nota Fiscal 

35 tpServico 1-1 Informar o tipo de serviço, conforme tabela 6. 

Ex codAtivEcon 0-1 Código da atividade econômica, conforme tabela 9. 

Ex
cu

íd
o vlrMatEquip 1-1 Preencher com os valores de materiais ou de equipamentos, próprios ou 

de terceiros, exceto os equipamentos manuais, fornecidos pela contratada 

que não integram a base de cálculo da retenção, desde que comprovados, 

conforme a legislação. Caso não exista preencher com "0" 

Ex
cu

íd
o vlrDedAlim 1-1 Preencher com os valores do custo da alimentação fornecida pela 

contratada, que serão deduzidas da base de cálculo da retenção, desde que 

comprovados, conforme a legislação. Caso não exista preencher com "0" 

Ex
cu

íd
o vlrDedTrans 1-1 Preencher com os valores do custo do fornecimento do transporte pela 

contratada, que serão deduzidas da base de cálculo da retenção, desde que 

comprovados, conforme a legislação. Caso não exista preencher com "0"

36 vlrBaseRet 1-1 Valor da Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária

37 vlrRetencao 1-1 Preencher com o valor da retenção apurada de acordo com o que determina 

a legislação vigente relativa aos serviços contidos na nota fiscal/fatura. 

38 vlrRetSub 0-1 Informar o valor da retenção destacada na nota fiscal relativo aos serviços 

subcontratados, se houver, desde que todos os documentos envolvidos se 

refiram à mesma competência e ao mesmo serviço, conforme disciplina a 

legislação

39 vlrNRetPrinc 0-1 Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou 

que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial ou 

administrativa 

R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados

TABELA 9

TABELA 6 - EFD Reinf.xlsx
TABELA 9 - Obras CPRB.xlsx


# Reg/Campo Ocorr. Descrição

34 infoTpServ 1-9 Informações sobre os tipos de Serviços constantes da Nota Fiscal 

40 vlrServicos15 0-1 Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja 

atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15 anos de 

contribuição 

41 vlrServicos20 0-1 Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja 

atividade permita concessão de aposentadoria especial após 20 anos de 

contribuição 

42 vlrServicos25 0-1 Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais,  cuja 

atividade permita concessão de aposentadoria especial após 25 anos de 

contribuição 

43 vlrAdicional 0-1
Adicional apurado de retenção da nota fiscal, caso os serviços tenham sido 

prestados sob condições especiais que ensejem aposentadoria especial aos 

trabalhadores após 15, 20, ou 25 anos de contribuição. Preencher com o 

valor correspondente ao somatório de 4% sobre o {vlrServicos15} mais 

3% sobre {vlrServicos20} mais 2% sobre {vlrServicos25}

44 vlrNRetAdic 0-1 Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou 

que foi depositada em juízo em decorrência de decisão 

judicial/administrativa

R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados



# Reg/Campo Ocorr. Descrição

45 infoProcRetPr 0-50 Informações de processos relacionados a não retenção de contribuição 

previdenciária. Validação: A soma dos valores informados no campo 

{valorPrinc} deste grupo deve ser igual a {vlrTotalNRetPrinc}. 

46 tpProcRetPrinc 1-1 Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - 

Administrativo; 2 - Judicial . 

47 nrProcRetPrinc 1-1 Informar o número do processo administrativo/judicial. 

48 codSuspPrinc 0-1 Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo 

deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria 

tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada 

uma. 

49 valorPrinc 1-1 Valor da retenção de contribuição previdenciária principal que deixou 

de ser efetuada em função de processo administrativo ou judicial. 

R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados

Lembrar que existe outro grupo de

informações para detalhar processos

relacionados a retenção da Contribuição

Adicional



A empresa tomadora de serviços encaminhará um

evento para cada estabelecimento, contendo todos os

prestadores de serviços no período de apuração.

Fonte: Controle de Alterações de Leiautes 1.1 para 1.2

ALTERADO!!!

R-2010 - Alteração da ocorrência do

grupo idePrestServ. Agora será um

arquivo/evento por prestador



EXEMPLOS REINF.xlsx


R-2020 - Retenções – Serviços Prestados 

Conceito do Evento: Esse evento deve ser enviado pelo

prestador de serviços executados mediante cessão de

mão de obra, empreitada e subempreitada, contendo as

informações relativas aos tomadores dos serviços, com as

correspondentes informações sobre as retenções

previdenciárias destacadas no documento fiscal.

Eventos contém as mesmas informações prestadas

pelos tomadores dos respectivos serviços.



RETENÇÕES CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS

✓ Geral – Retenção de 11% sobre o valor bruto da

NF

✓ Detalhes, exclusões da base de cálculo,

adicional e outros - conhecer a legislação,

soluções de consulta, decisões adm e judiciais

✓ Solução de Consulta COSIT 253/2017

✓ Condições especiais – percentual adicional de

4%, 3% e 2% (observar que no e.SOCIAL estarão

sendo informado os locais com risco).

✓ Empresa com Desoneração da Folha de

Pagamento: Retenção de 3,5%

SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT 253-2017.docx


R-2030 - Recursos Recebidos por 

Associação Desportiva 

Conceito do evento: Evento em que são prestadas

informações relativas aos recursos recebidos a título de

patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos,

publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos

desportivos por associação desportiva que mantém equipe de

futebol profissional.

Considera-se associação desportiva, para efeito de informação

neste evento, aquela que mantém equipe de futebol profissional

filiada à federação de futebol do respectivo Estado, e que seja

organizada na forma da Lei nº 9.615, de 1998, ainda que

mantenha outras modalidades desportivas9.



Descrição Ocorr. 

1 EFD-Reinf 1-1

2 Evento Recursos Recebidos por Associação 

Desportiva que mantenha Equipe de Futebol 

Profissional

1-1

3 Informações de Identificação do Evento 1-1

3  Informações de identificação do contribuinte 1-1

 4  

Identificação dos estabelecimentos que 

receberam os recursos 

1-N

 5  

Recursos recebidos por associação desportiva 

que mantenha equipe de futebol profissional 
1-N

6 Detalhamento dos recursos recebidos. 1-N

6

Informações de Processos 

Administrativos/Judiciais com 

decisão/sentença favorável ao contribuinte

0-50

R-2030 - Recursos Recebidos por Associação Desportiva 

Nível



R-2040 - Recursos Repassados para 

Associação Desportiva 

Conceito do evento: Evento em que são prestadas as

informações relativas aos recursos repassados a título de

patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos,

publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos

desportivos, inclusive no caso do concurso de prognóstico de

que trata a Lei nº 11.345/2006, para associação desportiva

que mantém equipe de futebol profissional.

Deve ser informado neste evento, por estabelecimento, o

tipo de repasse, o valor bruto dos recursos repassados,...,

para associação desportiva que mantém equipe de futebol

profissional, bem como o valor da retenção feito pelo

estabelecimento repassador que deve corresponder a 5%

do valor bruto já informado, a título de contribuição

previdenciária (contribuição patronal).



Descrição Ocorr. 

1 EFD-Reinf 1-1

2 Evento Recursos Repassados para Associação 

Desportiva

1-1

3 Informações de Identificação do Evento 1-1

3  Informações de identificação do contribuinte 1-1

 4  

Identificação dos estabelecimentos que 

repassou os recursos 

1-N

 5  

Recursos repassados para associação 

desportiva que mantenha equipe de futebol 

profissional 

1-N

6 Detalhamento dos recursos repassados. 1-N

6

Informações de Processos 

Administrativos/Judiciais com 

decisão/sentença favorável ao contribuinte

0-50

R-2040 - Recursos Repassados para Associação Desportiva 

Nível



# Reg/Campo Ocorr. Descrição

14 ideEstab 1-1 Identificação do estabelecimento que efetou o repasse de recursos a 

Associação Desportiva que mantém equipe de futebol profissional

Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição

Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ).

16 nrInscEstab 1-1 Informar o número de inscrição do estabelecimento de acordo com o tipo de 

inscrição indicado no campo {tpInscEstab}.

17 recursosRep 1-N Detalhamento dos repasses efetuados pelo estabelecimento indicado em 

{ideEstab} a Associação Desportiva que mantenha equipe de futebol 

profissional

18 cnpjAssocDesp 1-1 Preencher com o CNPJ da associação desportiva que mantém clube de futebol para 

a qual foi efetuado o repasse

19 vlrTotalRep 1-1 Preencher com o valor bruto dos recursos repassados

20 vlrTotalRet 1-1 Soma do valor da retenção dos recursos recebidos

21 vlrTotalNRet 0-1 Valor da retenção que deixou de ser feita pela entidade que efetuou o repasse ou 

que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial/administrativa

15 tpInscEstab 1-1

R-2040 - Recursos Repassados para Associação Desportiva



# Reg/Campo Ocorr. Descrição

22 infoRecurso 1-N Detalhamento dos recursos repassados a associação desportiva que mantém 

equipe de futebol profissional

Tipo de repasse, conforme tabela abaixo:

1 - Patrocínio;

2 - Licenciamento de marcas e símbolos;

3 - Publicidade;

4 - Propaganda;

5 - Transmissão de espetáculos.

24 descRecurso 1-1 Descrição resumida do recurso repassado

25 vlrBruto 1-1 Preencher com o valor bruto do repasse efetuado a título de patrocínio, publicidade, 

licenciamento, etc.

26 vlrRetApur 1-1 Preencher com o valor da apuração da retenção que deveria ter sido efetuada pela 

empresa.

23 tpRepasse 1-1

R-2040 - Recursos Repassados para Associação Desportiva



R-2050 - Comercialização da Produção por 

Produtor Rural PJ/Agroindústria 

Conceito do evento: Evento em que são prestadas as

informações relativas à comercialização da produção rural

ou agroindustrial, quando o produtor rural pessoa jurídica

e a agroindústria estão sujeitos à contribuição

previdenciária substitutiva sobre a receita bruta,

proveniente da comercialização da produção rural nos

termos do art. 25 da Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994,

na redação dada pela Lei nº 10.256, de 9 de julho de 2001

e do art. 22A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,

inserido pela Lei nº 10.256, de 9 de julho de 2001,

respectivamente.



Descrição Ocorr. 

1 EFD-Reinf 1-1

2 Evento Comercialização da Produção 1-1

3 Informações de Identificação do Evento 1-1

3  Informações de identificação do contribuinte 1-1

3   Informação da Comercialização de Produção 1-1

4
  

Registro que identifica o estabelecimento 

que comercializou a produção 
1-1

5 Registro que apresenta o valor total da 

Receita Bruta por "tipo" de comercialização. 

1-3

6 Detalhamento da receita bruta por NF 1-N

4 Informações de Processos Administrativos ou 

Judiciais com decisão/sentença favorável ao 

contribuinte 

0-3

R-2050 - Comercialização da Produção por Produtor Rural 

PJ/Agroindústria

Nível

Excluído



# Reg/Campo Ocorr. Descrição

14 infoComProd 1-1 Informação da Comercialização de Produção 

15 ideEstab 1-1 Registro que identifica o estabelecimento que comercializou a 

produção 

16 tpInscEstab 1-1 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ). 

17 nrInscEstab 1-1 Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte 

declarante, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo

18 vlrRecBrutaTotal 1-1 Valor da Receita Bruta Total do Estabelecimento no Período. 

19 vlrCPApur 1-1 Valor da Contribuição Previdenciária (2,5%)

20 vlrRatApur 1-1 Valor da Contribuição Previdenciária GILRAT (0,1%)

21 vlrSenarApur 1-1 Valor da Contribuição para o SENAR (0,25)

22 vlrCPSuspTotal 0-1 Valor da Contribuição Previdenciária com exigibilidade suspensa

23 vlrRatSuspTotal 0-1 Valor da contribuição  Gilrat com exigibilidade suspensa

24 vlrSenarSuspTotal 0-1 Valor da contribuição para o Senar com exigibilidade suspensa

25 tipoCom 1-3 Registro que apresenta o valor total da Receita Bruta por "tipo" de 

comercialização. 

Indicativo de Comercialização: 

1 - Comercialização da Produção por Prod. Rural PJ/Agroindústria, exceto 

para entidades executoras do PAA

8 - Comercialização da Produção para Entidade do Programa de 

Aquisição de Alimentos - PAA

9 - Comercialização direta da Produção no Mercado Externo. 

27 vlrRecBruta 1-1 Preencher com o valor total da comercialização. 

Ex
cl

.

codAnaCont 0-1 Preencher com o código da conta analítica contábil utilizada para a 

escrituração da comercialização. 

26 indCom 1-1

R-2050 - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria



# Reg/Campo Ocorr. Descrição

nfs 1-N Detalhamento da receita bruta por nota fiscal emitida pelo 

contribuinte. 

serie

1-1 Informar o número de série da nota fiscal/fatura. Preencher com 0 (zero) 

caso não exista número de série. 

numDocto 1-1 Número da Nota Fiscal/Fatura 

dtEmissaoNF 1-1 Data de Emissão da Nota Fiscal/Fatura 

vlrBruto 1-1 Preencher com o valor bruto da nota fiscal 

28 infoProc 0-50 Informações de Processos Administrativos/Judiciais com 

decisão/sentença favorável ao contribuinte

Preencher com o código correspondente ao tipo de processo:

1 - Administrativo;

2 - Judicial.

30 nrProc 1-1 Informar o número do processo administrativo/judicial

31 codSusp 0-1 Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo 

deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria 

tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma.

32 vlrCPSusp 0-1 Valor da Contribuição Previdenciária com exigibilidade suspensa.

33 vlrRatSusp 0-1 Valor da contribuição para Gilrat com exigibilidade suspensa

34 vlrSenarSusp 0-1 Valor da contribuição para o Senar com exigibilidade suspensa

29 tpProc 1-1

EX
C

LU
ÍD

O
R-2050 - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria



eSocial e EFD-Reinf - Integrações

Comercialização:

▪ De PF para PF – eSocial – recolhimento próprio

▪ De PF para PJ – eSocial – subrogação na aquisição;

▪ De PF para PAA – eSocial – na aquisição pelo PAA;

▪ De PJ para PAA – eSocial – na aquisição pelo PAA;

▪ De PJ (com CP substituída) – EFD-Reinf

▪ De PJ para PJ do PAA – EFD - Reinf também na
venda (sem incidência de CP)

Fonte: Alexsandra Basso (RFB)

Tributação Produção Rural - Resumo



eSocial x Reinf

Produtor Rural Pessoa Jurídica/Agroindústria
vende para:

Declara em:

Alíquotas:

Pessoas FÍsicas

Outras PJ

Agroindústrias

Conab

PAA

Exte-

rior

Reinf Reinf Reinf

CP      2,5%

Gilrat 0,1%

Senar 0,25%

Senar

0,25%

Senar

0,25%



eSocial x Reinf

PJ/Produtor Rural Pessoa Jurídica/Agroindústria
compra de:

Declara em:

Alíquotas:

Produtor PF

Produtor SE

eSocial

CP      2,0%

Gilrat 0,1%

Senar 0,20%



eSocial x Reinf

CONAB/PAA
compra de:

Declara em:

Alíquotas:

Produtor PJ

Agroindústria

CP      2,5%

Gilrat 0,1%

PF

SE

eSocial

CP      2,0%

Gilrat 0,1%

Senar 0,20%

eSocial



eSocial x Reinf

Produtor Rural Pessoa Física
vende para:

Declara em:

Alíquotas:

PF Exterior

eSocial eSocial

Senar

0,20%

CP      2,0%

Gilrat 0,1%

Senar 0,20



S-1260 – Comercialização da 

Produção Rural Pessoa Física

O evento deve ser informado pelo produtor rural pessoa física

e pelo segurado especial, com o valor da receita bruta da

comercialização da produção rural própria e dos subprodutos

e resíduos, quando comercializar com:
✓ Adquirente domiciliado no exterior (exportação);

✓ Consumidor pessoa física, no varejo;

✓ Outro produtor rural pessoa física;

✓ Outro segurado especial;

✓ Pessoa jurídica, na qualidade de adquirente, consumidora ou

consignatária;

✓ Pessoa física não produtor rural, quando adquire produção para venda,

no varejo ou a consumidor pessoa física

✓ Destinatário incerto ou quando não houver comprovação formal do

destino da produção.

Exigência do INSS 

para fins de 

comprovação do 

custeio da 

aposentadoria do 

setor rural.



R-2060 - Contribuição Previdenciária 

sobre a Receita Bruta – CPRB

Conceito do evento: Evento em que são prestadas as

informações pelas empresas sujeitas ao pagamento da

Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),

instituída pela Medida Provisória nº 540, de 2011,

posteriormente convertida na Lei nº 12.546, de 2011 e

alterações.

Quem está obrigado: O contribuinte que desenvolva as

atividades relacionadas no art. 7º ou que fabrique os

produtos listados no art. 8º da Lei nº 12.546, de 2011 e

alterações.



Descrição Ocorr. 

1 EFD-Reinf 1-1

2 Evento da contribuição previdenciária sobre a 

receita bruta - CPRB 

1-1

3 Informações de Identificação do Evento 1-1

3 Informações de identificação do contribuinte 1-1

3

Informação da contribuição previdenciária 

sobre a receita bruta 

1-1

4 Identificação do estabelecimento 1-1

5

Registro que apresenta o valor total da 

receita por tipo de código de atividade 

econômica 

1-N

6 Detalhamento da receita bruta por NF 1-N

5 Tipo do ajuste da CPRB 0-N

R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB 

Nível

Excluído



# Reg/Campo Ocorr. Descrição

14 infoCPRB 1-1 Informação da contribuição previdenciária sobre a receita bruta 

15 ideEstab 1-1 Registro que identifica o estabelecimento que comercializou a 

produção 

16 tpInscEstab 1-1 Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição -  Deve ser 

igual a [1] (CNPJ) ou [4] CNO 

17 nrInscEstab 1-1 Informar o número de inscrição do estabelecimento pertencente ao 

contribuinte declarante, de acordo com o tipo de inscrição indicado no 

campo {tpInscEstab}. 

18 vlrRecBrutaTotal 1-1 Valor da Receita Bruta Total do Estabelecimento no Período. 

19 vlrCPApurTotal 1-1 Valor total da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta apurada pelo 

Estabelecimento no período. 

20 vlrCPRBSuspTotal 0-1 Valor da Contribuição Previdenciária com exigibilidade suspensa 

tpProcesso 0-1 Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - 

Administrativo; 2 - Judicial. 

nrProcesso 0-1 Informar o número do processo administrativo/judicial. 

codSusp 0-1 Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo 

deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria 

tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada 

uma. 

R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB 

EX
C

LU
ÍD

O



# Reg/Campo Ocorr. Descrição

21 tipoCod 1-N Registro que apresenta o valor total da receita por tipo de código de 

atividade econômica

22 codAtivEcon 1-1 Código indicador correspondente à atividade comercial, produto ou serviço 

sujeito a incidência da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, 

conforme Tabela 09. 

23 vlrRecBrutaAtiv 1-1 Preencher com o valor total da receita da atividade. 

24 vlrExcRecBruta 1-1 Preencher com o Valor total das Exclusões da Receita Bruta previstas em 

lei. 

25 vlrAdicRecBruta 1-1 Preencher com o Valor total das Adições da Receita Bruta previstas em lei

26 vlrBcCPRB 1-1 Preencher com o Valor da Base de Cálculo da Contribuição Previdenciária 

sobre a Receita Bruta. 

27 vlrCPRBapur 0-1 Preencher com o Valor Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. 

Ex
cl

uí
do codAnaCont 0-1 Preencher com o código da conta analítica contábil utilizada para a 

escrituração dos serviços tomados mediante cessão de mão de obra desse 

prestador

nfs 1-N Detalhamento da receita bruta por nota fiscal emitida pelo contribuinte

serie 1-1 Informar o número de série da nota fiscal/fatura. 

numDocto 1-1 Número da Nota Fiscal/Fatura 

dtEmissaoNF 1-1 Data de Emissão da Nota Fiscal/Fatura 

vlrBruto 1-1 Preencher com o valor bruto da nota fiscal 

R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB 
EX

C
LU

ÍD
O



# Reg/Campo Ocorr. Descrição

28 tipoAjuste 0-N Registro a ser preenchido caso a pessoa jurídica tenha de proceder a 

ajustes da contribuição apurada no período, decorrentes da legislação 

tributária da contribuição, de estorno ou de outras situações. 

29 tpAjuste 1-1 Preencher com o código correspondente ao tipo de ajuste: 0- Ajuste de 

redução; 1- Ajuste de acréscimo

Preencher com o código de ajuste: 

1 - Ajuste da CPRB: Adoção do Regime de Caixa; 

2 - Ajuste da CPRB: Diferimento de Valores a recolher no período; 

3 - Adição de valores Diferidos em Período(s) Anteriores(es); 

4 - Exportações diretas; 

5  -Transporte internacional de cargas; 

6 -  Vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos; 

7 - IPI, se incluído na receita bruta; 

8 - ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos 

serviços na condição de substituto tributário; 

9 -  Receita bruta reconhecida pela construção, recuperação, reforma, 

ampliação ou melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo 

intangível representativo de direito de exploração, no caso de contratos de 

concessão de serviços públicos; 

10 - O valor do aporte de recursos realizado nos termos do art 6 §3 inciso III 

da Lei 11.079/2004; 

11 - Demais ajustes oriundos da Legislação Tributária, estorno ou outras 

situações. 

31 vlrAjuste 1-1 Valor do ajuste 

32 descAjuste 1-1 Descrição resumida do ajuste 

33 dtAjuste 1-1 Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência do ajuste 

30 codAjuste 1-1

R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB 



R-2070 - Retenções na Fonte - IR, CSLL, Cofins, PIS/PASEP

NOTA TÉCNICA – EFD REINF

Publicado em 11/09/2017 

A Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais – EFD-

REINF – constitui um dos módulos do Sistema Público de Escrituração Digital –

Sped – e é um projeto da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB.

Logo no início de sua implantação, a EFD-REINF substituirá a GFIP referente às

informações tributárias previdenciárias prestadas nesses instrumentos e que

não estão contempladas no eSocial.

Num segundo momento, após sua implantação, a EFD-REINF também substituirá

a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF.

Entretanto, o cronograma prevê a entrada da EFD-REINF em dois períodos:

janeiro e julho de 2018, conforme previsto na Instrução Normativa RFB nº 1701,

de 14/03/17. Dessa forma, a DIRF não será substituída logo de imediato,

referente ao ano-calendário 2018 (DIRF 2019).

Sendo assim, o evento da EFD-REINF que colherá informações a respeito de

Retenções na Fonte, denominado “R-2070 – Retenções na Fonte – IR, CSLL,

Cofins, PIS/PASEP”, não estará disponível para o início da primeira entrada

em produção, em janeiro de 2018. As demais informações previstas nos

leiautes publicados em setembro de 2017 (versão 2) serão exigidas

dentro do cronograma mencionado.



R-2070 - Retenções na Fonte - IR, CSLL, 

Cofins, PIS/PASEP 

Conceito do evento: evento que compreende as informações

relativas às bases de cálculo e valores do Imposto Sobre a

Renda Retido na Fonte (IRRF), da Contribuição Social sobre o

Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da

Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep,

não decorrentes de relação do trabalho.

Informações adicionais:

As regras para as retenções de IRRF e Contribuição Social sobre

o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da

Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep são

as estabelecidas no Manual do Imposto sobre a Renda Retido

na Fonte – Mafon

mafon-2016.pdf


R-2070 - Retenções na Fonte - IR, CSLL, 

Cofins, PIS/PASEP 

O conceito básico deste evento é que deve existir

um único evento por período de apuração (mês do

efetivo pagamento) para o mesmo beneficiário e

mesmo código de receita.

Assim, existindo mais de um pagamento para o

mesmo beneficiário no mesmo mês, essas

informações devem ser informadas no mesmo

arquivo de envio.



Descrição Ocorr. 

1 EFD-Reinf 1-1

2 Evento Pagamentos ou Créditos Efetuados 1-1

3 Informações de Identificação do Evento 1-1

3 Informações de identificação do contribuinte 1-1

3 Identificação do Beneficiário e do Rendimento 1-1

4 Informações complementares de beneficiário 

residente ou domiciliado no exterior 

0-1

5 Endereço de beneficiário residente ou domiciliado 

no exterior

1-1

5  Informações fiscais de beneficiário residente ou 

domiciliado no exterior 

1-1

4  Informações de Beneficiário portador de moléstia 

grave 

0-1

4 Informações do Pagamento 1-1

5 Identificação do Estabelecimento 1-N

6 Pagamento a PF ou PJ residente ou domiciliada 

no Brasil 

0-1

R-2070 - Retenções na Fonte - IR, CSLL, Cofins, PIS/PASEP 

Nível



7 Beneficiário Pessoa Física - Residente no Brasil 0-N

8 Detalhamento das Deduções 0-6

8 Rendimentos Isentos/Não Tributáveis 0-N

8 Detalhamento das Competências 0-N

8 Compensação Judicial 0-1

8 Informações Complementares - Rendimentos 

Recebidos Acumuladamente

0-N

9 Detalhamento das despesas de processo judicial 0-1

10 Identificação do Advogado 0-N

8 Informações Complementares - Demais 

rendimentos decorrentes de Decisão Judicial

0-N

9 Detalhamento das despesas de processo judicial 0-1

10 Identificação do Advogado 0-N

9 Identificação da origem dos recursos 0-1

10 Depósito Judicial 0-1

7 Pagamento a Beneficiário Pessoa Jurídica - 

Domiciliado no Brasil 

0-N

8 Informações Complementares - Demais 

rendimentos decorrentes de Decisão Judicial

0-N

9 Detalhamento das despesas de processo judicial 0-1

10 Identificação do Advogado 0-N

9 Identificação da origem dos recurso 0-1

6 Pagamento a não residente ou domiciliado no 

exterior 

0-1



# Reg/Campo Ocorr. Descrição

11 ideContri 1-1 Informações de identificação do contribuinte 

12 tpInsc 1-1 Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição Validação: 

Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) 

13 nrInsc 1-1 Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de 

inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada 

apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de 

administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], 

situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 

posições).

14 ideBenef 1-1 Identificação do Beneficiário e do Rendimento 

15 codPgto 1-1 Preencher com o código do pagamento conforme tabela 01 - Códigos de 

Pagamentos 

16 tpInscBenef 0-1 Tipo de Beneficiário: 1 - Pessoa Jurídica; 2 - Pessoa Física.

17 nrInscBenef 0-1 Preencher com o número de inscrição (CNPJ/CPF) do Beneficiário do 

pagamento, de acordo com {tpInscBenef}. 

18 nmRazaoBenef 1-1 Nome/Razão Social do Beneficiário 

R-2070 - Retenções na Fonte - IR, CSLL, Cofins, PIS/PASEP 

TABELA 1 - COD RECOLHIMENTO.xlsx


# Reg/Campo Ocorr. Descrição

34 infoPgto 1-1 Informações do Pagamento 

35 ideEstab 1-N Identificação do Estabelecimento 

36 tpInsc 1-1 Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição Validação: 

Deve ser igual a [1] (CNPJ) , [2] (CPF) ou [4] (CNO) 

37 nrInsc 1-1 Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de 

inscrição indicado no campo {tpInsc}. 

38 pgtoResidBR 0-1 Pagamento a Pessoa Física ou Jurídica residente ou domiciliada no Brasil 

39 pgtoPF 0-N Beneficiário Pessoa Física - Residente no Brasil 

40 dtPgto 1-1 Informar a data de pagamento ou crédito, base para retenção. 

41 indSuspExig 1-1 Indicativo de Exigibilidade Suspensa: S - Sim; N - Não. 

42 indDecTerceiro 1-1 Indicativo de 13o Salário: S - Sim; N - Não

43 vlrRendTributavel 1-1 Valor do rendimento tributável 

44 vlrIRRF 1-1 Valor do Imposto Retido na Fonte. 

45 detDeducao 0-6 Detalhamento das Deduções 

46 indTpDeducao 1-1 Indicativo do Tipo de Dedução: 1 - Previdência Oficial; 2 - Previdência 

Privada; 3 - Fapi; 4 - Funpresp; 5 - Pensão Alimentícia; 6 - Dependentes. 

47 vlrDeducao 1-1 Preencher com o Valor da dedução da base de cálculo. 

R-2070 - Retenções na Fonte - IR, CSLL, Cofins, PIS/PASEP 



# Reg/Campo Ocorr. Descrição

48 rendIsento 0-N Rendimentos Isentos/Não Tributáveis 

49 tpIsencao 1-1 Tipo de Isenção: 1 - Parcela Isenta 65 anos; 2 - Diária e Ajuda de Custo; 3 - 

Indenização e rescisão de contrato, inclusive a título de PDV; 4 - Abono 

pecuniário; 5 - Outros (especificar); 6 - Lucros e dividendos pagos a partir 

de 1996; 7 - Valores pagos a titular ou sócio de microempresa ou empresa 

de pequeno porte, exceto pró-labore e alugueis; 8 - Pensão, aposentadoria 

ou reforma por moléstia grave ou acidente em serviço; 9 - Benefícios 

indiretos e/ou reembolso de despesas recebidas por voluntário da copa do 

mundo ou da copa das confederações; 10 - Bolsa de estudo recebida por 

médico-residente; 11 - Complementação de aposentadoria, correspondente 

às contribuições efetuadas no período de 01/01/1989 a 31/12/1995. 

50 vlrIsento 1-1 Valor da Parcela Isenta 

51 descRendimento 0-1 Descrição do rendimento isento/Não tributável. 

52 detCompet 0-N Detalhamento das Competências 

53 indPerReferencia 1-1 Indicativo de período de referência: 1 - Folha de Pagamento Mensal 2 - 

Folha do Décimo Terceiro Salário 

54 perRefPagto 1-1 Informar o período ao qual se refere o pagamento do rendimento, no 

formato AAAA-MM, no caso de pagamento de folha mensal, ou AAAA, no 

caso específico do 13º salário. 

55 vlrRendTributavel 1-1 Valor do rendimento tributável relativo ao período de referência. 

R-2070 - Retenções na Fonte - IR, CSLL, Cofins, PIS/PASEP 



# Reg/Campo Ocorr. Descrição

56 compJud 0-1 Compensação Judicial 

57 vlrCompAnoCalend 0-1 Compensação Judicial relativa ao ano calendário. Validação: Deve estar de 

acordo com a Tabela 02 - Regras para Utilização dos Códigos de 

Pagamentos a Pessoas Físicas, na coluna Compensação do Imposto por 

Decisão Judicial. 

58 vlrCompAnoAnt 0-1 Compensação Judicial relativa a anos anteriores ao ano calendário. 

59 infoRRA 0-N Informações Complementares - Rendimentos Recebidos 

Acumuladamente 

60 tpProcRRA 0-1 Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - 

Administrativo; 2 - Judicial. 

61 nrProcRRA 0-1 Informar o número do processo/requerimento administrativo/judicial 

62 codSusp 0-1 Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo contribuinte.

63 natRRA 0-1 Informar a natureza do Rendimento Recebido Acumuladamente 

64 qtdMesesRRA 0-1 Quantidade de meses 

65 despProcJud 0-1 Detalhamento das despesas de processo judicial 

66 vlrDespCustas 1-1 Preencher com o Valor da despesa com custas judiciais 

67 vlrDespAdvogados 1-1 Preencher com o Valor da despesa com advogado(s) 

68 ideAdvogado 0-N Identificação do Advogado 

69 tpInscAdvogado 1-1 Tipo de Inscrição do Advogado 1 - Pessoa Jurídica 2 - Pessoa Física 

70 nrInscAdvogado 1-1 Preencher com o número de inscrição (CNPJ/CPF) do Advogado. 

71 vlrAdvogado 1-1 Valor da despesa com o advogado 

R-2070 - Retenções na Fonte - IR, CSLL, Cofins, PIS/PASEP 



# Reg/Campo Ocorr. Descrição

72 infoProcJud 0-N Informações Complementares - Demais rendimentos decorrentes de 

Decisão Judicial 

73 nrProcJud 1-1 Preencher com o número do processo judicial

74 codSusp 0-1 Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo contribuinte

75 indOrigemRecursos 1-1 Indicativo da origem dos recursos: 1 - Recursos do próprio declarante 2 - 

Recursos de terceiros - Declarante é a Instituição Financeira responsável 

apenas pelo repasse dos valores. 

76 despProcJud 0-1 Detalhamento das despesas de processo judicial 

79 ideAdvogado 0-N Identificação do Advogado 

83 origemRecursos 0-1 Identificação da origem dos recursos 

85 depJudicial 0-1 Depósito Judicial 

R-2070 - Retenções na Fonte - IR, CSLL, Cofins, PIS/PASEP 



# Reg/Campo Ocorr. Descrição

87 pgtoPJ 0-N Pagamento a Beneficiário Pessoa Jurídica - Domiciliado no Brasil 

88 dtPagto 1-1 Informar a data de pagamento ou crédito, base para retenção. 

Validação: Deve ser igual ou anterior à data atual e deve estar 

compreendida dentro do período de apuração.

89 vlrRendTributave 1-1 Valor do rendimento tributável 

90 vlrRet 1-1 Preencher com o valor da retenção na Fonte relativamente a IR, CSLL, 

Cofins, PIS/PASEP

91 infoProcJud 0-N Informações Complementares - Demais rendimentos decorrentes de 

Decisão Judicial

92 nrProcJud 1-1 Preencher com o número do processo judicial 

93 codSusp 0-1 Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo contribuinte

94 indOrigemRecursos 1-1 Indicativo da origem dos recursos: 1 - Recursos do próprio declarante 2 - 

Recursos de terceiros - Declarante é a Instituição Financeira responsável 

apenas pelo repasse dos valores. 

95 despProcJud 0-1 Detalhamento das despesas de processo judicial 

96 vlrDespCustas 1-1 Preencher com o Valor da despesa com custas judiciais 

97 vlrDespAdvogados 1-1 Preencher com o Valor da despesa com advogado(s) 

98 ideAdvogado 0-N Identificação do Advogado (Validação: O (se {vlrDespAdvogados} do 

registro superior > 0); N (nos demais casos))

99 tpInscAdvogado 1-1 Tipo de Inscrição do Advogado 1 - Pessoa Jurídica 2 - Pessoa Física

100 nrInscAdvogado 1-1 Preencher com o número de inscrição (CNPJ/CPF) do Advogado. 

101 vlrAdvogado 1-1 Valor da despesa com o advogado 

102 origemRecursos 0-1 Identificação da origem dos recurso (Validação: O se 

{indOrigemRecursos} = [2])N (Nas demais situações))

103 cnpjOrigemRecursos 1-1 CNPJ da empresa de origem dos recursos 

R-2070 - Retenções na Fonte - IR, CSLL, Cofins, PIS/PASEP 



# Reg/Campo Ocorr. Descrição

104 pgtoResidExt 0-1 Pagamento a não residente ou domiciliado no exterior 

105 dtPagto 1-1 Informar a data de pagamento. 

106 tpRendimento 1-1 Tipo de Rendimento, conforme tabela 03 - Rendimentos de Beneficiários 

no Exterior 

107 formaTributacao 1-1 Forma de tributação, conforme tabela de informações sobre os 

rendimentos constante na Tabela 04 - Formas de Tributação para 

Rendimentos de Beneficiários no Exterior.

108 vlrPgto 1-1 Valor pago 

109 vlrRet 1-1 Preencher com o Valor da retenção na Fonte. 

R-2070 - Retenções na Fonte - IR, CSLL, Cofins, PIS/PASEP 

Tabela 3

Tabela 4

TABELA 3 - REND. EXTERIOR.xlsx
TABELA 4 -  FORMA PGTO REND. EXTERIOR.xlsx


Gerar 1 evento para 

cada combinação de 

Código de 

Recolhimento e 

beneficiário. 

EXEMPLOS REINF.xlsx


R-2099 - Fechamento dos Eventos 

Periódicos 

Conceito do evento: Este evento se destina a informar o

encerramento da transmissão dos eventos periódicos na EFD-Reinf,

no período de apuração. Neste momento são consolidadas todas as

informações prestadas nos eventos R-2010 a R-2070. A aceitação deste

evento pela EFD-Reinf após processadas as devidas validações,

conclui a totalização das bases de cálculo e possibilita a integração

com a respectiva Declaração de Débitos e Créditos Tributários

Federais – DCTF.

Quem está obrigado: Todos os contribuintes que transmitirem eventos

R-2010 a R-2070, no mês de referência.

Obs.: Havendo incorreção nos valores apurados, os ajustes devem ser

feitos exclusivamente na EFD-Reinf. Não há possibilidade de alteração

dos valores dos débitos apurados fora deste ambiente.



Descrição Ocorr. 

1 EFD-Reinf 1-1

2 Evento de Fechamento 1-1

3 Informações de Identificação do Evento 1-1

3 Informações de identificação do contribuinte 1-1

3 Responsável pelas informações 0-1

3 Informações do Fechamento 1-1

R-2099 - Fechamento de Eventos Periódicos 

Nível

Em quais situações deve ser

informados o responsável pelas

informações constantes na EFD REINF?



# Reg/Campo Ocorr. Descrição

17 infoFech 1-1 Informações do Fechamento 

18 evtServTm 1-1 Contratou serviços sujeitos à retenção de contribuição previdenciária? S - 

Sim; N - Não

19 evtServPr 1-1 Prestou serviços sujeitos à retenção de contribuição previdenciária? S - Sim; 

N - Não. 

20 evtAssDespRec 1-1 A associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional, possui 

informações sobre recursos recebidos? S - Sim; N - Não. 

21 evtAssDespRep 1-1 Possui informações sobre repasses efetuados à associação desportiva que 

mantém equipe de futebol profissional? S - Sim; N - Não. 

22 evtComProd 1-1 O produtor rural PJ/Agroindústria possui informações de comercialização de 

produção? S - Sim; N - Não. 

23 evtCPRB 1-1 Possui informações sobre a apuração da Contribuição Previdenciária sobre 

a Receita Bruta? S - Sim; N - Não. 

24 evtPgtos 1-1 Possui informações de pagamentos diversos no período de apuração? S - 

Sim; N - Não. 

25 compSemMovto 0-1 Informar a primeira competência a partir da qual não houve 

movimento, cuja situação perdura até a competência atual. 

R-2099 - Fechamento de Eventos Periódicos 



R-5001 - Informações das bases e dos 

tributos consolidados por contribuinte 

✓Evento R-5001 é uma consulta das

Informações das bases e dos tributos

consolidados por contribuinte

✓Pode ser gerado e transmitido via

webservice. E o retorno idem.

✓Ainda não está nos testes que já foram

disponibilizados.



Descrição Ocorr. 

1 EFD-Reinf 1-1

2 Evento Totalização 1-1

3 Informações de Identificação do Evento 1-1

3 Informações de identificação do contribuinte 1-1

3 Informações do Recibo de Retorno 1-1

4 Situação atual do evento 1-1

5 Informações de ocorrências registradas 0-N

3 Informações de processamento dos eventos 1-1

3 Informações relativas às Totalizações 1-1

4 Informações gerais do contribuinte 1-1

5  Totalizadores do evento R-2010 0-N

5  Totalizadores do evento R-2020 0-N

5  Totalizadores do evento R-2040 0-N

5  Totalizadores do evento R-2050 0-1

5  Totalizadores do evento R-2060 0-1

R - 5001 - Informações das bases e dos tributos consolidados por contribuinte 

Nível



R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos 

Conceito do evento: Este evento é utilizado para reabrir movimento

de um período já encerrado, possibilitando o envio de retificações ou

novos eventos periódicos.

Prazo de envio: A reabertura poderá ser realizada a qualquer tempo.

Pré-requisitos: Envio anterior do evento “R-2099 Fechamento dos

Eventos Periódicos”. O evento somente pode ser enviado em relação a

um período de apuração que já esteja encerrado.

Informações adicionais:

1) O envio deste evento torna necessário um novo fechamento

(mediante o envio do evento “R-2099 - Fechamento dos Eventos

Periódicos”), após as modificações que motivaram a reabertura.

2) Este evento não pode ser retificado, nem excluído. Caso existam

informações incorretas, a empresa deve fechar o movimento e

enviar outro evento de reabertura



Descrição Ocorr. 

1 EFD-Reinf 1-1

2 Evento de reabertura de eventos periódicos 1-1

3 Informações de Identificação do Evento 1-1

3 Informações de identificação do contribuinte 1-1

R-2098 - Reabertura de Eventos Periódicos 

Nível

Evento reabre TODOS os Eventos

Periódicos – Não há identificação de

eventos específico para ser reaberto.

Em se reabrindo todos os eventos, o

valor das retenções será recalculado

em relação a todos os eventos?



R-9000 - Exclusão de Eventos 

Conceito do evento: Utilizado para tornar sem efeito os

eventos, quando enviados indevidamente, seja como evento

não periódico (R-3010), seja como um dos eventos periódicos

(R-2010 a R-2070).

Informações adicionais:

✓ A exclusão implica a perda dos efeitos jurídicos relativos

ao cumprimento da obrigação de prestar informações

dentro dos prazos estabelecidos.

✓ Para a exclusão de um evento deve-se informar o número de

seu recibo de entrega. O campo “nrRecEvt” indicado no

recibo deve existir no cadastro da EFD-Reinf, não pode estar

marcado como "excluído" e o tipo do evento deve ser o

mesmo indicado no campo “tpEven”.



Descrição Ocorr. 

1 EFD-Reinf 1-1

2 Evento de Exclusão 1-1

3 Informações de Identificação do Evento 1-1

3 Informações de identificação do contribuinte 1-1

3 Registro que identifica o evento objeto da exclusão 1-1

R-9000 - Exclusão de Eventos 

Nível

Não é possível excluir nenhum dos eventos

periódicos relativos ao período de apuração

encerrado, ou seja, para o qual já exista evento “R-

2099 – Fechamento dos Eventos Periódicos”, antes do

envio do evento de reabertura respectivo “R-2098 –

Reabertura dos Eventos Periódicos - para o período de

apuração;



Código Descrição

R-1000 Informações do Contribuinte

R-1070 Tabela de Processos Administrativos/Judiciais 

R-2010 Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços 

R-2020 Retenção Contribuição Previdenciária – Prestadores de Serviços 

R-2030 Recursos Recebidos por Associação Desportiva 

R-2040 Recursos Repassados para Associação Desportiva 

R-2050 Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria 

R-2060 Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB 

R-2070 Retenções na Fonte - IR, CSLL, Cofins, PIS/PASEP 

R-2098 Reabertura dos Eventos Periódicos 

R-2099 Fechamento dos Eventos Periódicos 

R-3010 Receita de Espetáculo Desportivo 

R-5001 Informações das bases e dos tributos consolidados por contribuinte 

R-9000 Exclusão de Eventos 

Tabela 10 - Eventos da EFD-Reinf 

# Reg/Campo Ocorr. Descrição

11 infoExclusao 1-1 Registro que identifica o evento objeto da exclusão 

12 tpEvento 1-1 Preencher com o tipo de evento, conforme tabela 10 

13 nrRecEvt 1-1 Preencher com o número do recibo do evento que será excluído. 

14 perApur 1-1 Informar o período de referência das informações no formato AAAA-MM, 

exceto se {tpEvento} = [R-3010], situação em que deve ser informado no 

formato AAAA-MM-DD. 

R-9000 - Exclusão de Eventos 



R-3010 - Receita de Espetáculos Desportivos 

Conceito do evento: Evento em que são prestadas as

informações relativas às receitas provenientes dos espetáculos

desportivos, realizados no território nacional, quando pelo

menos um dos participantes do espetáculo esteja vinculado à

uma associação desportiva que mantém equipe de futebol

profissional

Prazo de envio: O prazo máximo para o envio das

informações e respectivo pagamento da contribuição

previdenciária sobre a receita bruta dos espetáculos

desportivos é de até 2 dias úteis após a realização do evento



Descrição Ocorr. 

1 EFD-Reinf 1-1

2 Evento Espetáculo Desportivo 1-1

3 Informações de Identificação do Evento 1-1

3 Informações de identificação da Entidade 

promotora do espetáculo desportivo 

1-1

4 Identificação do estabelecimento  1-1

5 Boletim do Espetáculo Desportivo 1-N

6 Receita da Venda de Ingressos 1-999

6 Outras receitas do espetáculo 0-999

5 Totalização da Receita 1-1

6 Informações do Processo 0-50

R-3010 - Receita de Espetáculo Esportivo 

Nível



RECAPITULANDO...

Quais informações devem compor a EFD Reinf?

Retenção das contribuições Previdenciárias:

✓ Retenções sobre quais serviços?

✓ Por regime de caixa ou competência? 

✓ Detalhadas por Nota Fiscal?

Retenções de PIS/COFINS/CSLL:

✓ Retenção sobre quais códigos de Recolhimento?

✓ Por regime de caixa ou competência? 

✓ Detalhadas por Nota Fiscal?

Retenções de IRRF:

✓ Retenção sobre quais códigos de Recolhimento?

✓ Por regime de caixa ou competência? 

✓ Detalhadas por Nota Fiscal?



O que fazer?

✓ Mapear as retenções que já são realizadas 
corriqueiramente

✓ Identificar os códigos de recolhimento

✓ Identificar os serviços sujeitos a retenção

✓ Identificar se o fato gerador utilizado de fato está correto

✓ Pontuar as informações necessárias não registradas no 
sitema atualmente

✓ Verificar solução tecnológica a ser utilizada

✓ Definir plano de ação

✓ Acompanhar as alterações...





Obrigado!

Luciane C. Lagemann
luciane@dsmconsultores.com.br

DSM Consultores Associados S/S
www.dsmconsultores.com.br

mailto:diego@dsmconsultores.com.br
http://www.dsmconsultores.com.br/

