
eSocial e EFD Reinf
  



O que é o eSocial

O eSocial é o instrumento de unificação da 
prestação das informações referentes à 
escrituração das obrigações fiscais, 
previdenciárias e trabalhistas e tem por 
finalidade padronizar sua transmissão, 
validação, armazenamento e distribuição, 
constituindo um ambiente nacional.

Decreto 8373/14



Eliminação de diversas obrigações:

 GFIP
 CAGED
 RAIS e RAIS-CT
 LRE – Livro de Registro de Empregados
 CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho
 CD – Comunicação de Dispensa
 CTPS – Passará a ser “eletrônica”
 PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário
 DIRF
 DCTF





eSocial
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Cronograma de implantação 
do eSocial



1º grupo – a partir de 8 de janeiro de 2018 – Todas as Pessoas 
Jurídicas de Direito Privado com faturamento superior a R$ 78 
milhões no ano de 2016 (informado na ECF), totalizando 
14.400 empresas e 15 milhões de trabalhadores nesta fase 
inicial. 

2º grupo – a partir de 16 de julho de 2018 – Todas as demais 
pessoas jurídicas de direito privado, inclusive Micros e 
Pequenas Empresas e os MEIs, somando um total de 4 milhões 
de empregadores e 24 milhões de trabalhadores. 

3º grupo – a partir de 14 de janeiro de 2019 – Todos os entes 
públicos, incluindo os 8 milhões de servidores públicos 
estatutários. 





Canais de 
Comunicação



Arquivo XML de retorno

Arquivo XML transmitido

Eventos XML via 
Internet

Software da 
empresa 

adaptado ao 
eSocial

Empresa

WebService



Portal do 
eSocial

Empresa

Portal web

Acesso on line às 
bases do eSocial



Módulo Completo:
• Solução de contingência
• Prestar informação que não consta em seus sistemas 

informatizados

Módulos Simplificados - Pequenos Empregadores:
• Empregador Doméstico
• Segurado Especial
• Pequeno produtor rural
• Optante pelo Simples Nacional
• MEI

Portal WEB



Até o momento não há interface visual, via 
navegadores, semelhante ao eSocial 
Doméstico. A empresa deverá utilizar 
sistema próprio de Web Service para 
transmissão dos eventos.

Está em homologação o Portal eSocial para 
as empresas – previsão de entrada em 
produção – julho 2018



Ambientes do eSocial 



Produção Restrita

•Ambiente de testes

•Sem validade jurídica

•Disponibilidade 24 X 7

•Tempo de guarda limitado dos dados



Produção

•Tem validade jurídica

•Grande capacidade de processamento

•Disponibilidade 24 X 7

•Tempo mínimo de guarda dos dados: 06 anos para 
EFD Reinf e 35 anos para o ESocial



Os eventos enviados no ambiente de testes 
na produção restrita não possuem 
validade jurídica e não serão migrados 
pelo sistema para o ambiente de 
produção. 



19

RET – Registro de Eventos Trabalhistas

- Central de Inteligência do eSocial
- Base de dados alimentada pelos eventos não 
periódicos do eSocial
- Formação inicial com o evento de admissão (s-
2200)
- Regras definem a aceitação ou rejeição de um 
novo evento
- Alimentado pelos eventos S-2200 a S-2399
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RET – Registro de Eventos Trabalhistas

- Cadeia de eventos do trabalhador
- Eventos são empilhados de forma cronológica 
dos fatos que lhe deram origem

- Cada novo evento recebido (periódico ou não 
periódico) passa pelo seu crivo

- Validação do fechamento dos eventos periódicos



RET e  folha de pagamento

EVENTUAIS (outros 
Contribuintes 
Individuais)

EVENTUAIS (outros 
Contribuintes 
Individuais)



Nova estrutura de 
arquivos



eSocial e EFD-Reinf

Nova estrutura de arquivos

Diversos arquivos 
na competência

Eventos



EVENTOS 
do eSOCIAL 



Eventos 
Informações prestadas em arquivos 

separados, de acordo com a natureza das 
mesmas e/ou a ocorrência dos fatos



Eventos Iniciais

Eventos de Tabelas

Eventos Não Periódicos

Eventos Periódicos

Eventos do eSocial



 S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão 
Público
S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras, Unidades de OP 
S-1010 - Tabela de Rubricas 
S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias 
S-1030 - Tabela de Cargos/Empregos Públicos 
S-1035 - Tabela de Carreiras Públicas 
S-1040 - Tabela de Funções/Cargos em Comissão 
S-1050 - Tabela de Horários/Turnos de Trabalho
S-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais 
S-1080 - Tabela de Operadores Portuários

Eventos de Tabelas



Eventos não periódicos

S-2190 - Admissão de Trabalhador - Registro Preliminar
S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso 
de Trabalhador
S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador
S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho
S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho
S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador
S-2230 - Afastamento Temporário
S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco
S-2241 - Insalubridade, Periculosidade e Aposentadoria Especial



Eventos não periódicos
S-2250 - Aviso Prévio
S-2298 - Reintegração
S-2299 - Desligamento
S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início
S-2306 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração 
Contratual
S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término
S-2400 - Cadastro de Benefícios Previdenciários - RPPS
S-3000 - Exclusão de eventos
S-4000 - Solicitação de Totalização de Bases e Contribuições
S-5001 - Informações das contribuições sociais por trabalhador
S-5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte
S-5011 - Informações das contribuições sociais consolidadas por contribuinte
S-5012 - Informações do IRRF consolidadas por contribuinte



Eventos periódicos

S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao RGPS
S-1202 - Remuneração de servidor vinculado a RPPS
S-1207 - Benefícios previdenciários - RPPS
S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho
S-1250 - Aquisição de Produção Rural
S-1260 - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física
S-1270 - Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários
S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos
S-1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos
S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos
S-1300 - Contribuição Sindical Patronal



Eventos do eSocial - Sequenciamento

Eventos de tabelas

Cadastramento Inicial de 
vínculos e 

Admissões/Ingressos 

Eventos não periódicos

Eventos periódicos
Informações do 

Empregador/Contribuinte/
Órgão Público (inicial)



Fluxo Normal de Informações



Envio dos arquivos

O empregador pode agrupar os eventos do eSocial em 
lotes. Cada lote pode conter até 50 eventos.

O lote somente poderá conter eventos de um único 
empregador e do mesmo grupo.

Grupos:
1 - Eventos Iniciais e de Tabelas
2 - Eventos Não Periódicos
3 - Eventos Periódicos



Envio dos arquivos

Os lotes enviados para o eSocial são validados em 2 etapas 
(ou 2 níveis)

Validação de 1º nível: 

- Executada após a transmissão do lote de eventos
- Verificados o certificado da conexão e a estrutura do lote
- Em caso de sucesso, é emitido um Protocolo de Envio, que 
representa a confirmação de recebimento do lote



Envio dos arquivos
Validação de 2º nível: 

- Os eventos são extraídos do lote e validados 
individualmente.
- Resultado do processamento de um lote de eventos
- Os eventos pertencentes a um determinado lote com 
erro de estrutura são rejeitados pelo eSocial, mas os 
eventos desse mesmo lote sem erros podem ser 
processados normalmente
- É retornado um Recibo de Entrega para cada um dos 
eventos processados com sucesso



MOVIMENTO



 Conjunto de eventos periódicos referentes a 
um Período de Apuração, para consolidação 
das informações tributárias;

 Ao finalizar o envio das informações é 
necessário fechar o movimento para 
integração com a DCTFWeb

Movimento



Status:

 Aberto: podem ser transmitidos os eventos 
periódicos – ao iniciar uma nova competência o 
movimento está automaticamente aberto;

 Fechado: Apuração dos tributos através dos 
eventos totalizadores e integração com a DCTFWeb.

Reabertura: Utilizada para retificação;

 Após enviados os eventos de retificação ou de 
exclusão, o contribuinte deve fechar novamente o 
movimento através do S-1299.

Movimento



Situação de “Sem movimento”:

 Se não houver informação a ser enviada, para o 
grupo de eventos periódicos S-1200 a S-1299

 Deve-se enviar o S-1299 - Fechamento dos 
Eventos Periódicos como sem movimento na 
primeira competência do ano em que esta 
situação ocorrer

 Todo mês de janeiro deve-se repetir este 
procedimento, caso a situação sem movimento 
persista nos anos seguintes

Movimento



Principais ocorrências no 
suporte



Tabelas



S-1005 – Tabela de Estabelecimentos

DÚVIDA: Deve ser enviado o S-1005 das filiais sem movimento?

ORIENTAÇÃO: Não. O cadastramento das filiais somente 
será necessário nos casos em que a empresa deva prestar 
informações a qualquer dos entes relativa a esta filial, por 
exemplo, quando houver empregados ou prestadores de 
serviço a ela vinculados.



S-1010 – Tabela de Rubricas

DÚVIDA: Um empregador pode ter mais de uma tabela de 
rubricas?

ORIENTAÇÃO: Sim. O empregador poderá ter mais de um 
evento S-1010 - Tabela de Rubricas 
Preencher o nome da tabela no campo identificador da tabela 
de rubrica {ideTabRubr}, permitindo identificar a Tabela de 
Rubricas a que se refere o código de rubrica informado nos 
eventos.



S-1020 – Tabela de Lotação 
Tributária

DÚVIDA: Um empregador pode ter uma Lotação Tributária única? 
A Lotação tributária da matriz deve ser diferente da filial?

ORIENTAÇÃO: A lotação tributária está relacionada 
a situação que determine condição de tributação para fins de 
atribuição de código de FPAS/Outras Entidades e Fundos. 
Não deve ser confundida com local de trabalho do 
trabalhador



Exclusão de Tabelas

DÚVIDA: É possível excluir uma tabela?

ORIENTAÇÃO: Sim. Para exclusão dos eventos de 
TABELAS, basta preencher os campos de EXCLUSÃO da 
própria tabela e enviá-la.
O evento S-3000 não pode ser utilizado para exclusão de 
tabelas.



Eventos não periódicos



S-2190 – Admissão preliminar

DÚVIDA: vou contratar um novo trabalhador, mas ele ainda 
não possui todos os dados. Por exemplo, não possui PIS. 
Como fazer?

ORIENTAÇÃO: deve ser enviado o evento S-2190, pois nas  
Informações do Registro Preliminar do Trabalhador são 
requeridos apenas o  CPF e nome do trabalhador,  a data de 
nascimento,  e  data de admissão do trabalhador.



S-2190 – Admissão preliminar

DÚVIDA: Como faço para enviar a correção do registro 
preliminar de uma admissão enviada com a informação  
errada?

ORIENTAÇÃO: Se o empregado foi registrado no S-2190 com 
informação errada, deve-se excluir o evento no S-3000 e 
enviar novamente o evento com as informações corretas.



S-2200 – Cadastramento Inicial de 
Vínculo e Admissão

DÚVIDA: Como proceder na hipótese de um empregado cadastrado 
e admitido no e-social, mas que no dia seguinte não aparece para 
trabalhar e de fato não inicia a prestação de serviços?

ORIENTAÇÃO: Se o empregado não inicia a atividade 
laboral, deve ser enviado o evento de exclusão da admissão 
no S-3000.  



S-2200 – Cadastramento Inicial de 
Vínculo e Admissão

DÚVIDA: Como proceder para cadastramento de admissões ocorridas 
antes do eSocial?

ORIENTAÇÃO:  
O evento S-2200 atende tanto as admissões ocorridas a partir 
obrigatoriedade do envio de admissões como as admissões 
ocorridas antes da obrigatoriedade.
 
Para as admissões ocorridas antes da obrigatoriedade de envio 
do evento S-2200, o tag "cadIni" do evento deverá ser "S" (SIM).
 



S-2200 – Cadastramento Inicial de 
Vínculo e Admissão

DÚVIDA: Como proceder para cadastramento inicial de empregado 
cujo vínculo é originário de empresa sucedida?

ORIENTAÇÃO:  Vide Evento S-2200, informações adicionais, 
item 40 do Manual do Usuário do eSocial.
Informar o CNPJ do empregador anterior

 



S-2200 – Cadastramento Inicial de 
Vínculo e Admissão

DÚVIDA: Como proceder no caso de transferência de empregado 
de matriz para filial ou vice versa

ORIENTAÇÃO: Não existe no eSocial o conceito de transferência 
quando da movimentação do trabalhador entre matriz e filial. No 
caso, no evento de remuneração deverá ser informado o grupo 
"ideEstabLot" (indentificação do estabelecimento no qual o 
trabalhador recebe remuneração).



S-2200 – Cadastramento Inicial de 
Vínculo e Admissão

DÚVIDA: fui enviar o cadastramento inicial de meu 
trabalhador, mas seu filho de 13 anos não possui CPF. O 
evento retornou com mensagem de erro

ORIENTAÇÃO: o preenchimento do CPF é obrigatório para 
dependente maior ou igual a 12 (oito) anos e {depIRRF} = 
[S]. O trabalhador deverá providenciar o CPF do dependente 
e posteriormente o empregador deverá enviar um evento de 
retificação ou de alteração cadastral (S-2205).



S-2200 – Cadastramento Inicial de 
Vínculo e Admissão

DÚVIDA: como informar um contrato de experiência?

ORIENTAÇÃO: todo contrato de experiência deve ser 
registrado como contrato por prazo determinado. Caso 
termine o prazo e não houver desligamento, 
automaticamente ele se torna como contrato por prazo 
indeterminado.



S-2205 – Alteração de Dados 
Cadastrais e S-2206 – Alteração de 

Dados Contratuais
DÚVIDA: quais campos os eventos S-2205 e S-2206 alteram 
no RET?

ORIENTAÇÃO: os eventos de alteração de dados cadastrais 
e contratuais (S-2205 e S-2206) substituem todos os dados 
constantes nos eventos de cadastramento inicial e admissão 
(S-2200). Desta forma, ao enviar um S-2205, o usuário 
deverá informar todos os dados do trabalhador, mesmo 
aqueles que não sofreram alteração. Esta nova informação 
prevalecerá sobre a anterior. 



S-2205 – Alteração de Dados 
Cadastrais e S-2206 – Alteração de 

Dados Contratuais

DÚVIDA: quando ocorrer mais de uma alteração nos dados 
cadastrais em diferentes datas no mesmo mês, é necessário 
enviar cada uma dessas alterações e suas respectivas datas?

ORIENTAÇÃO: o empregador pode optar por realizar as três 
alterações ou informar apenas um evento de alteração S-2205, a 
seu critério.



S-2230 Afastamento Temporário

DÚVIDA: como registrar um afastamento por férias seguido 
de afastamento por licença médica?

ORIENTAÇÃO: deve-se enviar evento S-2230 com 
informação da data do retorno do afastamento de férias e 
após enviar evento S-2230 com lançamento de início do 
afastamento por Licença Médica.



S-2230 Afastamento Temporário

DÚVIDA: como incluir o evento de Licença Maternidade e 
registro de férias logo após finalização da Licença? 

ORIENTAÇÃO: não é possível informar dois afastamentos 
concomitantemente. Primeiro deverá enviar o evento de 
retorno do afastamento por licença maternidade e após 
enviar o evento de início das férias com início no primeiro dia 
após a cessação da licença maternidade (em D+1)



S-2230 Afastamento Temporário

DÚVIDA: como enviar um afastamento com Atestados 
médicos fornecidos com omissão do CID?

ORIENTAÇÃO: O campo “codCID” , do grupo de informação 
do atestado “infoAtestado”, não é de preenchimento 
obrigatório, salvo se o código do motivo de afastamento for 
igual 1=  Acidente/Doença do Trabalho. 



S-2230 Afastamento Temporário

DÚVIDA: como enviar um afastamento se ainda não sei a 
data de término? O empregado está afastado há mais de 
1000 dias e o campo não aceita essa informação.

ORIENTAÇÃO: a informação do grupo "fim de afastamento" 
no evento S-2230 é opcional, ou seja, o evento poderá ser 
enviado sem a informação da data termino do afastamento. 



S-2250 Aviso Prévio

DÚVIDA: como lançar um aviso prévio iniciado antes da 
obrigatoriedade do eSocial, com desligamento na vigência?

ORIENTAÇÃO: caso o aviso prévio tenha iniciado antes da 
obrigatoriedade do eSocial, não é possível registrá-lo. Deverá 
enviar somente o evento S-2299 - Desligamento.



S-2250 Aviso Prévio

DÚVIDA: como proceder em relação a reconsideração do 
aviso prévio já enviado?

ORIENTAÇÃO: deve-se excluir o evento o aviso prévio no S-
3000



S-2299 Desligamento

DÚVIDA: devo informar verbas rescisórias antes da vigência 
dos eventos periódicos?

ORIENTAÇÃO: se o desligamento ocorrer até 30/04/2018 
(empresas do primeiro grupo), NÃO será necessário informar 
o grupo relativo às verbas rescisórias. Mas, se o 
desligamento ocorrer na obrigatoriedade dos eventos 
periódicos, prevista no eSocial para MAIO/2018, o evento de 
desligamento deverá ser preenchido completo, inclusive com 
as rubricas necessárias que compõem as verbas rescisórias.



S-2299 Desligamento

DÚVIDA: Qual o código de motivo de desligamento do 
empregado por acordo judicial na Justiça do Trabalho?

ORIENTAÇÃO: caso na sentença não tenha sido 
especificado o motivo do desligamento (justa causa ou sem 
justa causa), deverá ser utilizado o código "17 Rescisão 
Indireta do Contrato de Trabalho"
.



S-2299 Desligamento

DÚVIDA:  recebi a seguinte mensagem de erro: 
“Desligamento inválido. Ação Sugerida: Se o motivo do 
desligamento for rescisão por termino de contrato a termo(6), 
o tipo do contrato indicado no evento de admissão/cadastro 
inicial deve ser igual a(2) prazo determinado”

ORIENTAÇÃO: verificar o campo "Tipo de contrato de 
trabalho" do grupo "Duração do Contrato de Trabalho" do 
evento S-2200, que pode ser: 1 - Prazo indeterminado; 2 - 
Prazo determinado. No caso de rescisão por motivo "prazo 
determinado" , o campo tipo de contrato de trabalho deverá 
ser 2 – prazo determinado.



S-2299 Desligamento

DÚVIDA: como registrar a complementação de verbas 
rescisórias de desligamento ocorridos antes do início da 
obrigatoriedade de envio dos eventos não periódicos?

ORIENTAÇÃO: para desligamentos ocorridos com data 
anterior à obrigatoriedade de envio dos eventos não 
periódicos, qualquer complementação de valores dessa 
rescisão deverá ser efetuada pelos mesmos mecanismos e 
ferramentas utilizadas na prestação da informação original, 
ou seja, fora do eSocial.
.



S-2299 Desligamento

DÚVIDA: como registrar uma rescisão complementar no 
eSocial?

ORIENTAÇÃO: 
3-Desligamento ocorreu antes da vigência do eSocial: 
usuário deverá utilizar os mesmos sistemas do momento do 
desligamento (GFIP, GRRF...)

4-Desligamento ocorreu antes da vigência do eSocial: se os 
valores eram devidos após o desligamento (ex.: PLR), o 
usuário deverá enviar o evento S-2200 com o grupo 
“desligamento” preenchido. Informar os valores no evento S-
1200 com indicação no grupo “InfoPerAnt”. 



S-2299 Desligamento

DÚVIDA: como registrar uma rescisão complementar no 
eSocial?

ORIENTAÇÃO: Eventuais pagamentos de diferenças de 
rescisão devem ser realizados da seguinte forma:
1-Desligamento ocorreu na vigência do eSocial: se a 
diferença decorre de erro no momento da rescisão, usuário 
deverá retificar o evento S-2299. 

2-Desligamento ocorreu na vigência do eSocial: se os valores 
eram devidos após o desligamento (ex.: PLR), usuário 
deverá informar os valores no evento S-1200 com indicação 
no grupo “InfoPerAnt”



S-2300 – Trabalhador Sem Vínculo 

DÚVIDA: trabalhadores autônomos contratados por empresa e 
pagos por RPA todos os meses deves ser informados no 
eSocial?

ORIENTAÇÃO: todos os pagamentos a título de remuneração 
por trabalho oneroso, devem ser informados no eSocial. As 
informações devem constar no evento S-1200- Remuneração, 
com o preenchimento do grupo de informações 
complementares.
Sugerimos enviar o evento S-2300  com o cadastro dos 
autônomos para evitar o preenchimento do grupo de 
informações complementares todos os meses.



S-2300 – Trabalhador Sem Vínculo 

DÚVIDA: preciso enviar o S-2300 das pessoas que pertencem 
ao quadro societário das empresas mas que não retiram pró-
labore e não prestam serviço a empresa?

ORIENTAÇÃO: No eSocial  devem ser informados apenas 
eventos referentes à relação trabalhista onerosa, ou seja, que 
recebem qualquer forma de remunerações pela empresa



Eventos periódicos



S-2210 – Pagamentos

DÚVIDA: nas empresas do primeiro grupo, devem ser 
informados os eventos de pagamentos (S-1210) efetuados 
durante o mês de maio, ainda que se refiram a competências 
anteriores?

ORIENTAÇÃO:  devem ser informados todos os pagamentos 
ocorridos em maio de 2018, mesmo que se refiram a meses 
anteriores. 
Os pagamentos relativos a antecipação de férias ou a 
competências anteriores ao início de obrigatoriedade do 
eSocial, podem ser enviados sem o prévio lançamento em um 
dos eventos de remuneração/desligamento.



Retificação X Alteração X Exclusão

RETIFICAÇÃO - INFORMAÇÃO FOI ENVIADA ERRADA: 
proceder a retificação
Indicador de retificação -  código [2] - arquivo de retificação 
e o número do recibo do arquivo a ser retificado.
 

ALTERAÇÃO - INFORMAÇÃO FOI ENVIADA CORRETA E 
APÓS O ENVIO TORNOU-SE INCORRETA: proceder a 
alteração ou no próprio evento (Tabelas) ou por meio dos 
eventos específicos de alteração (S-2205, S-2206, ...)

EXCLUSÃO (S-3000) somente para excluir os eventos não 
periódicos (S-2190 a S-2400 exceto S-1298 e S-1299) e 
periódicos (S-1200 a S-1280 e S-1300). 



Desmembramento de 
informações da GFIP

EFD-Reinf



 Informações relativas ao trabalho:

 Cadastro de Trabalhadores

 Remunerações

 Contribuição previdenciária

 Contribuição a Outras Entidades e Fundos

 Imposto de Renda Retido na Fonte

 FGTS

eSocial



 Informações provenientes da GFIP:

 Serviços prestados com cessão de mão de 
obra

 Retenções de Contribuição Previdenciária

 Patrocínios a entidades desportivas

 Espetáculos Desportivos - equipes que 
mantenham futebol profissional

 Produção rural de pessoas jurídicas

EFD-Reinf



EFD-REINF

Escrituração Fiscal Digital das Retenções e 
Outras Informações Fiscais
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• 1º grupo - empresas com faturamento 

superior a 78 milhões – obrigados a partir 
de 1º de maio de 2018

• 2º grupo -  a partir de 1º de novembro de 
2018 

• 3º grupo -  a partir de 1º de maio de 
2019.



EFD- Reinf: Retenções e Informações

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 - Pagamentos diversos
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 
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Webservice EFD-Reinf

Software da empresa 
adaptado à EFD-Reinf

Arquivo do contribuinte

Processo síncrono (imediato):
Recibo de entrega ou
Mensagem de erro.



Sítio do eSocial
• Produção
• Produção  Restrita
• Doméstico
• Micro Empreendedor Individual
• Segurado Especial
• Documentação Técnica
• Manuais, Nota Técnica, Notas Orientativas
• Contato
• Perguntas Frequentes



Documentos do eSocial

Manual de Orientação do eSocial – 
MOS 2.4

Leiautes do eSocial versão 2.4.02

Tabelas do eSocial

Regras de Validação





Obrigada!
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