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1. EFD-Reinf

Nova forma de cumprimento de suas obrigações tributárias acessórias afetas
aos  tributos  e  contribuições  sociais  previdenciárias  que  não  incidem  sobre  a
remuneração ou folha de salários

A Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais EFD-
Reinf é um dos módulos do Sistema Público de Escrituração Digital  -  SPED, a ser
utilizado  pelas  pessoas  jurídicas  e  físicas,  em  complemento  ao  Sistema  de
Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial.

Tem por objeto a escrituração de rendimentos pagos e retenções de Imposto
de Renda, Contribuição Social do contribuinte exceto aquelas relacionadas ao trabalho
e informações sobre a receita bruta para a apuração das contribuições previdenciárias
substituídas.  Substituirá,  portanto,  o  módulo  da  EFD-Contribuições  que  apura  a
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).

 A  EFD-Reinf  junto  ao  eSocial  e  DCTFWeb,  após  o  início  de  sua
obrigatoriedade, abre espaço para substituição de informações solicitadas em outras
obrigações acessórias, tais como a GFIP,  a DIRF e também obrigações acessórias
instituídas por outros órgãos de governo como a RAIS e o CAGED.

  Dentre as informações prestadas através da EFD-Reinf, destacam-se aquelas
associadas:

-  aos  serviços  tomados/prestados  mediante  cessão  de  mão  de  obra  ou
empreitada;

- às retenções na fonte (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP) incidentes sobre os
pagamentos diversos efetuados a pessoas físicas e jurídicas;

-  aos recursos recebidos por  /  repassados para  associação desportiva  que
mantenha equipe de futebol profissional;

- à comercialização da produção e à apuração da contribuição previdenciária
substituída pelas agroindústrias e demais produtores rurais pessoa jurídica;

- às empresas que se sujeitam à CPRB (cf. Lei 12.546/2011);

- às entidades promotoras de evento que envolva associação desportiva que
mantenha clube de futebol profissional.
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2. Obrigatoriedade

Estão obrigados a prestar informações por meio da EFD-Reinf os seguintes
contribuintes:

 a)  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;

 b)  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); 

c) pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta (CPRB); 

d) 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; 

e) 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;

 f)  empresa  ou  entidade  patrocinadora  que  tenha  destinado  recursos  à
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;  1  Conforme  prevê  o  art.2º  da  Instrução
Normativa RFB nº 1.701, de 14 de março de 2017. 

g)  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;

 h) 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.

3



Rua Juvêncio Soares, 1744 - Cachoeira do Sul   
seac@escolaseac.com        

www.escolaseac.com       
Fone: 51 3723 1758

3. Prazo de entrega

Com a alteração da Instrução Normativa RFB nº  1.701/2017 pela Instrução
Normativa  RFB nº  1.842  de  29/10/2018,  o  início  da  obrigatoriedade  de  envio  dos
eventos da EFD-Reinf para cada grupo de contribuintes passou:  

 Grupo I – a partir de 1º de maio de 2018 – Pessoa Jurídica com faturamento
superior a R$ 78.000.000,00 no ano de 2016;

 Grupo  II  –  a  partir  de  1º  de  janeiro  de  2019  –  as  demais  entidades
integrantes do “Grupo 2 - Entidades Empresariais” do Anexo V da Instrução Normativa
RFB nº 1.634, de 2016, exceto as optantes     pelo Simples Nacional;

 Grupo  III  –  a  partir  de  10  de  julho  de  2019  -  os  obrigados  não
pertencentes  ao  1º,  2º  e  4º  grupos  (demais  tipos,  ref.  A fatos  ocorridos  a  partir
01/07/2019)

 Grupo IV – data a ser fixada – Entes públicos referenciados.

Importante ressaltar que todos os contribuintes obrigados ao eSocial a partir de

janeiro/2018 também já estão obrigados à EFD-Reinf a partir de maio/2018, mesmo os

optantes.

A partir do mês de competência em que a entrega da DCTFWeb for obrigatória

para cada grupo descrito, as contribuições sociais previdenciárias deverão ser recolhidas

por meio de Darf, gerado no sistema DCTFWeb, disciplinada pela IN RFB nº 1.787, de 7 de

fevereiro de 2018

3.1 Atualização de versão: (verificar sistema proprio)

Ato Declaratorio Executivo ADE 65 de 06/09/2018

A versão 1.4 sera implementada:

a) O ambiente de produção restrita ficará inativo no período entre 19h e 21h do
dia  03/10/2018  para  atualização  da  aplicação  para  a  versão  1.4.

b) A atualização do ambiente de produção para a versão 1.4 será efetuada no
dia 29/10/2018, entre 08h e 10h, período em que o ambiente estará indisponível.
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4. Grupos de eventos da EFD-REINF

 Eventos de tabelas, 

 Eventos periódicos, e  

 Eventos não periódicos. 

Inicial: R-1000

Tabela: R-1070

Periodicos: R-2010 a R-2070, R-2098,R-2099

Não periodicos: R-3010, R-5001 e R-9000

5. Eventos de Tabelas

As tabelas validam a escrituração das informações do contribuinte que podem

influenciar no cálculo dos tributos e contribuições. 

O evento R-1000, cadastro do contribuinte é o primeiro a ser enviado e contém

dados cadastrais e básicos de classificação fiscal.  

Já  o  evento  R-1070  Tabela de  Processos  Administrativos/Judiciais  é

responsável pelas informações de processos que suspendem a exigibilidade de crédito

tributário. Havendo alteração no processo deve-se informar data fim de validade da

informação anterior e enviar novo evento com a nova informação e vigência. 

6. Eventos periódicos

São  aqueles  cuja  ocorrência  tem  frequência  previamente  definida,

relacionados: 

a)  aos  serviços  tomados/prestados  mediante  cessão  de  mão  de  obra  ou

empreitada (R-2010 e R-2020); 

b) às retenções na fonte (IR, CSLL, Cofins, PIS/PASEP) incidentes sobre os

pagamentos diversos efetuados a pessoas físicas e jurídicas (R-2070); 

c)  aos  recursos  recebidos  ou  repassados  para  associação  desportiva  que

mantenha equipe de futebol profissional (R-2030 e R-2040); 
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d) à comercialização da produção e à apuração da contribuição previdenciária

substitutiva pelas agroindústrias e demais produtores rurais pessoa jurídica (R-2050); e

e) às empresas que se sujeitam à Contribuição Previdenciária sobre a Receita

Bruta - CPRB conforme Lei 12.546/2011 (R-2060).

7. Evento não periódico

Na EFD-REINF o evento não periódico é o R-3010 e contempla a Receita de

Espetáculo Desportivo. É considerado não periódico, pois sua ocorrência não tem data

pré-definida para ocorrer.  Deve ser enviado até dois dias úteis após o evento.

8. Prazos de envio

Mensal: ate o dia 15 de cada mês

Espetáculo desportivo: ate o 2º dia útil após a realização do evento

O prazo de envio dos eventos periódicos é até o dia  15 do mês seguinte,

antecipando-se o vencimento para o dia útil imediatamente anterior, em caso de não

haver expediente bancário.

9. Composição da Reinf

Conjunto de itens que compõem as Regras de Validação – EFD-Reinf

Leiaute:

R-1000 – Informações do Contribuinte

R-1070 – Tabela de Processos Administrativos/ Judiciais

R-2010 – Retenções- Serviços Tomados Mediante Cessão de Mão de Obra

R-2020 – Retenções – Serviços Prestados Mediante Cessão de Mão de Obra

6



Rua Juvêncio Soares, 1744 - Cachoeira do Sul   
seac@escolaseac.com        

www.escolaseac.com       
Fone: 51 3723 1758

R-2030  –  Retenções  –  Rec.  Recebidos  p/  Assoc.  Desp.  que  Mantenha

Equipe de Futebol Profissional

R-2040 –  Retenções –  Rec.  Repassados p/  Assoc.  Desp.  que Mantenha

Equipe de Futebol

R-2050 – Informações – Comercialização da Produção Por Produtor Rural

PJ/Agroindústria

R-2060 – Informações – CPRB

R-2070 – Retenções PIS/Cofins/Csll (suspenso)

R-2098 – Reabertura dos Eventos Periódicos

R-2099 – Fechamento dos Eventos Periódicos

R-3010 – Receita de Espetáculo Desportivo

10.Recibo e Protocolo

Cada evento transmitido e validado pela EFD-Reinf retornará um Recibo de
Entrega que atesta o registro oficial do evento e precisará ser informado no
caso de solicitação de cópia, retificação ou exclusão do evento.

Caso um evento transmitido não seja validado, o sistema não retornará um
Recibo  de  Entrega,  mas  sim,  uma  mensagem  de  erro,  comunicando  a
necessidade de revisão e retransmissão do evento.

Os  Recibos  de  Entrega  serão  mantidos  no  sistema  por  tempo
indeterminado, porém, é importante que a empresa os guarde para eventual
comprovação  de  entrega  e  de  cumprimento  da  obrigação  tributária
acessória perante terceiros. 

Para cada evento contido em um determinado lote e que for processado

com sucesso a EFD-REINF retornará o respectivo número de recibo ou um

protocolo de recebimento.
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Os  Recibos  de  Entrega  serão  mantidos  no  sistema  por  tempo

indeterminado,  porém,  é  importante  que  a  empresa  os  guarde para

eventual comprovação de entrega e de cumprimento da obrigação tributária

acessória perante terceiros

11. Situação “Sem Movimento”

A situação  “Sem  Movimento”  para  o  contribuinte  só  ocorrerá  quando  não
houver informação a ser enviada para o grupo de eventos periódicos R-2010 a R-2070.
Neste  caso,  deve  ser  enviado  o  evento  “R-2099  –  Fechamento  dos  Eventos
Periódicos”, com as informações de fechamento, 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. 

No  caso  da  necessidade  de  informar  a  ausência  de  movimento  de  forma
extemporânea, o contribuinte deve enviar o evento “R-2099 – Fechamento dos Eventos
Periódicos”, declarando no campo competência sem movimento {compSemMovto}, a
primeira competência a partir da qual não houve movimento, cuja situação perdura até
a competência atual.

12.Certificação Digital

O certificado digital deverá ser do tipo “A1” ou “A3”. Certificados digitais de tipo
“A1” ficam armazenados no próprio computador a partir do qual é utilizado. 

 Também será possível o acesso ao sistema através de procuração.

O certificado digital será exigido em dois momentos distintos; 

 Na transmissão, antes de ser iniciada, e

 Na assinatura digital de documentos.

O certificado deverá ser e-CNPJ (e-PJ)

 Código de Acesso para a EFD–Reinf:
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Os contribuintes não obrigados à utilização do certificado digital, tais como, o
empregador  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.

13.R-1000 – Informações do Contribuinte

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. 

Informações adicionais: :

      Regime tributario

 Dados do responsavel pela informação

 Informar se entrega a ECD

 Informa se sujeito a CPRB

1)  Neste  evento  serão  discriminadas  as  informações  que  influenciam  na
apuração  correta  das  contribuições  sociais  e  eventuais  acréscimos  legais,  como a
classificação tributária4 do contribuinte, acordos internacionais para isenção de multa,
situação da empresa (normal, extinção, fusão, cisão ou incorporação), dentre outras.

2) Os códigos da classificação tributária, que permitem saber quais espécies de
contribuições sociais previdenciárias são devidas para cada tipo de contribuinte e que
possibilita  registrar  as  retenções  efetuadas  por  pessoas  jurídicas  e  físicas,  são  os
seguintes:

3) 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 registro da
nova informação.

4)  A empresa  deve  informar  se  adota  a  escrituração  contábil  na  forma da
Escrituração  Contábil  Digital  –  ECD,  pelo  campo  {indEscrituracao}  conforme  o
respectivo leiaute, para substituição da escrituração em papel.
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5) O contribuinte deve informar se está sujeito à Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta – CPRB, nos termos dos arts. 7º a 9º da Lei nº 12.546, de 2011 e
alterações.

14.R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais:

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. 

Será  enviado  com  os  dados  cadastrais  dos  processos  administrativos  ou

judiciais que o prestador ou o tomador de serviço apresente que o isente de

recolher o INSS, juntamente com o processo em que ele foi embasado para

não haver a retenção.

15.R-2010 – Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados

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. 

O recolhimento das retenções de INSS em NFS é feito no CNPJ do prestador,
mas após inicio da DCTFWeb, passara a ser feito no CNPJ do TOMADOR com a
identificação de cada um dos prestadores de serviços que tenham sofrido a retenção.

1-Informações adicionais: No caso daquelas notas “perdidas” ou “esquecidas

na gaveta”, que não forem enviadas dentro do prazo de competência, para regularizar

o envio das mesmas perante o Fisco, as mesmas deverão ser enviadas como arquivo

de retificação, já que o sistema do Fisco rejeitará os eventos informados com data de

emissão diferente do mês corrente.

Para isto será necessário reabrir o mês de movimento, enviando o registro de

reabertura das notas, e enviá-las, pois não haverá situação de arquivos extemporâneos
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na REINF. Assim, os dados migrarão para a DCTFweb, e o contribuinte poderá emitir o

DARF complementar com a contribuição previdenciária referente a essas notas.

2-Informações Adicionais: 

1)  A  pessoa  física  contratante  de  serviços  de  obra  de  construção  civil,

realizados por empreitada total, cuja inscrição no Cadastro Nacional de Obras - CNO

tenha sido efetuada por empresa construtora, poderá opcionalmente efetuar a retenção

da contribuição previdenciária sobre o valor da Nota Fiscal ou Fatura de Prestação de

Serviço  para  elidir-se  da  responsabilidade solidária.  Neste  caso,  exclusivamente,  a

pessoa física deve enviar este evento. 

2) O preenchimento deste evento por pessoa física é efetuado exclusivamente

em caso de prestação de serviços em obra de construção civil, por empreitada total,

cuja inscrição no Cadastro Nacional de Obras - CNO tenha sido efetuada por empresa

construtora. 

3)  A  empresa  tomadora  de  serviços  encaminhará  um  evento  para  cada

estabelecimento, contendo todos os prestadores de serviços no período de apuração.
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TOMADOR:  exigir  a  NF  e  as  retenções  quando  devidas,  realizar  o  recolhimento,
informando anualmente ao Prestador

A Retenção da Lei 9711/98 que se refere a parte do INSS, será repassada pela Reinf.

A  informação  será  cruzada  com  a  realizada  pelo  tomador  que  identifica  cada

prestador pelo CNPJ

16.R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária – Serviços Prestados

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. 

Informações adicionais:

1)  A  empresa  prestadora  de  serviço  encaminhará  um  evento  para  cada
estabelecimento prestador de serviços, contendo todos os tomadores de serviços. O
objetivo é descentralizar o envio das informações e facilitar a elaboração dos eventos.

2) No grupo “identificação do estabelecimento prestador” deste evento deve ser
informado o estabelecimento prestador de serviços pelo CNPJ da matriz ou filial. Cada
estabelecimento  prestador  deve  informar  o(s)  estabelecimento(s)  tomador(es)  dos
serviços pelo CNPJ ou CNO, no caso de serviços prestados por empreitada parcial,
com as respectivas notas fiscais emitidas. 

3)  No  caso  de  serviços  prestados  cuja  atividade  permita  a  concessão  de
aposentadoria especial, deve ser informada a base de cálculo da retenção relativa aos
serviços  prestados  em  condições  especiais,  que  ensejam  a  concessão  de
aposentadoria  após  15,  20,  ou  25  anos  de  sujeição  a  condições  especiais  que
prejudiquem a saúde ou a integridade física. 

4)  Caso  a  prestadora  possua  decisão/sentença  judicial  determinando  a
suspensão da retenção (dos 11% ou 3,5%, bem como dos adicionais decorrentes de
serviços prestados com exposição a agentes nocivos que ensejam aposentadoria aos
15, 20 e 25 anos) ou o depósito judicial das contribuições previdenciárias incidentes
sobre o valor dos serviços contidos na nota fiscal/fatura emitidas pelo prestador de
serviços, o respectivo processo judicial deve ser previamente cadastrado no evento R-
1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais e indicado neste evento. 

5) No campo “série” do grupo de notas fiscais poderá ser informado o número
da série da Nota Fiscal/Fatura ou o Recibo Provisório de Serviços. Caso não exista
número de série, preencha o campo com zero. 
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6) O sistema não permitirá informar retenções de contribuições previdenciárias
em  valores  superiores  ao  previsto  na  legislação.  Assim,  se  o  contribuinte  prestar
serviço sujeito à contribuição previdenciária sobre a receita bruta - (CPRB), a retenção
informada será de 3,5%. Se o serviço não estiver sujeito à CPRB, a retenção informada
será de 11%. 

 Atenção:

– PRESTADOR: código do serviço na NF.

Para identificar se a atividade sofre a retenção inss

O recolhimento das retenções de INSS em NFS é feito no CNPJ do prestador,
mas após inicio da DCTFWeb, passara a ser feito no CNPJ do TOMADOR com
a identificação de cada um dos prestadores de serviços que tenham sofrido a
retenção.

 Cruzamento

A Retenção da Lei 9711/98 que se refere a parte do INSS, será repassada pela
Reinf.

A informação será cruzada com a realizada pelo tomador que identifica cada
prestador pelo CNPJ

 Arredondamento (Nota Orientativa 1/2018)

A EFD-REINF utiliza como regra de cálculo para operações de multiplicação
envolvendo  decimais,  a  função  de  truncar  na  segunda  casa  decimal.  Dessa
forma, para efeito de apuração dos valores tributados são consideradas duas
casas decimais sem arredondamento.

 os  campos  de  retenção  dos  eventos  relacionados  abaixo  devem  permitir  o
arredondamento para maior, no limite de 1 centavo, e deverá ser considerado o
valor maior entre o calculado pelo sistema e o informado pelo contribuinte.

• Exemplo:  Uma  determinada  nota  fiscal  de  prestação  de  serviços,  sujeita  à
retenção de 11% sobre cessão de mão de obra, tem como BC o valor de:
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– R$918,18  - 11%= R$100,9998. 

• O valor correto da retenção, nesse caso, deverá ser de R$100,99.

como  o  destaque  do  valor  da  retenção  é  feito  pela  empresa  prestadora  de
serviços,  para  diminuir  a  possibilidade de erros  na recepção dos arquivos e
também  para  diminuir  necessidades  de  ajustes  em  softwares,  optou-se  por
aceitar também, o arredondamento para maior, no limite de 1 centavo.

17.R-2030 - Recursos Recebidos por Associação Desportiva:

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. 

Quem está obrigado:  Associação desportiva que  mantém equipe de futebol
profissional,  quando receber recursos a título de patrocínio, licenciamento de uso de
marcas  e  símbolos,  publicidade,  propaganda  e  transmissão  de  espetáculos
desportivos. 

Informações adicionais: 

 As informações prestadas neste evento referem-se à contribuição patronal, a
cargo das associações desportivas, calculada sobre a receita auferida decorrente 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, cuja obrigação de reter e recolher é da empresa que
repassa os recursos,  em substituição aquelas incidentes sobre a remuneração dos
seus segurados empregados, destinadas à Previdência Social e ao financiamento do
benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT)8.

18. R-2040  -  Retenções  –  Recursos  Repassados  para  Associação

Desportiva

Evento  em  que  são  prestadas  as  informações  relativas  aos  recursos
repassados a  título  de  patrocínio,  licenciamento  de  uso  de  marcas  e  símbolos,

14



Rua Juvêncio Soares, 1744 - Cachoeira do Sul   
seac@escolaseac.com        

www.escolaseac.com       
Fone: 51 3723 1758

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. 

Informações adicionais: 

Deve ser informado neste evento, por estabelecimento, o tipo de repasse, o
valor bruto dos recursos repassados a título de patrocínio, licenciamento de uso de
marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos
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.

19. R-2050  -  Comercialização  da  Produção  por  Produtor  Rural

PJ/Agroindústria

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. 

obrigado: O produtor rural  pessoa jurídica e a agroindústria que vender ou
consignar  produção  rural  ou  agroindustrial,  quando  a  responsabilidade  pelo
recolhimento das contribuições previdenciárias sobre a receita da comercialização da
produção for atribuída ao próprio produtor rural pessoa jurídica ou a agroindústria, nos
casos abaixo em que se aplica o regime substitutivo

20.R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB

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.

A CPRB incide sobre o valor da receita bruta, em substituição à contribuição
previdenciária  patronal  incidente  sobre  a  folha  de  pagamento  dos  segurados
empregados e contribuintes individuais.

15



Rua Juvêncio Soares, 1744 - Cachoeira do Sul   
seac@escolaseac.com        

www.escolaseac.com       
Fone: 51 3723 1758

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.
Os contribuintes considerados órgãos públicos não deverão enviar esse evento. 

Em conformidade com o art. 15 da a IN RFB nº 1.787/2018 (alterada pela IN
RFB  nº  1.819/2018),  que  dispõe  sobre  a  DCTFWeb,  não  deverão  ser  informados
valores de CPRB na DCTF a partir do mês em que se tornar obrigatória a entrega da
DCTFWeb,  de  acordo  com  o  cronograma  estabelecido  no  art.  13  da  Instrução
Normativa RFB nº 1.787, de 7 de fevereiro de 2018, conforme o tipo de sujeito passivo.

21.R-2070 - Retenções – Pagamentos Diversos – DIRF

O  cronograma  prevê  a  entrada  da  EFD-REINF  em três  períodos  distintos,
conforme previsto pela Instrução Normativa RFB nº 1701, de 14/03/17. Sendo assim, a
DIRF não poderá ser substituída logo de imediato, referente ao ano-calendário 2018
(DIRF  2019).  Dessa  forma,  o  evento  da  EFD-REINF  que  colherá  informações
relacionadas a Retenções na Fonte, denominado "R-2070 - Retenções na Fonte - IR,
CSLL, Cofins, PIS/PASEP",  não deverá ser enviado pelos contribuintes que fazem
parte do 1° grupo, logo no período inicial da sua obrigatoriedade.

Este evento ainda poderá sofrer alterações e o período previsto para o início de
sua  exigibilidade,  o  que  deve  ser  definido  em  um  novo  ato  a  ser  publicado
oportunamente.

22. Infrações e Penalidades

Conforme previsto pela Instrução Normativa RFB nº 1842, de 31/10/18 que
altera a IN 1701/2017

Art. 2º-A O sujeito passivo que deixar de apresentar a EFD-Reinf no prazo
fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentar a
declaração original, no caso de não apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos
demais casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
e ficará sujeito às seguintes multas:

 
I  -  de  2% ao mês calendário  ou  fração,  incidentes  sobre  o  montante  dos

tributos informadas na EFD-Reinf, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou de entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3º; e

 
II  -  de  R$  20,00  (vinte  reais)  para  cada  grupo  de  10  (dez)  informações

incorretas ou omitidas.
 
Multa:

16



Rua Juvêncio Soares, 1744 - Cachoeira do Sul   
seac@escolaseac.com        

www.escolaseac.com       
Fone: 51 3723 1758

§ 1º Para efeitos de aplicação da multa prevista no inciso I do caput, será
considerado  como  termo inicial  o  dia  seguinte  ao  término  do  prazo  fixado  para  a
entrega da declaração, e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não
apresentação,  a  data  da  lavratura  do  Auto  de  Infração  ou  da  Notificação  de
Lançamento.

§ 2º A multa mínima a ser aplicada será de:
 
I  -  R$  200,00  (duzentos  reais),  no  caso  de  omissão  de  declaração  sem

ocorrência de fatos geradores; ou
 
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), se o sujeito passivo deixar de apresentar a

declaração no prazo fixado ou apresentá-la com incorreções ou omissões.
 
§ 3º Observado o disposto no § 2º, as multas de que trata este artigo serão

reduzidas:
 
I - em 50% (cinquenta por cento), quando a declaração for apresentada após o

prazo previsto no § 1º do art. 2º, mas antes de qualquer procedimento de ofício; ou
 
II - em 25% (vinte e cinco por cento), se houver a apresentação da declaração

após o prazo previsto no § 1º do art. 2º, mas até o prazo estabelecido na intimação.
 
§ 4º Em substituição às reduções de que trata o § 3º, as multas previstas nos

incisos I e II  do caput e no § 2º terão redução de 90% (noventa por cento) para o
microempresário individual (MEI) a que se refere o art. 18-A da Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006, e de 50% (cinquenta por cento) para a microempresa
(ME) e para a empresa de pequeno porte (EPP) enquadradas no Simples Nacional.

 
§  5º  O disposto no § 4º  não se aplica em caso de fraude,  resistência ou

embaraço à fiscalização ou falta de pagamento da multa prevista neste artigo no prazo
de 30 (trinta) dias após a notificação.

 

23.R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos

evento  utilizado  para  reabrir  movimento  de  um  período  já  encerrado,
possibilitando o envio de retificações ou novos eventos periódicos. 

A reabertura poderá ser realizada a qualquer tempo. 

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. 
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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..

24.R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos 

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 – DCTFWeb. 

Informações adicionais: 

Não havendo informações a prestar, no mês de referência, o contribuinte deve
informar,  no campo {compSemMovto},  a  primeira competência a partir  da qual  não
houve  movimento.  Esta  informação  terá  validade  até  que  haja  uma  nova
movimentação.

25.R-3010 - Receita de Espetáculos Desportivos 

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. 

As  informações  prestadas  neste  evento  referem-se  à  contribuição  social
previdenciária patronal, a cargo das associações desportivas, calculada sobre a receita
decorrente  dos  espetáculos  desportivos  em  que  participem,  em  substituição  às
contribuições  incidentes  sobre  a  remuneração  dos  seus  segurados  empregados,
destinadas à Previdência Social e ao financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e
58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho -
GILRAT. 

obrigado: A entidade promotora do espetáculo desportivo, como a federação, a
confederação ou a liga desportiva responsável pela organização do evento. 
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Informações adicionais: 

1)  A  entidade  responsável  pelo  espetáculo  desportivo  só  prestará  as
informações, neste evento, relativas aos ingressos confeccionados e a renda auferida,
se,  pelo  menos  uma  das  associações  participantes,  mantiver  equipe  de  futebol
profissional  e  for  filiada  à  federação  de  futebol  do  respectivo  Estado,  ainda  que
mantenha outras modalidades desportivas. Caso contrário, não haverá substituição das
contribuições, sendo a tributação feita com base na folha de pagamento. 

2)  Para  cada boletim financeiro  relativo  ao evento desportivo  realizado são
prestadas as seguintes informações de forma individualizada: 

a) Tipo de Ingresso vendido (arquibancada, geral, cadeiras ou camarote); e 

b)  Tipo de receita  (transmissão,  propaganda,  Publicidade, Sorteio ou outros
tipos); 

3)  Nas  informações  relativas  à  identificação  das  associações  desportivas
participantes  deve  ser  preenchido  apenas  o  número  do  CNPJ,  exceto  se  o  clube
visitante for estrangeiro. Neste caso, é obrigatório o preenchimento apenas do nome. 

4) A entidade promotora que remunerar contribuintes individuais, prestadores
de serviços na realização do espetáculo desportivo, como árbitros e seus auxiliares,
delegados,  fiscais  e  a  mão-de-obra  utilizada  na  realização  do  exame antidoping  e
quadro móvel é a responsável por reter e recolher as contribuições incidentes sobre a
remuneração, que devem ser informadas no eSocial. 

5)  As informações relativas aos demais contribuintes individuais,  que fazem
parte do quadro móvel do espetáculo, cuja contratação seja de responsabilidade da
associação desportiva e não da entidade promotora, devem ser informados por aquela,
no eSocial. 

6) A receita bruta, base para o cálculo das contribuições substitutivas, deve
corresponder  ao  valor  total  arrecadado  com  a  venda  dos  ingressos  e  das  outras
receitas  auferidas  no  espetáculo,  como  recebimento  de  doações,  sorteios,  bingos,
shows, sem qualquer dedução. 

7)  Os  ingressos  colocados  à  venda  devem  corresponder  à  quantidade
constante  em  documento  fiscal.  O  número  de  ingressos  vendidos,  acrescido  dos
devolvidos, deverá ser igual ao de ingressos confeccionados

26.R-9000 - Exclusão de Eventos
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Este evento é utilizado para tornar sem efeito os eventos, quando enviados
indevidamente, seja um evento não periódico R-3010, seja um evento periódico, R-
2010 a R-2070.

ATENÇÃO:

1)  A exclusão  implica  a  perda  dos  efeitos  jurídicos  relativos  ao  cumprimento  da
obrigação de prestar informações dentro dos prazos estabelecidos. 

2)  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; 

3) A exclusão de eventos não periódicos segue às regras que constam no leiaute do
próprio evento, pois podem estar diretamente relacionados; 

4) 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}.

27.PORTAL WEB da EFD REINF

             O portal web entra em produção a partir do dia 29/10/2018 e estara disponivel no
eCAC

Devera clicar em Declarações e demonstrativos, SPED, Acessar EFD-Reinf

Referências

Manual EFD-Reinf versão 1.3, fevereiro de 2018. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1842, DE 29 DE OUTUBRO DE 2018

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1767, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1701, DE 14 DE MARÇO DE 2017

Nota orientativa 01/2018

 Considera-se a apostila concluída em 31/10/2018, sendo atualizada até a presente

data, conforme Legislação Vigente publicada até o momento.

Daisy Machado
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