
 



Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais; 

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.



Obrigados

•Pessoas jurídicas que prestam e que contratam 
serviços realizados mediante cessão de mão de 
obra; 

•Pessoas jurídicas responsáveis pela retenção da 
Contribuição para o PIS/Pasep, Cofins e da CSLL;-
R-2070 

•Pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da 
CPRB;  



•Produtor rural PJ e agroindústria quando sujeitos a 
contribuição previdenciária substitutiva sobre a 
receita bruta proveniente da comercialização da 
produção rural; 

•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



•Empresa ou entidade patrocinadora que tenha 
destinado recursos a associação desportiva que 
mantenha equipe de futebol profissional;

•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;



•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
•     R-2070



Inicio da obrigação

Grupo 1 (IN RFB 1701/17)

01.05.2018 – Empresas com Faturamento acima de 78 milhões 
em 2016 (ADE 65.18)

Grupo 2
01.01.2019 – demais empresas (Geral) -exceto SN

(ref.01 entrega ate 15.02.19)

Grupo 3 –SN, Sem Fins Lucrativos,MEI (01.07.2019) 
IN 1842/18

Grupo 4

20?? – entes públicos



Prazos

 2º grupo, que compreende 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, desde que a 
condição de optante conste do CNPJ em 1º de julho de 
2018, 

•exceto as entidades empresariais pertencentes ao 1º 
grupo, referidos no inciso I, a partir das 8 (oito) horas de 10 
de janeiro de 2019, 

• referentes aos fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 
2019



para o 3º grupo, que compreende os obrigados não 
pertencentes ao 1º, 2º e 4º grupos, a que se referem 
respectivamente os incisos I, II e IV, a partir das 8 (oito) 
horas de 10 de julho de 2019, referentes aos fatos ocorridos 
a partir de 1º de julho de 2019. (SN,MEI,..)

para o 4º grupo, que compreende os entes públicos, integrantes do 
“Grupo 1 - Administração Pública” e as organizações internacionais, 
integrantes do “Grupo 5 - Organizações Internacionais e Outras 
Instituições Extraterritoriais”, ambas do Anexo V da Instrução Normativa 
RFB nº 1.634, de 2016, em data a ser fixada em ato da RFB.

   (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1842, de 29 de outubro de 2018

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=96146#1936773


Versão 1.4

Ato Declaratório Executivo - ADE n° 65, de 26 de 
setembro de 2018

ambiente de produção restrita = 22h-03.10.18

Ambiente de produção: 11h-29.10.2018



Eventos

Inicial: R-1000 -cadastro

Tabela: R-1070

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

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



Prazo de envio

Mensal: ate o dia 15 de cada mês

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



Composição da Reinf

REGRAS

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

– 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





Recibo e protocolo

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.

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



SEM MOVIMENTO

• Inicialmente, se a empresa estiver na situação de 
"Sem movimento" deverá enviar o evento "R-
2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos" da 
EFD-Reinf, com a indicação dessa situação e fazer 
a integração com a DCTFWeb. 

• se a empresa continuar sem movimento por mais 
tempo, deverá a cada mês de janeiro dos anos 
seguintes, renovar a informação prevista neste 
parágrafo.



Certificado e-CNPJ do Tipo A3 ou A1

O certificado digital será exigido em dois momentos 
distintos; 
Na transmissão, antes de ser iniciada, e
Na assinatura digital de documentos

Código de Acesso 
Os contribuintes não obrigados à utilização do certificado 

digital, tais como, o empregador doméstico e o 
microempreendedor individual – MEI



R-1000

Principais informações:

     Regime tributario
 Informar se entrega a ECD
 Informa se sujeito a CPRB
 Dados do responsavel pela informação

R-1070 informar se a empresa tiver algum processo 
que o beneficie na redução de impostos.



R-2010 retenções previdenciarias

Informar os serviços contratados, com as 
informações sobre retenções de INSS na NFS



NF Serviços

22



R-2020: serviços prestados (prestador)

A Reinf verificara se o calculo(%) de retenção esta correto, não permitindo 
retenção em valor superior ao efetivamente devido.







Atenção

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.



Retenção de INSS em NFS

A Retenção da Lei 9.711/98 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.

(R-2010 e R-2020)



Arredondamento

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.



• 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:

– 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.

 



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.

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 desportivo



R-2040- Recursos Repassados 

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. 





R-2050 Comercialização 
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.

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.





R-2060

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.

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.



R-2070

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 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.





Prazo de 2 dias uteis para envio



Falta de entrega ou Atraso na entrega: 

2% ao mês ou fração incidente sobre o total dos 
tributos informados limitado a 20%.

Incorreções/omissão:

R$ 20,00 a cada 10 informações incorretas ou 
omitidas

Multa mínima: 

omissão Sem Mvt: R$ 200,00

atraso/omissão/incorreção: R$ 500,00

Regras cfe a 1701/17 alterada pela

IN 1.842 – DOU 31/10/2018 



Redução das multas:

Observado o valor da multa mínima:

50% antes de procedimento de oficio

25% se entregue dentro do prazo da 
intimação

Desconto: 90% MEI  e 50% optante SN



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. 



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. 



• 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



• R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos 

• 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.



• 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



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



www.escolaseac.com

Agradeço a atenção

Daisy Machado
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