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EFD Reinf - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais 

Fundamentação legal: 

Instrução normativa RFB nº 1.701, de 14/03/17; 

Alterada pelas IN´s 1.767/17, 1.842/18 e 1.900/19;  

Manual de Orientação do Contribuinte; 

Manual de Orientatação do Desenvolvedor;  

Leiaute versão 1.4. 

 

Esclarecimentos inciais: Cancelamento do leiaute versão 2.0. 

Os leiautes da EFD-Reinf versão 2.0 foram cancelados, conforme ADE nº 55/19, para 

readequação de seu conteúdo, tendo em vista a Nota Conjunta SEPRT/RFB/SED nº 1/2019 

(eSocial) que vai provocar alguns ajustes. 

As alterações principais em relação à versão 1.4 dizem respeito às retenções na fonte, quais 

sejam, IRRF, CSLL, Cofins e PIS. 

Nova versão dos leiautes, contemplando todos os ajustes necessários, será publicada em breve 

com estabelecimento de nova data de início de obrigatoriedade. 

 

 

1. O que é? 

A Instrução normativa nº 1.701/17, instituiu a EFD-Reinf que a partir de 2018, deverá ser transmitida 

ao Sped, onde serão prestadas, diversas informações a seguir descritas. 

 

2. Informações a serem prestadas. 

Desta forma a EFD-Reinf, em paralelo com o eSocial, terá como objetivo a substituição de diversas 

obrigações acessórias hoje impostas aos contribuintes e empregadores, como por exemplo: a DIRF, parte 

da GFIP e o módulo da EFD-Contribuições que apura a Contribuição Previdenciária sobre a Receita 

Bruta (CPRB), a RAIS e o CAGED. 

 

3. Quem está obrigado prestar as informações. 

Estão obrigados a prestar informações por meio da EFD-Reinf1 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 8.212/91;  

b) pessoas jurídicas responsáveis pela retenção da Contribuição para o PIS, da Cofins e da CSLL; 

c) pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da 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 8.870/94, na redação dada pela Lei nº 10.256/01 e do art. 22A da Lei nº 8.212/91, inserido 

pela Lei nº 10.256/01, 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 

g) entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional, em qualquer 

modalidade desportiva, dos quais participe ao menos uma associação desportiva que mantenha equipe 

de futebol profissional; e  

h) pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais haja retenção do 

IRRF, por si ou como representantes de terceiros. 
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4. Prazo de envio. 

Prazo de envio dos eventos periódicos até o dia 15 do mês seguinte, antecipando-se o vencimento para 

o dia útil imediatamente anterior, em caso de não haver expediente bancário.  

 

A obrigatoriedade de envio foi dividida em grupos: 

 

Grupo 1, compreende: 

Entidades empresariais integrantes do Grupo 2 do Anexo V da IN 1.863 RFB/18 (Revogou a IN 

1.634/16) discriminadas a seguir, cujo faturamento no ano de 2016 foi superior a R$ 78.000.000,00: 

 

– Empresa Pública – Sociedade de Economia Mista – Sociedade Anônima Aberta – Sociedade Anônima 

Fechada – Sociedade Empresária Limitada – Sociedade Empresária em Nome Coletivo – Sociedade 

Empresária em Comandita Simples – Sociedade Empresária em Comandita por Ações – Sociedade em 

Conta de Participação – Empresário Individual – Cooperativa – Consórcio de Sociedades – Grupo de 

Sociedades – Estabelecimento, no Brasil, de Sociedade Estrangeira – Estabelecimento, no Brasil, de 

Empresa Binacional Argentino-Brasileira – Empresa Domiciliada no Exterior – Clube/Fundo de 

Investimento – Sociedade Simples Pura – Sociedade Simples Limitada – Sociedade Simples em Nome 

Coletivo – Sociedade Simples em Comandita Simples – Empresa Binacional – Consórcio de 

Empregadores – Consórcio Simples – Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza 

Empresária) – Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Simples) – Sociedade 

Unipessoal de Advogados – Cooperativas de Consumo. 

 
Fatos geradores ocorridos a partir de 1º de maio de 2018. 
 

Grupo 2, compreende: 
Entidades do “Grupo 2 – Entidades Empresariais” do Anexo V da IN 1.863 RFB/18 (Revogou a IN 1.634/16), com 

faturamento, no ano de 2016, até R$ 78.000.000,00, inclusive as optantes pelo Simples Nacional, cuja condição de optante 

conste do CNPJ a partir de 2-7-2018. 
 

Fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2019. 
 

Observação: De acordo com o perguntas e respostas do Portal Sped, n° 1.1, disponibilizado em 

07/02/19, caso a empresa seja constituída após a data de corte (01/07/18), e tiver sua opção pelo Simples 

Nacional deferida, irá pertencer ao 3º Grupo, e suas informações na EFD-Reinf serão a partir da 

competência julho de 2019 (janeiro/20). Salienta-se que a Instrução Normativa RFB n° 1.701/17 não 

foi alterada. 

 

Grupo 3, compreende: 
 

Os optantes pelo Simples Nacional, cuja condição de optante conste do CNPJ em 1-7-2018, empregadores pessoa física 

(exceto doméstico), produtor rural pessoa física e entidades sem fins lucrativos. 
 

Fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2020. 
 

Grupo 4, compreende: 
 

Entes públicos, integrantes do “Grupo 1 – Administração Pública” e as organizações internacionais, integrantes do “Grupo 5 

– Organizações Internacionais e Outras Instituições Extraterritoriais”, ambos do Anexo V da IN 1.863 RFB/18 (Revogou a 

IN 1.634/16). 
 

Em data a ser fixada em ato da RFB. 
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5. Penalidades. 

A empresa que deixar de apresentar a EFD-Reinf no prazo ou apresentar com incorreções ou omissões, 

ficará sujeita às seguintes multas previstas no artigo 2ºA da IN RFB nº 1.701/17: 

 No caso de não entrega ou entrega fora do prazo: 2% ao mês calendário ou fração, incidentes sobre o 

montante dos tributos informados na EFD-Reinf, ainda que integralmente pagos; 

 de R$ 20,00 para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas. 

 

Multa mínima 

 R$ 200,00, no caso de omissão de declaração sem ocorrência de fatos geradores, ou; 

 R$ 500,00, se o sujeito passivo deixar de apresentar a declaração no prazo ou apresentá-la com 

incorreções ou omissões. 

 

Redução do valor das multas 

 em 50%, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de 

ofício, ou; 

 em 25%, se houver a apresentação da declaração após o prazo, mas até o prazo estabelecido em 

intimação. 

As multas terão redução de: 90% para o MEI, e 50% para as enquadradas no SN. 

 

As multas serão exigidas mediante lançamento de ofício. 

 

6. Envio de Eventos  

Todas as informações prestadas relativas a tributos e contribuições em um determinado período de 

apuração são consideradas como um “movimento”, que, portanto, pode conter um ou mais eventos. Para 

o encerramento da transmissão dos eventos periódicos de determinado movimento, em certo período de 

apuração, deve ser enviado o evento R-2099 – Fechamento dos Eventos Periódicos.  

 

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. 

 

Observa-se que: 

O “R-9000 – Exclusão de evento” pode ser usado a qualquer momento. 

Os eventos podem ser enviados em lote ou individualmente. Sendo que, excepcionalmente, o evento 

“R-2099 – Fechamento dos Eventos Periódicos” deverá ser enviado individualmente. 

 

7. Grupos de eventos. 

As informações são prestadas à EFD-Reinf por meio de grupos de eventos, quais sejam, eventos de 

tabelas, eventos periódicos e não periódicos, que possibilitam múltiplas transmissões em períodos 

distintos, de acordo com a legislação de regência. Vale destacar que cada evento possui um leiaute 

específico.  

 

No Anexo I os leiautes fazem referências as tabelas de codificação e classificação constantes na EFD 

Reinf e às regras de validação, estão no Anexo II - Tabela de Regras de Validação. Esta tabela apresenta 

as regras de preenchimento dos eventos, devendo ser consultada quando da ocorrência de inconsistências 

ou rejeições no processamento de eventos pela EFD-Reinf. 
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Anexo I, possui 16 tabelas 

Exemplos:   

 
Tabela 01 - Natureza de Rendimentos.  

Tabela 08 - Classificação Tributária. 

Tabela 09 - Código de Atividades, Produtos e Serviços Sujeitos à CPRB. 

……. 

 

 

Anexo II - Tabela de Regras de Validação  

Exemplos:   

 
Nome da regra Descrição da regra 

REGRA_EVE_ ASSOCDESP Para recepção do evento, a {classTrib} do R-1000 deve ser igual a [11, 99] 

(Associação Desportiva que mantém Clube de Futebol Profissional). 

REGRA_EVE_ ASSOCDESP_PER Não é permitido o envio de mais de um evento no mesmo período de apuração pelo 

mesmo estabelecimento. 

REGRA_INFO_ PERIODO_CONFLITANTE Em caso de {inclusao} ou {alteracao}, não pode haver outro registro cujo período 

seja conflitante com a inclusão ou alteração.  

……. 

 

 

7.1. Transmissão dos arquivos 

Os eventos deverão constar de arquivos gerados diretamente pelo contribuinte, que serão enviados 

através de WebService da EFD-Reinf. 

O próprio sistema utilizado pelo contribuinte em seus sistemas internos pode gerar e transmitir os 

arquivos e controlar os recibos de entrega, sem necessidade de programas intermediários. Este formato 

é recomendado pela Receita Federal do Brasil para a maioria dos contribuintes, pois possibilita grande 

automação no processo de envio e controle dos recibos de entrega. 

 

Pode ser utilizado o Portal Web da EFD-Reinf (acesso pelo e-CAC), para geração dos arquivos e 

transmissão, que é recomendado apenas para pequenos contribuintes que não possuam grande volume 

de informações. 

 

Exemplo: 

Parte da tela do e-CAC para acesso ao EFD Reinf. 

 
 

Declarações e Demonstrativos 

 

SPED - Sistema Público de Escrituração Digital 

 Acessar EFD-Reinf  

 

 

 

Se o contribuinte ainda não está obrigado a entrega da EFD Reinf, ao acessar o respectivo link, será 

informado o que segue:  

 
 

EFD REINF 

Prezado contribuinte, o início do envio obrigatório dos seus eventos da EFD-

Reinf ainda será definido em data a ser fixada em ato da RFB. 
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7.2. Sequência lógica: O contribuinte, ao transmitir suas informações à EFD-Reinf, deve observar a 

sequência lógica de envio dos eventos, conforme a figura abaixo, pois as informações constantes dos 

eventos “R-1000 – Informações do Contribuinte” e “R-1070 – Tabelas de Processos 

Administrativos/Judiciais” (quando for o caso), são necessárias ao processamento das informações dos 

eventos periódicos e do evento não periódico “R-3010 – Receitas de Espetáculo Desportivo”. 

 

 
 

7.3. Eventos de Tabela 

As tabelas otimizam e validam a escrituração das informações do contribuinte que podem influenciar no 

cálculo dos tributos e contribuições. O grupo de tabelas, que inclui os eventos R-1000 – Informações do 

Contribuinte e R-1070 – Tabela de Processos Administrativos/Judiciais, que serão examinados adiante, 

possuem um atributo de vigência ou “Período de validade das informações” representado pelos campos: 

início de validade {iniValid} e fim de validade {fimValid}. 

O evento R-1000 – Informações do Contribuinte é o primeiro evento a ser transmitido à EFD-Reinf, uma 

vez que identifica o contribuinte, contendo os dados básicos de sua classificação fiscal. O evento R-1070 

- Tabela de Processos Administrativos/Judiciais é responsável pela informação de processos 

administrativos ou judiciais que suspendem a exigibilidade de crédito tributário. 

 

7.4. Evento não periódico: Trata-se do evento R-3010 – Receita de Espetáculo Desportivo, que é 

considerado não periódico pois sua ocorrência não tem frequência pré-definida, devendo ser informado, 

quando houver espetáculo desportivo, até 2 dias úteis após a sua realização.  

 

7.5. 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);  

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). 
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8. 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. 

 

9. Acesso à EFD-Reinf. 

Descrição Simplificada do modelo Operacional da EFD-Reinf: O contribuinte gera um arquivo 

eletrônico contendo as informações previstas nos leiautes, assina-o digitalmente, transformando-o em 

um documento eletrônico nos termos da legislação, objetivando garantir a integridade dos dados e a 

autoria do emissor.  

 

Este arquivo eletrônico deve ser gerado pelo sistema do próprio contribuinte e, após assinado 

digitalmente, transmitido via webservice por meio de arquivo no formato XML, o qual será validado e 

armazenado em ambiente nacional.  

 

Essa validação se dá em dois momentos sucessivos. O primeiro, logo após a transmissão, é concluído 

com a emissão de um protocolo de entrega (Comprovante).  

O segundo, que atesta a integridade formal dos dados que integram o “movimento”, é finalizado pela 

emissão do protocolo de recebimento ao contribuinte ou mensagem de erro.  

 

A EFD-Reinf terá o Portal Web na internet, cujo preenchimento e salvamento dos campos e telas já 

operam a geração e transmissão do evento. Nessa hipótese, pode ser utilizado certificado digital ou, para 

os dispensados de ter esse certificado, o código de acesso. A EFD-Reinf não funciona por meio de um 

Programa offline Gerador de Declaração (PGD) ou Validador e Assinador (PVA), ou seja, não possui 

um aplicativo para download no ambiente do contribuinte que importe o arquivo e faça as validações 

antes de transmitir. 

 

10. Certificação Digital  

O certificado digital utilizado no sistema EFD-Reinf deverá ser emitido por Autoridade Certificadora 

credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil. Este deverá pertencer à série 

“A”.  

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. Certificados digitais do tipo “A3” são 

armazenados em dispositivo portátil inviolável do tipo smart card ou token, que possuem um chip com 

capacidade de realizar a assinatura digital.  

Este tipo de dispositivo é bastante seguro, pois toda operação é realizada pelo chip existente no 

dispositivo, sem qualquer acesso externo à chave privada do certificado digital.  

 

Os certificados digitais serão exigidos em dois momentos distintos:  

I) Transmissão: antes de ser iniciada a transmissão de solicitações ao sistema EFD-Reinf, o certificado 

digital do solicitante é utilizado para garantir a segurança do tráfego das informações na internet. Para 

que um certificado seja aceito na função de transmissor de solicitações este deverá ser do tipo e-CNPJ 

(e-PJ).  
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II) Assinatura de documentos: os eventos poderão ser gerados por qualquer estabelecimento da empresa 

ou seu procurador, mas o certificado digital assinante destes deverá pertencer a matriz ou ao 

representante legal desta ou ao procurador/substabelecido, outorgado por meio de procuração eletrônica 

e não-eletrônica, salvo para as ME e EPP optantes pelo Simples Nacional, com até 3 empregados, que 

podem transmitir seus eventos via código de acesso.  

 

11. Comprovante de entrega. 

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.  

 

Vale ressaltar que o protocolo de envio é uma informação transitória, atestando que o evento foi 

transmitido e que serão processadas as respectivas validações, o que não comprova o cumprimento da 

obrigação acessória. 

 

A partir da data de entrada em vigor da EFD-Reinf o contribuinte pessoa jurídica é identificado apenas 

pelo CNPJ e o contribuinte pessoa física, apenas pelo CPF. O identificador chave para as empresas em 

geral será o CNPJ-Raiz/Base de oito posições. Se for informada natureza jurídica de administração 

pública federal, o identificador chave considerado será o CNPJ completo com 14 posições. Para as obras 

de construção civil, que possuam responsáveis pessoas físicas ou jurídicas, a matrícula CEI passa a ser 

substituída pelo CNO – Cadastro Nacional de Obras que, obrigatoriamente, é vinculado a um CNPJ ou 

a um CPF. 

 

12. Alteração. 

O procedimento de alteração das informações transmitidas à EFD-Reinf ocorre somente nos eventos “R-

1000 – Informações do Contribuinte” e “R-1070 – Tabela de Processos Administrativos/Judiciais”, uma 

vez que essas opções, bem como a de exclusão, constam no próprio leiaute desses eventos, atrelados à 

respectiva vigência ou período de validade. Todos os demais casos de alteração nas informações 

transmitidas serão tratados pela EFDReinf como procedimentos de retificação ou mesmo de exclusão.  

 

12.1. Alteração de Informações 

Os eventos tabelas - “R-1000 – Informações do Contribuinte” e “R-1070 – Tabela de Processos 

Administrativos/Judiciais” -, possuem um atributo de vigência ou “Período de validade das informações” 

representado nos campos {iniValid} e {fimValid}, com um grupo específico para as informações de 

alteração.  

No procedimento de alteração desses eventos o contribuinte transmitirá as informações preenchendo o 

grupo de campos relativos a alteração. No caso da alteração a ser informada se referir apenas ao período 

de vigência (Validade), as datas {iniValid} e {fimValid} objeto de alteração devem ser informadas 

apenas no grupo de campos relativos à “Nova Validade”. 

 

13. Retificação. 

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. 
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14. Exclusão. 

Para exclusão de qualquer evento transmitido indevidamente, faz-se necessário o envio do evento “R-

9000- Exclusão de Eventos”, identificando o evento a ser excluído pelo preenchimento dos campos “tipo 

do evento” {tpEvento} e “número do recibo do evento” {nrRecEvt}, que é o número do recibo do 

arquivo enviado a ser excluído.  

Os eventos periódicos R-2010 a R-2070 -, após encerrados, ou seja, após o envio do evento “R-2099 – 

Fechamento dos Eventos Periódicos”, somente podem ser excluídos quando transmitido previamente o 

evento de reabertura “R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos” para o mesmo período de apuração. 

 

15. Registros. 

Os registros formam o grupo de preenchimentos das diversas informações da EFD Reinf. 

 

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.   

Quem está obrigado: O contribuinte obrigado a adotar a EFD-Reinf, quando iniciar a utilização do 

sistema e toda vez que ocorra alguma alteração nas informações relacionadas aos campos envolvidos 

nesse evento. 

Prazo de envio: A informação prestada neste evento deve ser enviada no início da utilização da EFD-

Reinf e pode ser alterada no decorrer do tempo, desde que não ultrapasse o dia vinte do mês subsequente 

aos fatos geradores a que se refere.   

Pré-requisitos: Este é o primeiro evento a ser transmitido pelo contribuinte.  

 

Complemento: 

O evento R-1000 deverá ser o primeiro a ser transmitido pois nele será fornecido as informações 

cadastrais do contribuinte, contendo os dados necessários para a validação dos próximos eventos da EFD 

Reinf, inclusive para apuração das retenções e contribuições devidas. 

As principais informações a serem declaradas são: o regime tributário a que se enquadra a empresa, 

dados do contato do responsável pela escrituração do REINF, se a empresa se enquadra na desoneração 

da folha de pagamento e se está obrigada a entregar o Sped Contábil, e somente será necessário ser 

enviado novamente quando houver alguma alteração nas informações enviadas 

anteriormente. Quaisquer alterações nos dados cadastrais da empresa podem ser atualizadas a qualquer 

momento pelo contribuinte. 

 

Assim:   

1) Neste evento serão discriminadas as informações que influenciam na apuração correta das 

contribuições sociais e eventuais acréscimos legais, como a classificação tributária 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. 
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Exemplos: 

 
Indicativo Descrição 

01 Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída 

04 Microempreendedor Individual 

11 Associação Desportiva que mantém Clube de Futebol Profissional 

14  Sindicatos em geral, exceto aquele classificado no código [10]  

21 Pessoa Física, exceto Segurado Especial 

80 Entidade Imune ou Isenta 

99  Pessoas Jurídicas em Geral  

 

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.  

Quem está obrigado: O mesmo contribuinte obrigado ao evento R-1000, quando houver decisão em 

processo administrativo/judicial, que tenha influência na apuração dos tributos abrangidos pela EFD-

Reinf e quando houver alteração da decisão durante o andamento do processo. Este evento deve ser 

informado quando a decisão do processo administrativo ou judicial for favorável ao contribuinte.   

Prazo de envio: Deve ser transmitido até o dia 15 do mês subsequente ao do mês de referência informado 

no evento ou antes do envio de qualquer evento no qual o processo seja informado.   

Pré-requisito: o envio do evento R-1000. 

 

Complemento: 

O evento R-1070 deverá ser utilizado para informar os processos judiciais e administrativos que 

influenciam na escrituração das notas fiscais e no cumprimento das principais obrigações tributárias 

principais e acessórias. 

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 a previdência social, juntamente com o processo 

em que ele foi embasado para não haver a retenção. 

As principais informações a serem declaradas são: validade, tipo de processo, número do processo e 

outros dados complementares. Deverá ser transmitido até o dia 15 do mês subsequente ao do mês de 

referência informado no evento, ou antes do envio de qualquer evento no qual o processo seja informado. 

 

Exemplos: 

 
Indicativo Descrição 

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 

..... ...... 

90 Decisão Definitiva (Transitada em Julgado) a favor do contribuinte 

 

 

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; 
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O indicativo de decisão “90”, relativo aos processos judiciais e administrativos, permite à empresa o 

cálculo dos valores devidos de acordo com o processo em pauta, considerando a decisão final. Ressalta-

se que este indicativo deve ser informado apenas quando a decisão for em última instância, da qual não 

caiba mais nenhum recurso. 

 

Caso a decisão do processo judicial ou administrativo, inicialmente informada pelos indicativos de 

decisão 01 a 13, transite em julgado ou se torne definitiva, com decisão final desfavorável ao 

contribuinte, a empresa deve enviar novo evento R-1070,  informando o fim da validade do processo a 

partir da competência em que foi dada a decisão final e, ao mesmo tempo, enviando os eventos que 

possuam implicações relacionadas ao processo judicial/administrativo sem a existência do processo em 

pauta;  

No caso do item anterior, a empresa também deve regularizar espontaneamente o pagamento das 

contribuições contidas na decisão que se tornou definitiva, nos prazos e de acordo com a legislação 

tributária de regência. 

 

R-2010 – Retenção 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 8.212/91, 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 12.546/11.   

Quem está obrigado: As pessoas jurídicas tomadoras de serviços executados mediante cessão de mão de 

obra ou empreitada, constantes na Tabela 06 do Anexo I do leiaute da EFD-Reinf, disponibilizado no 

sítio do SPED, inclusive em regime de trabalho temporário.  

Prazo de envio: Este evento deve ser enviado até o dia 15 do mês seguinte à emissão da nota fiscal ou 

fatura ou antes do envio do evento R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos, o que ocorrer primeiro. 

Antecipa-se o envio deste evento para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente 

bancário.  

Pré-requisitos: Envio do evento R-1000 - Informações do Contribuinte. 

 

Exemplos: 

 
Tabela 06 Classificação de Serviços Prestados mediante cessão de mão de obra/Empreitada 

Código Tipo de Serviço 

100000001 Limpeza, conservação ou zeladoria 

100000002 Vigilância ou segurança 

100000003 Construção civil 

100000004 Serviços de natureza rural 

100000005 Digitação 

         ....... 

 

Complemento: 

Neste evento deverá conter somente as informações das notas fiscais de serviços tomados na data de sua 

competência. Caso a pessoa jurídica faça a contratação de serviços, e nestes incida a retenção de 

contribuição previdenciária, estes deverão ser declarados na EFD Reinf, mesmo que o documento possua 

algum processo administrativo ou Judicial impedindo a retenção da previdência social. 

Já as notas fiscais que não retiveram retenções, não devem ser entregues na EFD-Reinf. 

Importante: 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. 
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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 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. 

 

R-2020 -  Retenção Contribuição Previdenciária – 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.   

Quem está obrigado: Os contribuintes que prestam serviços constantes na Tabela 06, do Anexo I do 

leiaute da EFD-Reinf, sujeitos à retenção dos 11% (ou 3,5%), conforme legislação.  

Prazo de envio: Este evento deve ser enviado até o dia 15 do mês seguinte à emissão da nota fiscal ou 

fatura, ou antes do envio do fechamento do evento R-2099 – Fechamento de Eventos Periódicos, o que 

ocorrer primeiro, antecipando-se o envio deste evento para o dia útil imediatamente anterior, quando 

não houver expediente bancário.  

Pré-requisitos: Evento R-1000 - Informações do Contribuinte. 

 

Complemento: 

Semelhante ao registro R-2010, neste evento deverá ser apresentado a relação das notas fiscais dos 

serviços prestados pela empresa, que possua retenção de previdência social, tenha redução de base de 

previdência social ou não possua valor de previdência social devida a um processo administrativo ou 

judiciário que permita não reter esse valor do tomador, gerando um arquivo relacionando as notas fiscais 

emitidas. 

 

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.  

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.   

Pré-requisitos: Evento “R-1000 - Informações do Contribuinte”.  

 

Complemento: 

1) 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 11.345/06, 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 8.213/91, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa 

decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT).   

2) 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 9.615/98, ainda que mantenha outras modalidades desportivas. Caso a associação 

desportiva não atenda esses requisitos, os recursos recebidos não devem ser informados neste evento, 

uma vez que não haverá substituição das contribuições previdenciárias, sendo a tributação dessa 

associação desportiva feita com base na folha de pagamento.  
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3) Este evento deverá ser informado, em arquivo único, o estabelecimento, o tipo de repasse e o valor 

bruto dos recursos recebidos, bem como o valor retido pela empresa repassadora, que deve corresponder 

a 5% do valor bruto repassado.  

4) As demais contribuições previdenciárias de responsabilidade da associação desportiva, não 

abrangidas por esta substituição tributária (valores descontados sobre a remuneração dos segurados 

empregados e contribuintes individuais, contribuição patronal incidente sobre a remuneração dos 

contribuintes individuais e as destinadas a outras entidades e fundos), devem ser informadas em eventos 

próprios do eSocial.   

5) Em se tratando de associação desportiva organizada segundo um dos tipos regulados nos arts. 1.039 

a 1.092 do Código Civil, que exerça outras atividades, a substituição das contribuições sobre a folha de 

pagamentos só abrange as remunerações dos segurados empregados vinculados às atividades 

diretamente ligadas à manutenção e à administração da equipe de futebol. Em relação às demais 

atividades, a entidade desportiva deverá prestar informação na forma das empresas em geral, em eventos 

próprios do eSocial. 

 

R-2040 - Retenções – 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 11.345/06, 

para associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional.  

Quem está obrigado: Empresa que repassou recursos para associação desportiva que mantém equipe de 

futebol profissional.  

Prazo de envio: Este evento deve ser enviado até o dia 15 do mês seguinte, ou antes, do envio do evento 

“R-2099 - Fechamento de Eventos Periódicos”, o que ocorrer primeiro. Antecipa-se o envio deste evento 

para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente bancário.  

Pré-requisitos: Evento “R-1000 - Informações do Contribuinte”. 

 

Complemento: 

1) 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 n 9.615/98, ainda que mantenha outras modalidades desportivas.   

2) Caso a associação desportiva não atenda esses requisitos, os recursos repassados não devem ser 

informados, uma vez que não haverá substituição das contribuições previdenciárias, sendo a tributação 

dessa associação desportiva feita com base na folha de pagamento.  

3) Não é permitido o envio de mais de um evento no mesmo período de apuração pelo mesmo 

estabelecimento, que efetuou o repasse de recursos à associação desportiva que mantém equipe de 

futebol profissional, sendo que para cada tipo de repasse e para cada entidade desportiva beneficiada 

será prestada uma informação pela empresa repassadora.  

4) 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. 

 

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 8.870/94, na redação dada pela Lei nº 10.256/01 e do art. 
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22A da Lei nº 8.212/91, inserido pela Lei nº 10.256/01, respectivamente.  

Quem está 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. 

 

Prazo de envio: Este evento deve ser enviado até o dia 15 do mês seguinte ou antes do envio do evento 

“R-2099 Fechamento de Eventos Periódicos”, o que ocorrer primeiro. Antecipa-se o envio deste evento 

para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente bancário.  

Pré-requisitos: Evento “R-1000 - Informações do Contribuinte”. 

 

Complemento: 

Este registro R-2050 somente deve ser apresentado pelos contribuintes que se dediquem à produção 

rural com a classificação fiscal como agroindústrias e produtores rurais pessoa jurídica, relacionando 

todos os documentos de comercialização das suas produções rurais. 

Importante: A Comercialização de produtor Pessoa Física deverá ser informada no eSocial e não no 

REINF. 

 

Não deve ser preenchido por empresas optantes pelo Simples Nacional, pois não se aplica o regime 

substitutivo do pagamento das contribuições sobre a comercialização da produção rural, ficando 

obrigado a contribuir sobre a folha de pagamento de todos os segurados e de todas as atividades e 

estabelecimentos. 

 

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 

540/11, posteriormente convertida na Lei nº 12.546/11 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.  

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 12.546/11 e alterações. Os contribuintes considerados órgãos 

públicos não deverão enviar esse evento.  

Prazo de envio: Este evento deve ser enviado até o dia 15 do mês seguinte ou antes do envio do evento 

“R-2099 Fechamento de Eventos Periódicos”, o que ocorrer primeiro. Antecipa-se o envio deste evento 

para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente bancário.  

Pré-requisitos: Envio do evento “R-1000 - Informações do Contribuinte”. 

 

R-2070 -  Retenções – Pagamentos Diversos – DIRF  

 

Este evento será detalhado posteriormente, em futura versão do MOR, pois seu leiaute ainda poderá 

sofrer alterações, conforme ato a ser publicado oportunamente. 

  

Complemento: 

Neste evento deve ser enviado as informações relativas às bases de cálculo e valores do IRRF, da CSLL, 

da Cofins e do PIS, não originadas de relação do trabalho. 

Devem ser prestadas as informações relativas a retenção do IRRF, da CSLL, da Cofins e do PIS 

incidentes sobre os pagamentos efetuados a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de 

serviços. 

mailto:seac@escolaseac.com
http://www.escolaseac.com/


Rua Juvêncio Soares, 1744 - Cachoeira do Sul 

seac@escolaseac.com 

www.escolaseac.com 

Fone: 51 3723 1758 

1
5 

15 
 

 

Observação: Referente ao registro R-2070 Retenções na Fonte – IR, CSLL, COFINS, PIS – Pagamentos 

diversos, o mesmo será disponibilizado seguindo o cronograma da Receita Federal do Brasil, o que 

deverá ser definido em um ato a ser publicado futuramente. 

 

 

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.  

Quem está obrigado: Todos os contribuintes que, após o envio do evento “R-2099 - Fechamento dos 

Eventos Periódicos”, para o período de apuração em questão, necessitem retificar informações enviadas 

pelos eventos periódicos R-2010 a R-2070.  

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.  

 

Complemento: 

1) Até a aceitação desse evento pela EFD-Reinf são permitidas inclusão, exclusão e retificação de 

informações. Após o fechamento, eventuais retificações e exclusões, bem como inclusões de 

informações, só serão permitidas após o envio do evento R- 2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos; 

2) 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.  

3) 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-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.  

  

Prazo de envio: Deve ser transmitido até o dia 15 do mês subsequente ao do mês de referência informado 

no evento. Antecipa-se o vencimento para o dia útil imediatamente anterior quando não houver 

expediente bancário.  

Pré-requisitos: Envio do primeiro evento da EFD-Reinf, que presume a abertura do movimento para o 

período de apuração ou envio do evento R-2098 Reabertura dos Eventos Periódicos, com o consequente 

envio de retificações ou novos eventos que necessitarão de novo fechamento para o período de apuração 

em questão. 

 

Complemento: 

1) Até a aceitação desse evento pela EFD-Reinf são permitidas inclusão, exclusão e retificação de 

informações. Após o fechamento, eventuais retificações e exclusões, bem como inclusões de 

informações, só serão permitidas após o envio do evento R- 2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos; 

2) 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. 
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3) 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  

  

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.  

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 8.213/91, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa 

decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT.  

Quem está obrigado: A entidade promotora do espetáculo desportivo, como a federação, a confederação 

ou a liga desportiva responsável pela organização do evento.  

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.  

Pré-requisitos: Cadastro completo das Informações da federação, confederação ou da liga– Evento R-

1000 Informações do Contribuinte. 

 

Complemento: 

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 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.  
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R-9000 – Exclusão de Evento  

  

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). 

Quem está obrigado: O contribuinte quando necessitar tornar sem efeito um determinado evento.  

Prazo de envio: Sempre que necessária a exclusão de algum evento enviado indevidamente.  

Pré-requisitos: Envio anterior do evento a ser excluído e, no caso dos eventos periódicos, o período de 

apuração que ainda não tenha sido encerrado, ou seja, não tenha havido o envio do evento “R-2099- 

Fechamento dos Eventos Periódicos”.  

 

Complemento: 

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}. 

 

Prepare-se para a EFD Reinf 

Para o envio dos registros da EFD Reinf dentro dos prazos corretos, é necessário uma maior 

conscientização da alta gestão da empresa e dos setores envolvidos. As informações são originadas de 

diversos setores da empresa, sendo importante uma integração eficiente entre os setores envolvidos, 

como setor de compras e aquisição de serviços. 

Além disso, setores como o Departamento Fiscal e Pessoal precisam estar integrados, pois a Reinf 

promete alterar a rotina de trabalho das empresas, unificando a geração das guias dos tributos, forçando 

uma maior comunicação interna. 

É preciso preparar os responsáveis para a execução de atividades que fazem parte dessa rotina fiscal, por 

exemplo, se uma nota fiscal ficar “perdida” ou “esquecida” e não for enviada para o Reinf no prazo 

correto, e já tiver sido enviado o registro de fechamento, é preciso saber o que fazer. 

Nesse caso será necessário realizar a reabertura dos eventos do mês de emissão da nota, enviar o registro 

da nota fiscal, e fechar novamente o mês. E assim será gerado na DCTF-web uma guia complementar 

para realizar o pagamento dos impostos retidos com juros e multa.  
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