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RAIS -  RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS 
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Instituída  através  do  Decreto nº 76.900, de 23 
de dezembro de 1975.

Todo estabelecimento deve fornecer ao 
Ministério do Trabalho (MTb), por meio da 
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), as 
informações referentes a cada um de seus 
empregados.

• Fonte: Manual de  orientação da Rais –Ano base  
2017
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A RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) tem por objetivo o suprir 

as necessidades de controle da atividade trabalhista no País, e ainda, 

prover dados para a elaboração de estatísticas do trabalho e a 

disponibilização de informações do mercado de trabalho às 

entidades governamentais. Os dados coletados pela RAIS constituem 

expressivos insumos para atendimento das necessidades da legislação 

da nacionalização do trabalho, de controle dos registros do FGTS, dos 

Sistemas de Arrecadação e de Concessão de Benefícios 

Previdenciários, de estudos técnicos de natureza estatística e atuarial 

e de identificação do trabalhador com direito ao abono salarial

PIS/PASEP.
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Dentre os  vários  objetivos  o  principal  é 

permitir o  monitoramento constante e  

meticuloso das  tendências  do  emprego e  

renda e,  por  conseguinte, a  implementação  

pelos  gestores,  de políticas  públicas  de  

emprego mais  eficientes  e eficazes.

• Fonte: Manual de  orientação da RAIS –Ano base  2017
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Prazo de entrega das informações: 

 INÍCIO       – 23 de janeiro de 2018 

TÉRMINO –   23 de março de 2018 

Notas: 

 I – após o dia 23 de março de 2018 a entrega da declaração continua sendo 

obrigatória, porém está sujeita à multa; 

 II – Havendo necessidade de retificar as informações prestadas, o término do 

prazo para a entrega da RAIS RETIFICADORA, sem multa, é 23 de março de 

2018.

Atenção! 

O prazo legal para o envio da declaração da RAIS não será prorrogado. 

Fonte: Manual de  orientação da RAIS –Ano base  2017 
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As declarações deverão ser enviadas  por meio da Internet – 

mediante utilização do programa gerador de arquivos da 

RAIS – GDRAIS2017, conforme Portaria  MTPS  nº 31 -Art. 4º § 

1° que poderá ser obtido em um dos endereços eletrônicos 

abaixo :

http://portal.mte.gov.br/index.php/rais

http://www.rais.gov.br.

RAIS -  FORMA  DE ENVIO 

www.escolaseac.com
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Art. 5° É obrigatória a utilização de certificado 

digital válido padrão ICP Brasil para a transmissão 

da declaração da RAIS por todos os 

estabelecimentos que possuem a partir de 11 

vínculos, exceto para a transmissão da RAIS 

Negativa e para os estabelecimentos que possuem 

menos de 11 vínculos.

RAIS -  FORMA  DE ENVIO
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Parágrafo único. As declarações poderão ser 

transmitidas com o certificado digital de pessoa 

jurídica, emitido em nome do estabelecimento, ou 

com certificado digital do responsável pela 

entrega da declaração, sendo que este pode ser 

um CPF ou um CNPJ.

RAIS -  FORMA  DE ENVIO 
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Havendo inconsistências no arquivo da declaração da RAIS que 

impeçam o processamento das informações, o estabelecimento 

deverá reencaminhar cópia do arquivo.

As retificações de informações e as exclusões de arquivos poderão 

ocorrer, sem multa, até o último dia do prazo estabelecido para  

entrega.

 O Recibo de Entrega deverá ser impresso cinco dias úteis após a 

entrega da declaração, utilizando os endereços eletrônicos (

http://portal.mte.gov.br/index.php/rais e http://www.rais.gov.br) 

– opção "Impressão de Recibo".

RAIS -  FORMA  DE ENVIO 
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O programa GDRAIS2017 tem duas finalidades: 

a) gerador da declaração da RAIS – desenvolvido para o 

estabelecimento/entidade que não possui sistema próprio de folha de 

pagamento informatizado. Nesse caso, após a digitação das informações, o 

declarante deverá emitir os relatórios necessários para correção de erros e 

arquivamento, gerar o arquivo a ser entregue e as cópias de segurança do 

estabelecimento, as quais devem ser mantidas à disposição da fiscalização. 

Recomenda-se fazer mais de uma cópia de segurança; 

b) analisador de arquivo RAIS – desenvolvido para o estabelecimento/entidade 

que possui sistema próprio de folha de pagamento informatizado, com o 

objetivo de validar o arquivo gerado, conforme o layout do GDRAIS2017. 

PROGRAMA ANALISADOR GDRAIS2017 

www.escolaseac.com
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A entrega da declaração é somente pela internet. O envio da declaração 

será efetuado nas funções “Gravar Declaração” ou “Transmitir 

Declaração” do aplicativo GDRAIS2017. 

A transmissão poderá ser feita a partir de arquivo gravado no disco rígido. 

Para entregar a declaração da RAIS por meio da Internet, o 

estabelecimento deverá efetuar um dos seguintes procedimentos: 

a) selecionar no GDRAIS a opção Declaração e a seguir a opção Transmitir 

Declaração ou acionar o ícone correspondente ou ainda, acionar o botão 

transmitir na tela do assistente de gravação. Será exibida uma tela onde o 

usuário seleciona o local onde se encontra a declaração a transmitir. 

Selecione a declaração e acione o botão transmitir. 

COMO  ENTREGAR   A  RAIS    

www.escolaseac.com
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b) será oferecida para todas as declarações a alternativa de transmiti-las 

com Certificado Digital. 

Estará disponível, também, aos estabelecimentos/entidades que não 

tiveram vínculos no ano-base 2017, a opção para fazerem a declaração da 

RAIS Negativa Web pelo endereço eletrônico 

http://portal.mte.gov.br/index.php/rais ou http://www.rais.gov.br. 

Quando se tratar de declaração centralizada, a RAIS das filiais poderá ser 

entregue por meio da Internet pela matriz, desde que os trabalhadores 

sejam informados sob o CNPJ da empresa a qual estiveram vinculados. 

Os arquivos que não forem analisados pelo GDRAIS2017 não poderão ser 

transmitidos.

COMO  ENTREGAR A RAIS    

www.escolaseac.com
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• Penalidades / Multas  

Conforme determina o art. 2º da Portaria nº 14, de 10 de fevereiro de 

2006, alterada pela Portaria nº. 688, de 24 de abril de 2009, o 

empregador que não entregar a RAIS no prazo legal ficará sujeito à multa 

prevista no art. 25 da Lei nº 7.998, de 1990, a ser cobrada em valores 

monetários a partir de R$ 425,64 (quatrocentos e vinte e cinco reais e 

sessenta e quatro centavos), acrescidos de R$ 106,40 (cento e seis reais e 

quarenta centavos) por bimestre de atraso, contados até a data de 

entrega da RAIS respectiva ou da lavratura do auto de infração, se este 

ocorrer primeiro. 

• Fonte: Manual de  orientação da RAIS –Ano base  2017
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Penalidades / Multas  

O valor da multa resultante da aplicação, acima 

prevista, quando decorrente da lavratura de Auto 

de infração, deverá ser acrescido de percentuais, 

em relação ao valor máximo da multa prevista no 

art. 25 da Lei nº 7.998, de 1990, a critério da 

autoridade julgadora, na seguinte proporção:

• Fonte: Manual de  orientação da RAIS –Ano base  

2017 
www.escolaseac.com
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                              Penalidades / Multas  

I - de 0% a 4% - para empresas com 0 a 25 empregados; 

II - de 5% a 8,0% - para empresas com 26 a 50 empregados; 

III - de 9% a 12%- para empresas com 51 a 100 empregados; 

IV - de 13% a 16,0% - para empresas com 101 a 500 

empregados; e 

V - de 17% a 20,0% - para empresas com mais de 500 

empregados. 

INFORMAÇÕES SOBRE A RAIS 

www.escolaseac.com
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É de responsabilidade de o empregador corrigir as informações da 

RAIS antes de efetuar a entrega, para não prejudicar o empregado 

no recebimento do abono salarial, previsto no art. 239 da 

Constituição Federal. 

A lavratura do auto de infração, com a aplicação ou não da multa 

correspondente ao atraso, na entrega da RAIS ou entrega com 

erros ou omissões, NÃO isenta o empregador da obrigatoriedade 

de prestar as informações requeridas pelo Ministério do 

Trabalho. 

www.escolaseac.com
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Quem deve declarar 

Inscritos no CNPJ com ou sem empregados – o 

estabelecimento que não possuiu empregados ou 

manteve suas atividades paralisadas durante o ano-

base está obrigado a entregar a RAIS Negativa; 

Todos os empregadores, conforme definidos na CLT;

• Fonte: Manual de  orientação da RAIS –Ano base  2017

INFORMAÇÕES SOBRE A RAIS 
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Quem deve declarar 

Todas as pessoas jurídicas de direito privado, 

inclusive as empresas públicas domiciliadas no País, 

com registro, ou não, nas Juntas Comerciais, no 

Ministério da Fazenda, nas Secretarias de Finanças 

ou da Fazenda dos governos estaduais e nos 

cartórios de registro de pessoa jurídica;

• Fonte: Manual de  orientação da RAIS –Ano base  2017
www.escolaseac.com
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Quem deve declarar

Empresas individuais, inclusive as que não possuem 

empregados; 

Cartórios extrajudiciais e consórcios de empresas; 

Empregadores urbanos pessoas físicas (autônomos e 

profissionais liberais) que mantiveram empregados 

no ano-base;

• Fonte: Manual de  orientação da RAIS –Ano base  2017 
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Quem deve declarar 

Órgãos da administração direta e indireta dos 

governos federal, estadual ou municipal, inclusive 

as fundações supervisionadas e entidades criadas 

por lei, com atribuições de fiscalização do 

exercício das profissões liberais;

• Fonte: Manual de  orientação da RAIS –Ano base  

2017

www.escolaseac.com
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Quem deve declarar

Condomínios e sociedades civis; 

Empregadores rurais pessoas físicas que mantiveram 

empregados no ano-base; 

 Filiais, agências, sucursais, representações ou quaisquer 

outras formas de entidades vinculadas à pessoa jurídica 

domiciliada no exterior. 

Fonte: Manual de  orientação da RAIS –Ano base  2017 

INFORMAÇÕES SOBRE A RAIS 
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Quem deve ser declarado

Empregados contratados por empregadores, pessoa física 

ou jurídica, sob o regime da CLT, por prazo indeterminado 

ou determinado, inclusive a título de experiência; 

Servidores da administração pública direta ou indireta, 

federal, estadual ou municipal, bem como das fundações 

supervisionadas; 

• Fonte: Manual de  orientação da RAIS –Ano base  2017 

INFORMAÇÕES SOBRE A RAIS 
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Quem deve ser declarado

Trabalhadores avulsos (aqueles que prestam serviços de 

natureza urbana ou rural a diversas empresas, sem vínculo 

empregatício, com a intermediação obrigatória do órgão 

gestor de mão-de-obra, nos termos da Lei nº 8.630, de 25 

de fevereiro de 1993, ou do sindicato da categoria); 

• Fonte: Manual de  orientação da RAIS –Ano base  2017

www.escolaseac.com
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Quem deve ser declarado

Empregados de cartórios extrajudiciais; 

Trabalhadores temporários, regidos pela Lei nº 6.019, de 3 

de janeiro de 1974; 

Trabalhadores com Contrato de Trabalho por Prazo 

Determinado, regido pela Lei nº 9.601, de 21 de janeiro de 

1998; 

• Fonte: Manual de  orientação da RAIS –Ano base  2017

INFORMAÇÕES SOBRE A RAIS 
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Quem deve ser declarado

Diretores sem vínculo empregatício, para os quais o 

estabelecimento/entidade tenha optado pelo 

recolhimento do FGTS (Circular CEF nº 46, de 29 de 

março de 1995); 

Servidores públicos não-efetivos (demissíveis ad nutum 

ou admitidos por meio de legislação especial, não regidos 

pela CLT); 

• Fonte: Manual de  orientação da RAIS –Ano base  2017

www.escolaseac.com
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Quem deve ser declarado
Trabalhadores regidos pelo Estatuto do Trabalhador Rural (Lei nº 5.889, 

de 8 de junho de 1973); 

Aprendiz (maior de 14 anos e menor de 24 anos), contratado nos termos 

do art. 428 da CLT, regulamentado pelo Decreto nº 5.598, de 1º de 

dezembro de 2005; 

Trabalhadores com Contrato de Trabalho por Tempo Determinado, regido 

pela Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, com a redação dada pela 

Lei nº 9.849, de 26 de outubro de 1999; 

• Fonte: Manual de  orientação da RAIS –Ano base  2017 

INFORMAÇÕES SOBRE A RAIS 
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Quem deve ser Declarado

Trabalhadores com Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, 

regido por lei estadual; 

Trabalhadores com Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, 

regido por lei municipal; 

Servidores e trabalhadores licenciados; 

Servidores públicos cedidos e requisitados; e 

Dirigentes sindicais. 

• Fonte: Manual de  orientação da RAIS –Ano base  2017 

INFORMAÇÕES SOBRE A RAIS 
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Quem deve ser declarado

Notas: 

I – o sindicato ou órgão gestor de mão-de-obra ou a empresa 

contratada, que no ano-base congregou trabalhadores 

avulsos, deve fornecer as informações referentes a esses 

trabalhadores, além das relacionadas com seus próprios 

empregados. Em razão disso, a empresa tomadora desses 

serviços não deve declarar esses trabalhadores em sua 

RAIS;

• Fonte: Manual de  orientação da RAIS –Ano base  2017 

INFORMAÇÕES SOBRE A RAIS 
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Quem deve ser declarado

II – os aprendizes contratados pelas entidades sem fins 

lucrativos, mencionadas no inciso II do art. 430 da CLT, 

com exercício de atividades práticas em outra empresa, 

devem ser informados na RAIS declarada pela entidade 

contratante respectiva. Nesse caso, a empresa onde o 

aprendiz exerce as atividades práticas da 

aprendizagem não deve declará-lo na sua RAIS; 

• Fonte: Manual de  orientação da RAIS –Ano base  2017. 

www.escolaseac.com
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Quem deve ser declarado

Notas:

III – os servidores que estiverem na situação de cedidos ou 

requisitados devem ser declarados na RAIS tanto pelo órgão 

de origem quanto pelo órgão requisitante, caso percebam 

remunerações de ambos os órgãos.

• Fonte: Manual de  orientação da RAIS –Ano base  2017. 

INFORMAÇÕES SOBRE A RAIS 
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Quem deve ser declarado

IV – o dirigente sindical deve ser declarado na RAIS 

tanto pelo sindicato quanto pelo estabelecimento/órgão 

de origem, caso o mesmo perceba remuneração de 

ambas as partes. Se a remuneração for paga 

exclusivamente pelo sindicato apenas este deve declará-

lo na RAIS. 

• Fonte: Manual de  orientação da RAIS –Ano base  2017. 

www.escolaseac.com
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Quem não deve ser declarado

Diretores sem vínculo empregatício que não é recolhido FGTS; 

Autônomos; 

Eventuais; 

Ocupantes de cargos eletivos (governadores, deputados, 

prefeitos, vereadores, etc.), a partir da data da posse, desde 

que não tenham feito opção pelos vencimentos do órgão de 

origem; 

• Fonte: Manual de  orientação da RAIS –Ano base  2017.

INFORMAÇÕES SOBRE A RAIS 
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Quem não deve ser declarado

Estagiários regidos pela Portaria MTPS nº 1.002, de 

29 de setembro de 1967, e pela Lei nº 11.788, de 

25 de setembro de 2008; 

Empregados domésticos regidos pela Lei nº 

11.324/2006; 

Cooperados ou cooperativados. 

• Fonte: Manual de  orientação da RAIS –Ano base  2017.

www.escolaseac.com

RAIS - 2018



m

Valores que devem integrar as remunerações mensais 

Salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, 

honorários, vantagens, adicionais extraordinários, 

suplementações, representações, bonificações, 

gorjetas, gratificações, participações, produtividade, 

porcentagens, comissões e corretagens.

Fonte: Manual de  orientação da RAIS –Ano base  2017.

INFORMAÇÕES SOBRE A RAIS 
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INFORMAÇÕES SOBRE A RAIS 

Valores que devem integrar as remunerações mensais 

Valor integral das diárias e outras vantagens por 

viagem ou transferência de local de trabalho, desde 

que esse total exceda a 50% do salário percebido pelo 

empregado ou servidor. 

• Fonte: Manual de  orientação da RAIS –Ano base  2017.

www.escolaseac.com
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Valores que devem integrar as remunerações mensais 

Gratificações ajustadas, expressa ou tacitamente, tais 

como as de balanço, produtividade, tempo de serviço e 

de função ou cargo de confiança. 

Verbas de representação, desde que não correspondam a 

reembolso de despesas. 

Adicionais por tempo de serviço, tais como quinquênios, 

triênios, anuênios, etc. 

• Fonte: Manual de  orientação da RAIS –Ano base  2017.

INFORMAÇÕES SOBRE A RAIS 
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INFORMAÇÕES SOBRE A RAIS 

Valores que devem integrar as remunerações mensais 

Prêmios contratuais ou habituais. 

Remuneração pela prestação de serviços de caixeiro-

viajante, com vínculo empregatício.

Comissões de futuro antecipadas na rescisão e valores 

relativos a dissídios coletivos de exercícios anteriores.

Fonte: Manual de  orientação da RAIS –Ano base  2017.

www.escolaseac.com
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Valores que devem integrar as remunerações mensais 

Pagamento de diretores sem vínculo empregatício, desde 

que tenha havido opção pelo FGTS (Lei nº 8.036/1990). 

Remuneração integral do período de férias, incluindo o 

adicional de um terço a mais do salário (art. 7º/CF). 

Quando a remuneração for paga em dobro, por terem 

sido gozadas as férias após o período concessório, apenas 

50% desse valor devem ser declarados. 

• Fonte: Manual de  orientação da RAIS –Ano base  2017.

INFORMAÇÕES SOBRE A RAIS 
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Valores que devem integrar as remunerações mensais 

Valor dos abonos de férias pela conversão de 1/3 do 

período a que tem direito (art. 143 da CLT) e 

decorrente de cláusula do contrato de trabalho, 

regulamento da empresa, acordo ou convenção coletiva 

de trabalho (art. 144 da CLT), apenas quando 

excederem o correspondente a 20 dias de salário.

• Fonte: Manual de  orientação da RAIS –Ano base  2017.

www.escolaseac.com
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Valores que devem integrar as remunerações mensais 

Repouso semanal e dos feriados civis e religiosos. 

Licença-prêmio gozada. 

Abonos de qualquer natureza, sobre os quais incidam 

contribuição para a Previdência Social e/ou FGTS. 

Aviso-prévio trabalhado. 

O aviso-prévio indenizado deve ser informado no campo 

específico. 

Remuneração e prêmios por horas extraordinárias ou por 

serviços noturnos, ainda que pagos em caráter eventual. 

INFORMAÇÕES SOBRE A RAIS 
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Valores que devem integrar as remunerações mensais 

Adicional por serviços perigosos ou insalubres, ainda que pagos em 

caráter temporário. 

O valor das prestações in natura, salvo as utilidades previstas no § 2º 

do art. 458 da CLT, com redação dada pelo art. 2º da Lei nº 10.243, de 

19 de junho de 2001, e a alimentação concedida pelo Programa de 

Alimentação do Trabalhador (Lei nº 6.321, de 14.04.1976). 

 Etapas (setor marítimo). 

Pagamento por tarefa ou peça manufaturada, no estabelecimento ou 

fora dele. 

INFORMAÇÕES SOBRE A RAIS 
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Valores que devem integrar as remunerações mensais

Valores remunerados a título de quebra de caixa quando pagos ao 

bancário e ao comerciário. 

Salário-maternidade, salário-paternidade. 

Salário-família que exceder o valor legal obrigatório. 

Indenização sobre o 13º salário: deve ser informado no campo do 13º 

salário. 

Salário pago a aprendiz. 

A bolsa de estudos paga ou creditada ao médico-residente, observado, 

no que couber, o art. 4º da Lei nº 6.932/1981, com redação dada pela 

Lei nº. 10.405/2002 (Dec. nº 3.048/1999, art. 201, IV, § 2º). 

INFORMAÇÕES SOBRE A RAIS 
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Valores que devem integrar as remunerações mensais

Horas extras mensais – Informar o total de horas extras trabalhadas pelo 

empregado/servidor durante o mês, se houver. 

Notas: 

I. No caso de horas fracionadas, arredondar os valores até 30 minutos para um 

número inteiro inferior, e valores que excederem os 30 minutos arredondar 

para um número inteiro superior. Exemplo: 1h30min=1h e 1h35min=2h. 

II. No caso de empresas/órgãos que trabalham com sistema de banco de 

horas, estas só devem ser computadas no campo se, por qualquer motivo, 

o trabalhador/servidor tiver recebido remuneração referente a essas horas 

adicionais .

INFORMAÇÕES SOBRE A RAIS 
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13º Salário – Adiantamento 

1) Mês de pagamento – Clique no ícone e selecione o mês em que ocorreu o 

pagamento do adiantamento do 13º salário, ou, por opção do empregado, 

na ocasião das férias. 

2) Valor – Informar o valor em reais (com centavos). Esse valor não deve 

ser incluído nas remunerações mensais. 

Nos casos em que foram feitos pagamentos a título de diferença do 

adiantamento, esses valores devem ser acrescidos à parcela do 

adiantamento. 

Nota: 

Se o adiantamento foi pago em mais de uma parcela, considerar como mês 

do pagamento o da última parcela. 

INFORMAÇÕES SOBRE A RAIS 
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13º Salário – Parcela final 

1) Mês de pagamento – Clique no ícone e selecione o mês em que ocorreu o 

pagamento da parcela final do 13º salário ou por ocasião da rescisão do contrato de 

trabalho. 

2) Valor – Informar o valor em reais (com centavos). Esse valor não deve ser 

incluído nas remunerações mensais. 

Nos casos em que foram feitos pagamentos a título de diferença da parcela final, 

esses valores devem ser acrescidos ao valor da parcela final. 

Quando ocorrer rescisão, antes de ter sido efetuado o adiantamento do 13º salário, 

os valores referentes ao pagamento proporcional devem ser lançados como parcela 

final.

Nos casos de rescisão, a indenização sobre o 13º salário deve ser informada neste 

campo. 

INFORMAÇÕES SOBRE A RAIS 
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Verbas pagas na rescisão 

Neste campo, devem ser informadas as seguintes verbas pagas quando da rescisão 

do contrato de trabalho: 

1)Férias indenizadas – O valor total das férias (simples, em dobro e proporcionais), 

incluindo o adicional constitucional (um terço a mais), pagas na rescisão contratual. 

2) Multa rescisória – O valor total correspondente à multa de 20% ou 40% do FGTS 

(rescisão de contrato por culpa recíproca ou dispensa sem justa causa). 

3) Banco de horas – O valor total correspondente ao saldo das horas extras que não 

foram pagas durante o contrato de trabalho. 

3.1) Quantidade de meses – O número de meses em que houve ocorrência de horas 

extras (banco de horas). 

INFORMAÇÕES SOBRE A RAIS 
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4) Reajuste coletivo – O valor total correspondente à variação salarial negociado na 

data-base da categoria, incluindo acordos, convenção ou dissídio coletivo, tendo sido 

pago somente na rescisão de contrato. 

4.1) Quantidade de meses – O número de meses a que se refere o valor que está 

sendo pago. 

5) Gratificações – Os valores totais decorrentes de gratificações firmadas em 

contrato de trabalho, regulamento da empresa, acordo ou convenção coletiva de 

trabalho que não foram pagas durante o contrato de trabalho. 

5.1) Quantidade de meses – O número de meses a que se refere o valor que está 

sendo pago.

Atenção! 

Os valores informados nos campos acima não devem ser computados na remuneração 

mensal do empregado no mês do desligamento.  

INFORMAÇÕES SOBRE A RAIS 
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Os empregadores deverão, ainda, informar na RAIS

os quantitativos de arrecadação das contribuições sindicais 

previstas no art. 579 da CLT, devidas aos sindicatos das 

respectivas categorias econômicas e profissionais ou das 

profissões liberais e as respectivas entidades sindicais 

beneficiárias;

a entidade sindical a qual se encontram filiados; e

os empregados que tiveram desconto de contribuição 

associativa, com a identificação da entidade sindical 

beneficiária.

INFORMAÇÕES SOBRE A RAIS 
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O estabelecimento inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica – CNPJ que não manteve empregados ou que 

permaneceu inativo no ano-base está obrigado a entregar a 

RAIS – RAIS NEGATIVA – preenchendo apenas os dados a ele 

pertinentes.

 Os estabelecimentos ou entidades que não tiveram vínculos 

laborais no ano-base poderão fazer a declaração acessando a 

opção – RAIS NEGATIVA – on-line – disponível nos endereços 

eletrônicos.
http://portal.mte.gov.br/index.php/rais e http://www.rais.gov.br

RAIS- NEGATIVA

www.escolaseac.com
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O(A) estabelecimento/entidade que encerrou as atividades 

em 2017 e não entregou a declaração da RAIS deverá marcar 

a opção “Encerramento das Atividades”, disponível no 

programa GDRAIS2017, e informar a data do encerramento 

de suas atividades. A data de desligamento dos empregados, 

quando for o caso, é obrigatória e deve ser menor ou igual 

à data de encerramento das atividades do 

estabelecimento.

RAIS  - DECLARAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS 
ATIVIDADES 
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No caso de encerramento das atividades no decorrer de 2018, o 

estabelecimento pode antecipar a entrega da declaração, utilizando o 

programa GDRAIS2017. O campo data de encerramento pode ser preenchido 

com o dia, mês e ano equivalente à data em que está sendo entregue a 

declaração da RAIS (no formato DD/MM/AAAA). A data de desligamento dos 

empregados, quando for o caso, é obrigatória e deve ser menor ou igual à 

data de encerramento das atividades do estabelecimento. 

A declaração da RAIS referente ao ano-base 2017 também deverá ser 

entregue. 

RAIS  - DECLARAÇÃO ANTECIPADA DE 
ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 
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No caso de encerramento das atividades, em anos-base 

anteriores, os estabelecimentos deverão utilizar o programa 

GDRAIS Genérico que está disponível nos endereços 

eletrônicos:

http://portal.mte.gov.br/index.php/rais 

http://www.rais.gov.br
 

DECLARAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EM 
ANOS-BASE ANTERIORES 

www.escolaseac.com
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O estabelecimento é obrigado a manter arquivados, durante cinco 

anos, à disposição do trabalhador e da Fiscalização do Trabalho, os 

seguintes documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações 

relativas ao Ministério do Trabalho – MTb:

I – o relatório impresso ou a cópia dos arquivos; e

II – o Recibo de Entrega da RAIS.

A cópia da declaração da RAIS, de qualquer ano-base, poderá ser 

solicitada pelo estabelecimento declarante à Coordenação-Geral de 

Estatísticas do Trabalho, do Ministério do Trabalho, em Brasília-DF, ou 

aos seus órgãos regionais.

RAIS   - GUARDA  DAS  INFORMAÇÕES 
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LOCAIS PARA ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS 

 As correspondências para esclarecimentos complementares quanto à 

declaração da RAIS poderão ser encaminhadas para o endereço 

especificado abaixo: 

Ministério do Trabalho 

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego 

Departamento de Emprego e Salário 

Coordenação-Geral de Estatísticas do Trabalho 

Esplanada dos Ministérios, Bloco “F”, Edifício-Anexo, Ala “B” – Sala 204 

70059-900 – Brasília/DF – Fax: (61) 2031-8272

www.escolaseac.com

RAIS - 2018
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CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES COM OUTRAS OBRIGAÇÕES 

IMPOSTAS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

 

Rais - 2018
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DIRF x RAIS x SEFIP (Remunerações)

   A DIRF (Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte) é a 

declaração feita pela fonte pagadora, com o objetivo de informar à 

Secretaria da Receita Federal do Brasil os rendimentos pagos a pessoas 

físicas domiciliadas no País, inclusive os isentos e não tributáveis nas 

condições em que a legislação especifica, o valor do imposto sobre a renda 

e/ou contribuições retidos na fonte, dos rendimentos pagos ou creditados 

para seus beneficiários, o pagamento, crédito, entrega, emprego ou 

remessa a residentes ou domiciliados no exterior, ainda que não tenha 

havido a retenção do imposto, inclusive nos casos de isenção ou alíquota 

zero e os pagamentos a plano de assistência à saúde – coletivo empresarial.

Cruzamentos RAIS / DIRF – 2018 
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A SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS 

e Informações à Previdência Social) é um aplicativo 

desenvolvido pela Caixa Econômica Federal, que 

permite ao empregador/contribuinte consolidar os 

dados cadastrais e financeiros da empresa e seus 

empregados, bem como repassá-los ao FGTS e à 

Previdência Social.

RAIS – 2018 / DIRF – 2018 
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   Estas três declarações possuem dados em comum. 

Na DIRF são informados os rendimentos pagos ou 

creditados para os beneficiários. Esta mesma 

informação está contida na RAIS (remunerações 

mensais) e na SEFIP (remunerações). Ou seja, deve 

haver coerência entre a DIRF, a RAIS e a SEFIP no 

que tange às remunerações pagas aos beneficiários.

RAIS – 2018 / DIRF – 2018 
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DIRF x RAIS (Verbas Indenizatórias)

   Na DIRF devem ser declarados os rendimentos pagos ou 

creditados pelas pessoas físicas e jurídicas a beneficiários 

domiciliados no País e no Exterior, inclusive as Indenizações por 

Rescisão de Contratos de Trabalho e outros rendimentos do 

trabalho, isentos ou não tributáveis, cujo valor total anual de 

rendimentos pagos seja igual ou superior a R$ 28.559,70 (vinte e 

oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos); 

   

RAIS – 2018 / DIRF – 2018 



Na RAIS também são informadas as verbas 

indenizatórias, tais como férias e aviso-prévio 

indenizado. Da mesma forma os valores de DIRF 

e RAIS devem estar coerentes.

www.escolaseac.com

RAIS – 2018/ DIRF – 2018  



CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES COM OUTRAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS 

PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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IMPOSTAS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

www.escolaseac.com



Muito Obrigado a todos!

Marcio Henrique Quadros

www.escolaseac.com
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