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FAQ - EFD-Reinf 
Conceitos gerais 

1. Quem está obrigado a entrega da EFD-Reinf? 

A entrega do EFD-Reinf é obrigatória por diversos contribuintes, são eles: 

• Todas as pessoas jurídicas que prestam e/ou contratam serviços realizados mediante 

cessão de mão-de-obra (colocam a disposição da empresa contratante, trabalhadores 

para realizar serviços contínuos); 

• Pessoas jurídicas responsáveis pela retenção PIS, Cofins e CSLL; 

• Pessoas jurídicas optantes pelo CPRB (desoneração da folha); 

• Produtor rural pessoa jurídica e agroindústria; 

• Associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional; 

• Empresa que destinam recursos à associação desportiva que mantenha 

• Equipe de futebol profissional; 

• Entidades promotoras de eventos que envolvam ao menos 1 associação desportiva 

que mantenha equipe de futebol profissional; 

• Pessoas jurídicas ou físicas que tiveram retenção do IRRF. 

2. Quando a EFD-Reinf entra em vigor? 

• A partir de janeiro de 2018 para empresas com faturamento em 2016 acima de R$ 

78.000.000,00; e 

• Demais empresas a partir de julho de 2018. 

3. Qual o prazo para entrega da EFD-Reinf? 

Os eventos periódicos são entregues mensalmente até o dia 20 do mês subsequente. Já os 

eventos não periódicos são entregues até 2 dias úteis após ocorrer o evento. 

Os eventos periódicos são: 

• R-2010 – Retenção contribuição previdenciária – Serviços Tomados; 

• R-2020 – Retenção contribuição previdenciária – Serviços Prestados; 

• R-2030 – Recursos recebidos por associação desportiva; 
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• R-2040 – Recursos repassados para associação desportiva; 

• R-2050 – Comercialização de produção rural por produtor rural ou agroindústria; 

• R-2060 – Contribuição previdenciária sobre a receita bruta; 

• R-2070 – Retenções na fonte – IR, PIS, Cofins e CSLL. 

Os eventos não periódicos são: 

• R-3010 – Receita de espetáculo desportivo. 

4. Qual a relação do eSocial com a EFD-Reinf? 

O eSocial é a obrigação acessória que formaliza a digitalização das informações trabalhistas, 

previdenciárias e fiscais relativas a todos os empregados e empregadores, tanto da iniciativa 

privada quanto pública. 

Já a EFD-Reinf destina-se a centralização de todas as informações das retenções das 

contribuições sem relação com o trabalho. 

Diante dos objetivos de cada um dos projetos, eles não possuem dependências entre si, eles 

são complementares. Cada um destes projetos são independentes e pode coexistir em 

sistemas informatizados distintos. 

A ligação das informações prestadas pelos projetos do eSocial e EFD-Reinf se dará no ambiente 

da Receita Federal através da DCTF WEB, onde ocorrerá a unificação dos valores a recolher dos 

impostos previdenciários. 

5. Para utilizar o eSocial obrigatoriamente terá que ser gerado a EFD-Reinf? 

Não. O eSocial será utilizado apenas por pessoas físicas ou jurídicas que utilizam mão de obra 

onerosa. Enquanto a EFD-Reinf é destinada a pessoas físicas ou jurídicas que se enquadram 

nos contribuintes relatados na questão 1. Desta forma, uma empresa pode ter a necessidade 

de apresentar o eSocial e não apresentar a EFD-Reinf, ou vice-versa. 

6. Quem é o responsável por realizar a entrega do EFD-Reinf? 

O responsável por transmitir as informações ao EFD-Reinf é de responsabilidade do contador 

da empresa. Porém as informações contidas nesta declaração devem ser alinhadas e ter o 

envolvimento das áreas: 

• Financeira: por conta das retenções das contribuições sociais no momento dos 

pagamentos; 

• Jurídica: para gestão dos processos administrativos e judiciais; 

• Fiscal: para orientação e conferência das informações das retenções previdenciárias e 

do imposto de renda oriundos dos documentos fiscais. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://documentacao.senior.com.br/exigenciaslegais/materias/erp/destaques/faq-efd-reinf.htm#1
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


 
 

ABM Informática Ltda. – Rua Cel. Anizío Rodrigues Coelho, 464 – Boa Viagem. 
 CEP: 51021-130–Recife/PE–Brasil 
 Fone/Fax (0xx81) 3314-5916    

 www.abminformatica.com.br 

 
 

 
 

7. Para realizar a entrega da EFD-Reinf, é obrigatório ter um sistema de mensageria? 

Sim. A Receita Federal nesta declaração da EFD-Reinf utilizou o conceito de web services, a 

qual sistemas informatizados podem realizar o envio automaticamente com o sistema da 

Receita Federal de modo on-line. 

Todos os arquivos enviados a Receita Federal do EFD-Reinf devem estar assinados com o 

certificado digital tipo A1 ou A3 e criptografados, aumentando a segurança da comunicação 

entre o contribuinte e a Receita Federal. 

A Receita Federal não irá disponibilizar nenhum programa ou aplicativo que permita submeter 

os arquivos do EFD-Reinf a sua base de dados, é de responsabilidade de cada contribuinte 

adquirir uma ferramenta que gerencie e realize este envio de informações através da 

tecnologia disponibilizada pela Receita Federal. 

8. Qual a estrutura dos arquivos do EFD-Reinf? 

A obrigação acessória da EFD-Reinf é um conjunto de 14 registros. Cada registro é gerado em 

um arquivo no formato XML independente, possibilitando que estes arquivos sejam enviados 

via web service ao ambiente da Receita Federal. 

9. Empresas que não possuem movimento do período, precisam apresentar a EFD-Reinf? 

Sim. Os contribuintes que não possuíram movimentos no período devem enviar um registro R-

2099 no primeiro período sem movimento, indicando que este período não houve movimento. 

Não há a necessidade de reenviar mensalmente o registro R-2099 com a indicação sem 

movimento, se já foi enviado anteriormente esta indicação. 

O registro R-2099 com a indicação sem movimento somente é obrigatório a ser enviado no 

mês de janeiro de cada ano. 

10. Empresas que possuem várias filiais deverão transmitir as informações relativas da EFD-

Reinf em um único arquivo? 

Não. Todas as informações que serão apresentadas na EFD-Reinf devem ser apresentadas por 

filial, ou seja, cada evento desta declaração será gerado 1 arquivo por filial / período. A 

estrutura dos arquivos não permite gerar um evento com informações para várias filiais. 

11. Quais informações serão apresentadas na EFD-Reinf que irá substituir a GFIP? 

Atualmente a parte das informações que são enviadas para a GFIP estão relacionadas a 

contribuição previdenciária na construção civil. Com a EFD-Reinf, as operações de serviços 

tomados e prestados vinculados a construção civil de obras parciais ou totais, serão 

apresentados nos eventos R-2010 e R-2020, respectivamente. Desta forma, eSocial 

juntamente com a EFD-Reinf substituirão a entrega da GFIP. 

Evento R-1000 
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1. Preciso enviar o registro R-1000 todos os meses antes de enviar os registros periódicos? 

Não. O registro R-1000 precisa ser enviado na primeira vez que a empresa entregar os 

arquivos da EFD-Reinf (janeiro/2018 ou julho/2018). Este registro será enviado novamente 

somente quando houver alguma alteração nas informações enviadas anteriormente. 

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

momento pelo contribuinte. 

2. A abertura do período sempre se dará pelo envio do registro R-1000? 

Não. O registro R-1000 é o registro de cadastro do contribuinte no ambiente da Receita 

Federal referente ao EFD-Reinf, e só deve ser enviado novo registro R-1000 quando houver a 

necessidade de atualização dos dados cadastrais. A abertura do período no ambiente da EFD-

Reinf se dará pelo envio do primeiro evento periódico no período. 

Evento R-1070 

1. Qual a periodicidade para apresentar os dados de processos judiciais e administrativos do 

registro R-1070? 

Evento R-2010 

1. Notas fiscais de serviços tomados relativos a empreitada em que não há retenção 

previdenciária, elas precisam ser enviadas para a EFD-Reinf? 

Notas fiscais de serviços tomados que não há previsão legal de retenção da contribuição 

previdenciária, não são entregues na EFD-Reinf. Somente devem ser listadas notas fiscais de 

serviços tomados que possuem a retenção da contribuição previdenciária, mesmo quando o 

documento possuir algum processo impedindo a retenção do INSS. 

2. Os documentos referentes a serviços tomados por autônomos devem ser registrados na 

EFD-Reinf como serviço tomado? 

Não. O recibo de pagamento de autônomos (RPA) não será registrado na EFD-Reinf, esta 

informação deve ser apresentada nos registros S-1200 e S-1210 no eSocial. 

Evento R-2020 

1. Notas fiscais de serviços prestados relativos a empreitada em que não há retenção 

previdenciária, precisam ser enviadas para a EFD-Reinf? 

Notas fiscais de serviços prestados que não há previsão legal de retenção da contribuição 

previdenciária, não são entregues no EFD-Reinf. Somente devem ser listadas notas fiscais de 

serviços prestados que possuem a retenção da contribuição previdenciária, mesmo quando o 

documento possuir algum processo impedindo a retenção do INSS. 

Evento R-2050 
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1. Quem deve apresentar o registro R-2050 – Comercialização de produção rural? 

2. A compra de produção rural onde são retidos os valores de Funrural (INSS) deve ser 

apresentado estes documentos de aquisição no registro R-2050? 

Não. Os documentos de aquisições dos produtores rurais não são apresentados no EFD-Reinf. 

Todo documento de aquisição da produção de produtores rurais onde possuem a retenção do 

Funrural deve ser apresentado no registro S-1250 – Aquisição de produção rural do eSocial. 

Evento R-2070 

1. O IRRF dos colaboradores será enviado na EFD-Reinf no registro R-2070 – Retenções na 

fonte? 

Não. As informações referentes a colaboradores devem ser apresentadas no registro S-1210 – 

Pagamentos de rendimentos do trabalho do eSocial. 

2. Se as retenções do IRRF dos colaboradores são enviadas no eSocial, porque no registro R-

2070 existem as tags para apresentar as retenções de IR de pessoa física inclusive com 13º 

salário? 

Primeiramente devem ser observados os códigos de pagamentos permitidos no registro R-

2070, conforme a tabela 01 da EFD-Reinf, nesta tarefa não possui o código 0561 (IRRF – 

trabalho assalariado). As informações de pessoas físicas neste registro servem por exemplo 

apresentar rendimentos de aluguéis ou valores de indenização por danos morais, entre outros. 

3. Como serão apresentados na EFD-Reinf as retenções de IR decendiais, como por 

exemplo, IRRF sobre prêmios obtidos em concursos e sorteios ou IRRF sobre aplicações 

financeiras de renda fixa? 

A apresentação da EFD-Reinf não impacta na periodicidade do recolhimento destas retenções 

de forma decendial, permanecendo a obrigatoriedade de gerar estas guias de recolhimentos 

conforme já previsto em lei. Estes recolhimentos já deveriam estar sendo apresentados na 

DIRF anualmente, indicando o período (mês) em que elas aconteceram, na EFD-Reinf continua 

não é diferente, acontece nesta nova declaração a apresentação destes recolhimentos se 

darão de forma mensal. 

4. A apresentação das retenções na fonte de IR, CSLL, Cofins e PIS no registro R-2070 irá 

gerar automaticamente a confissão na DCTF WEB? 

As contribuições previdenciárias apresentas através dos eventos da EFD-Reinf enviados pelo 

contribuinte, juntamente com os eventos do eSocial, estas informações alimentarão a DCTF 

WEB, possibilitando ao contribuinte confessar o crédito tributário e emitir as guias de 

recolhimento (DARF). 
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Todos os demais tributos apurados no evento R-2070 do EFD-Reinf a confissão ser dará pela 

DCTF antiga e recolhidos na mesma metodologia atual. A Receita Federal do Brasil irá migrar 

progressivamente os tributos por ela administrados para a nova sistemática da DCTF WEB. 

5. As informações de retenção de IR, CSLL, PIS e Cofins apresentadas no registro R-2070 

deve ser detalhada nota a nota? 

Não. O registro R-2070 possui a estrutura semelhante a atual DIRF, onde são apresentadas as 

respectivas retenções de forma agrupada por código de pagamento e beneficiário, sem a 

necessidade de relacionar o documento fiscal. A única diferença entre a DIRF e a EFD-

Reinf está na periodicidade das entregas. A DIRF é efetuada a entrega anual e a EFD-Reinf a 

sua entrega é mensal. 

Solução Senior 

1. Quando o EFD-Reinf estará liberado na solução da Senior? 

A data de liberação pode ser acompanhada pelo calendário de liberações. 

2. Como a Senior está estruturando a solução para anteder a EFD-Reinf? 

A EFD-Reinf será um novo processo na Gestão de Tributos. Logo, clientes do Gestão 

Empresarial | ERP que já possuem a Gestão de Tributos, terão acesso gratuito ao processo da 

EFD-Reinf. 

Qualquer outra empresa que não possui a Gestão de Tributos da Senior pode adquirir o 

processo da EFD-Reinf em separado para atender exclusivamente a esta declaração. 

3. Quem é cliente da solução Gestão de Pessoas da Senior, pode adquirir a solução da EFD-

Reinf? 

Sim. Qualquer cliente da Senior pode adquirir a solução da EFD-Reinf com a possibilidade 

deste processo ser integrado ao seu ERP ou ainda permitir toda a manutenção das 

informações de modo manual. 

4. Quem não tem nenhum produto Senior, pode adquirir a solução da EFD-Reinf? 

Sim. Qualquer empresa que tem a necessidade de entregar alguma informação da EFD-

Reinf pode adquirir o processo desta obrigação acessória. A solução da EFD-Reinf permite 

integrar a qualquer outro ERP de mercado garantindo com isso todo o compliance na gestão e 

entrega destas informações para a Receita Federal. 

5. Como a solução da EFD-Reinf realizará a mensageria? Existe alguma outra ferramenta que 

precisa ser adquirida? 

A solução da EFD-Reinf da Senior realizará a mensageria através do produto eDocs, já 

disponibilizado na solução da EFD-Reinf, não sendo necessário a aquisição de nenhuma outra 

solução para atender a EFD-Reinf. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://documentacao.senior.com.br/exigenciaslegais/calendarioliberacao.htm
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


 
 

ABM Informática Ltda. – Rua Cel. Anizío Rodrigues Coelho, 464 – Boa Viagem. 
 CEP: 51021-130–Recife/PE–Brasil 
 Fone/Fax (0xx81) 3314-5916    

 www.abminformatica.com.br 

 
 

 
 

6. Como está estruturada a solução da EFD-Reinf da Senior? 

A solução da EFD-Reinf da Senior contempla deste a integração das informações para esta 

declaração (integração nativa para quem possui o Gestão Empresarial | ERP ou web services 

para integração com qualquer ERP de mercado), a gestão das informações da EFD-

Reinf através de um processo exclusivo para esta finalidade e também da ferramenta de 

mensageria que utilizará o produto eDocs. 

Toda a documentação da solução da EFD-Reinf da Senior poderá ser encontrada no Manual do 

Usuário. 

7. O que é o analisador de impacto do EFD-Reinf (Robô)? 

O analisador de impacto é uma ferramenta que auxilia os clientes do Gestão Empresarial | 

ERP a identificar e refletir sobre possíveis situações que estão registrados em seus sistemas e 

que possam estar em desacordo com as orientações de preenchimento dos eventos da EFD-

Reinf. Se houver interesse em maiores informações e adquirí-lo entre em contato com o seu 

executivo de venda. 
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