
 

Informativo E-Social 

O E-Social tem como principal objetivo a unificação de todas as informações e 
obrigações acessórias trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fiscais relativas à 
contratação e utilização de mão de obra onerosa, com ou sem vínculo 
empregatício; outras informações previdenciárias e fiscais previstas na Lei n° 
8.212/91 e, rendimentos pagos sujeitos à retenção na fonte. 

Além do objetivo supracitado, podemos destacar outros três objetivos importantes 
do sistema, sendo eles: 

- viabilizar a garantia de direitos previdenciários e trabalhistas aos trabalhadores 
brasileiros; 

- simplificar o cumprimento de obrigações; e 

- aprimorar a qualidade de informações das relações de trabalho, previdenciárias e 
fiscais. 

O E-social é um arquivo digital no formato XML com as informações do movimento 
da  Empresa e Empregados mensal da Folha de Pagamento como:admissões, 
desligamentos, pagamento das verbas salariais, férias, desligamento, FGTS, 
juntamente com o arquivo REINF, que são informações complementares da 
Previdëncia Social, para posterior transmissão aos entes governamentais por meio 
do CAC da SRF – Secretaria da Receita Federal por um programa on-line 
denominado DCTF WEB – Declaração Débitos e Créditos Tributários 
Federais.   

Esta DCTF WEB recepcionará as informações após a transmissão do arquivo do 
esocial.xml e reinf.xml, e, automaticamente será emitido uma certidão constando 
os débitos e créditos da empresa, bem como, guia para pagamento no banco de 
imposto, conforme Instrução Normativa 1.787/2018.  

Deverão apresentar a DCTFWeb as pessoas jurídicas de direito privado em geral e 
aquelas equiparadas à empresa, que possuem faturamento no ano calendário de 
2016 acima de R$ 78 milhões.  

Esses contribuintes estarão sujeitos à declaração em relação aos fatos geradores 
que ocorram a partir de 1 de julho de 2018.  

Os demais passarão a entregar a DCTFWeb a partir de 1 de janeiro de 2019, salvo 
os órgãos públicos que iniciarão em 1 de julho de 2019 

Esta declaração DCTF WEB após o envio das informações valerá como uma 
Confissão de Contribuições substituindo inclusive a GFIP\SEFIP da CAIXA. 



Ou seja, o E-social constará as informações de débitos da remuneração dos 
empregados e créditos do salário família e salário maternidade, e  o REINF constará 
as informações débitos ou créditos das retenções da nota fiscal Lei 9.711/98 e 
receita de espetáculo desportivo e produtor rural, com estas informações o sistema 
da DCTF Web recebe e consolida as apurações enviadas, informando inclusive um 
relatório de Outras Receitas, Compensação, Parcelamento ou Pagamento através 
DARF, com vencimento no dia 15 de cada mês subseqüente.   

Existi ainda, a possibilidade do envio de uma DCTF Web sem movimento da 
competência 01/2018 valendo para todo o ano calendario.  

Não existe a possibilidade do envio de informações com CEI, apenas com CPF. 

Para ter acesso a este serviço á empresa deverá possuir um Certificado Digital A1 
ou A3 Smart Card ou Token, ou cadastrar uma Procuração.  

No caso da Procuração, o contribuinte outorgante acessa o CAC com certificado 
digital e registra a procuração da pessoa física ou pessoa jurídica ao outorgado, que 
deve possuir Certificado Digital.  

O MEI poderá ter acesso pelo código de acesso, criado no CAC da Receita Federal. 

A falta de transmissão destas informações acarretará a empresa a uma MULTA que 
varia entre 2% a 20% denominada MAED, e poderá ficar impedida de obter a CND-  
Certidão Negativa de Débitos.  

OBRIGAÇÕES QUE TENDEM A SE EXTINGUIR COM E-SOCIAL 

Com o advento do eSocial, algumas obrigações acessórias tendem a se extinguir, 
conforme disposto no artigo 2° do Decreto n° 8.373/2014, podemos citar algumas 
possíveis de extinção: 

- Livro de Registro de Empregado (atualmente previsto no artigo 41 da CLT); 

- Folha de Pagamento (artigo 225, inciso I do RPS - Decreto n° 3.048/99); 

- SEFIP/GFIP (artigo 32, incisos III, IV e VI da Lei n° 8.212/91; e artigo 
225, incisos III e IV do RPS - Decreto n° 3.048/99); 

- CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Lei n° 4.923/65); 

- RAIS - Relação Anual de Informações Sociais (Decreto n° 76.900/75); 

- DIRF - Declaração do Imposto Retido na Fonte (artigo 16 da Lei n° 9.779/99 e IN 
RFB n° 1.297/12 e IN RFB n° 1.317/13); 

- CAT - Comunicação de Acidente do Trabalho (artigo 22 da Lei n° 8.213/91); 

- PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário (artigo 68, § 2° do RPS - Decreto n° 
3.048/99); 

- MANAD - Manual Normativo de Arquivos Digitais (artigo 8° da Lei n° 
10.666/2003); 



CRONOGRAMA ATUAL E - SOCIAL 

Janeiro de 
2018 

1° grupo - Entidades Empresariais com faturamento total de receita bruta 
declarada na Escrituração Contábil Fiscal (ECF), acima de R$ 78 milhões, no ano de 
2016: 
- Empresa Pública; 
- Sociedade de Economia Mista; 
- Sociedade Anônima Aberta e a Fechada; 
- Sociedade Empresária Limitada, Nome Coletivo, Comandita Simples e a 
Comandita por Ações; 
- Sociedade em Conta de Participação; 
- Empresário Individual; 
- Cooperativa; 
- Consórcio de Sociedades; 
- Grupo de Sociedades; 
- Estabelecimento, no Brasil, de Sociedade Estrangeira e de Empresa Binacional 
Argentino-Brasileira; 
- Empresa Domiciliada no Exterior; 
- Clube/Fundo de Investimento; 
- Sociedade Simples Pura e Limitada. 

Julho de 
2018 2° grupo - Demais Obrigados, exceto para o 3° grupo 

Janeiro de 
2019 

3° grupo - Administração Pública: 
- Órgão Público do Poder Executivo Federal, Estadual ou do Distrito Federal e 
Municipal; 
- Órgão Público do Poder Legislativo Federal, Estadual ou do Distrito Federal e 
Municipal; 
- Órgão Público do Poder Judiciário Federal e Estadual; 
- Autarquia Federal, Estadual ou do Distrito Federal e Municipal; 
- Fundação Pública de Direito Público Federal, Estadual ou do Distrito Federal e 
Municipal; 
- Órgão Público Autônomo Federal, Estadual ou do Distrito Federal e Municipal; 
- Comissão Polinacional; 
- Fundo Público; 
- Consórcio Público de Direito Público (Associação Pública) e de Direito Privado; 
- Estado ou Distrito Federal; 
- Município; 
- Fundação Pública de Direito Privado Federal, Estadual ou do Distrito Federal e 
Municipal. 

A prestação das informações relativas a Saúde e Segurança do Trabalhador 
(SST), ocorrerá a partir de janeiro de 2019 para o 1° e 2° grupos e em julho 
de 2019 para o 3° grupo. 

O 1° Grupo (Entidades Empresariais), com faturamento menor ou igual a R$ 78 
milhões, e o Entidades Sem Fins Lucrativos, poderão optar pela utilização 
do eSocial em Janeiro de 2018 - porém, de forma expressa e irretratável. 

Faseamento E-social 

Conforme cita a Resolução do CDES n° 002/2016 o envio das informações ao 
eSocial deverá respeitar uma fase para o  envio das informações de forma 
gradativa, conforme tabela abaixo: 

  
Tabela do 
leiaute do 

eSocial 

Prazo a 
partir das 

08:00 

1° Grupo 
 Entidades Empresariais com faturamento 

total de receita bruta declarada na 
Escrituração Contábil Fiscal (ECF), acima 

de R$ 78 milhões, no ano de 2016; 

S-1000 a S-1080 08.01.2018 
S-2190 a S-2400 
(não periódicos) 01.03.2018 

S-1200 a S-1300 
(eventos 
periódicos) 

01.05.2018 



2° Grupo 
Demais Obrigados 

S-1000 a S-1080 16.07.2018 
S-2190 a S-2400 
(não periódicos) 01.09.2018 

S-1200 a S-1300 
(eventos 
periódicos) 

01.11.2018 

3° Grupo 
Administração Pública (Órgãos Públicos). 

S-1000 a S-1080 14.01.2019 
S-2190 a S-2400 
(não periódicos) 

01.03 2019 

S-1200 a S-1300 
(eventos periód.) 

01.05.2019 

Eventos Não Periódicos 

Os eventos não periódicos não têm prazo específico para serem transmitidos ao 
eSocial, eles ficam vinculados a sua ocorrência. O manual menciona em cada 
evento não periódico seu respectivo prazo para envio. 

A orientação trazida é que sejam enviados imediatamente após sua ocorrência, 
para que assim não ocorram inconsistências na transmissão da folha de pagamento 
ou, até mesmo de outras informações e eventos. 

Para o envio do evento de afastamento temporário, quando derivado de doença ou 
acidente de trabalho, deverão ser respeitados os prazos elencados abaixo, com 
analogia aos artigos 72 e 75 do RPS - Decreto 3.048/99 e Manual eSocial - versão 
2.4: 

a) Afastamento temporário ocasionado por acidente de trabalho, agravo de saúde 
ou doença decorrentes do trabalho com duração não superior a 15 dias, deve ser 
enviado até o dia sete do mês subsequente da sua ocorrência. 

b) Afastamento temporário ocasionado por acidente de qualquer natureza, agravo 
de saúde ou doença não relacionados ao trabalho, com duração entre três a 15 
dias, deve ser enviado até o dia sete do mês subsequente da sua ocorrência. 

c) Afastamento temporário ocasionado por acidente de trabalho, acidente de 
qualquer natureza, agravo de saúde ou doença com duração superior a 15 dias 
deve ser enviado até o 16° dia da sua ocorrência, caso não tenha transcorrido o 
prazo previsto nos itens a e b. 

d) Afastamento temporário ocasionado pelo mesmo acidente, agravo de saúde ou 
doença, que ocorrerem dentro do prazo de 60 dias e totalizar, na somatória dos 
tempos, duração superior a 15 dias, independentemente da duração individual de 
cada afastamento, devem ser enviados, isoladamente, no 16° dia do afastamento. 

e) Demais afastamentos devem ser enviados até o dia sete do mês subsequente ao 
da sua ocorrência ou até o envio dos eventos mensais de remuneração a que se 
relacionem. 

f) Alteração e término de afastamento: até o dia sete do mês subsequente à 
competência em que ocorreu a alteração ou até o envio do evento “S-1299 - 
Fechamento dos Eventos Periódicos”, o que ocorrer primeiro. 



g) Para servidores de regime jurídico estatutário vinculados ao RPPS e regime 
administrativo especial vinculados ao RPPS, deverão ser observados os prazos 
previstos na legislação específica. 

O motivo de afastamento temporário poderá ser alterado. Havendo a necessidade 
da alteração do motivo de afastamento temporário, deverá ser informado o motivo 
anterior do afastamento, bem como se a alteração terá efeito retroativo à data do 
afastamento original. 

Eventos Periódicos 

Os eventos periódicos devem ser transmitidos até o dia 07 do mês seguinte, 
antecipando-se o vencimento para o dia útil imediatamente anterior, em caso de 
não haver expediente bancário, conforme trazido pelo Manual E-Social. 

EVENTOS INICIAIS E TABELAS 

Os eventos iniciais e de Tabelas são compostos pelos seguintes eventos e tabelas: 

• S-1000 Informações do Empregador/Contribuinte/Órgãos Públicos 
• S-1005 Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos 
• S-1010 Tabela de Rubricas 
• S-1020 Tabela de Lotações Tributárias 
• S-1030 Tabela de Cargos/Empregos Públicos 
• S-1035 Tabela de Carreiras Públicas 
• S-1040 Tabela de Funções/Cargos em Comissão 
• S-1050 Tabela de Horários/Turnos de Trabalho 
• S-1060 Tabela de Ambientes de Trabalho 
• S-1070 Tabela de Processos Administrativos/Judiciais 
• S-1080 Tabela de Operadores Portuários 
• S-2200 Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador 

EVENTOS NÃO PERIÓDICOS 

os eventos não periódicos são os seguintes: 

• S-2190 Admissão de Trabalhador - Registro Preliminar 
• S-2200 Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador 
• S-2205 Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador 
• S-2206 Alteração de Contrato de Trabalho 
• S-2210 Comunicação de Acidente de Trabalho 
• S-2220 Monitoramento da Saúde do Trabalhador 
• S-2230 Afastamento Temporário 
• S-2240 Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco 
• S-2241 Insalubridade, Periculosidade e Aposentadoria Especial 
• S-2250 Aviso Prévio 
• S-2260 Convocação para Trabalho Intermitente 
• S-2298 Reintegração 
• S-2299 Desligamento 
• S-2300 Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início 
• S-2306 Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração Contratual 
• S-2399 Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término 
• S-2400 - Cadastro de Benefícios Previdenciários - RPPS 
• S-3000 Exclusão de Eventos 
• S-5001 Informações das contribuições sociais consolidadas por trabalhador 
• S-5002 Imposto de Renda Retido na Fonte 



• S-5011 Informações das contribuições sociais consolidadas por contribuinte 
• S-5012 Informações do IRRF consolidadas por contribuinte; 

EFD Reinf  

O sistema EFD-Reinf - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras 
Informações Fiscais, deve ser lançadas informações iniciais do contribuinte 
(empresa), informações de ações judiciais ou administrativas que influenciem no 
cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias, retenção 
previdenciária sobre cessão de mão-de-obra ou serviços de empreitada, recursos 
recebidos por entidades desportivas (por exemplo a título de patrocínio, etc), 
comercialização da produção rural de pessoa jurídica ou agroindústria, informações 
sobre Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), retenções na fonte 
(dos tributos IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP) incidentes sobre os pagamentos 
diversos efetuados a pessoas físicas e jurídicas. 

EMPRESAS OBRIGADAS AO EFD-REINF 

Os seguintes contribuintes estarão obrigados a entregar o EFD-REINF na esfera 
previdenciária, de acordo com o artigo 2° da IN RFB n° 1.701/2017: 

1) empresas tomadoras e prestadoras de serviços realizados mediante cessão de 
mão de obra nos termos do artigo 31 da Lei n° 8.212/91; 

2) pessoas jurídicas optantes pela desoneração, ou seja, que efetuam o 
recolhimento da CPRB; 

3) produtor rural pessoa jurídica e agroindústria desde que sujeitos a contribuição 
previdenciária substitutiva sobre a receita bruta proveniente da comercialização da 
produção rural de acordo com o artigo 25 da Lei n° 8.870/94; 

4) associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional desde 
que tenham recebido quantias a título de patrocínio, licenciamento de uso de 
marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos 
desportivos; 

5) 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; 

6) empresa ou entidade patrocinadora que tenha repassado recursos a 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; 

7) pessoas jurídicas responsáveis pela retenção da Contribuição para o PIS/Pasep, 
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); 

8) pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os 
quais haja retenção do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), por si ou 
como representantes de terceiros. 

Para o envio de informações para a EFD-REINF o contribuinte deverá gerar eventos 
em arquivos eletrônicos, ressaltamos que cada evento possui um leiaute específico 



dentro do sistema, e estes eventos são agrupados em três grandes grupos: - 
eventos de tabelas; - eventos não periódicos e eventos periódicos. 

Este grupamento de eventos traz informações básicas e essenciais aos demais 
eventos, apresentando as informações do contribuinte (feitas através do evento R-
1000), bem como, informações de tabelas de processos administrativos ou judiciais 
(evento R-1070) que possam influenciar na tributação fiscal da empresa. 

Evento R-1000 (Informações do Contribuinte) 

Estes eventos devem ser enviados quando iniciar a utilização da EFD-Reinf, bem 
como toda vez que ocorra alguma alteração nas informações relacionadas aos 
campos neles tratados. 

O primeiro evento é o R-1000, com referências essenciais do contribuinte, tais 
como CNPJ e dados cadastrais, bem como informações adicionais, tais como: 

a) informações que venham a influenciar 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; 

b) e também 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. 

c) A empresa deve informar se adota a escrituração contábil na forma da 
Escrituração Contábil Digital - ECD, pelo campo {indEscrituracao}, para 
substituição da escrituração em papel; 

d) A empresa por fim deve informar se está sujeita à desoneração sobre folha de 
pagamento, nos termos dos artigos 7° a 9° da Lei n° 12.546/2011. 

Além da informação do evento R-1000 ser enviada no início da utilização da EFD-
Reinf, poderá ser alterada no decorrer do tempo, desde que não ultrapasse o dia 20 
do mês subsequente aos fatos geradores a que se refere. 

Evento R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais 

Este evento deverá ser usado para inclusão, alteração e exclusão dos processos 
judiciais e administrativos que venham a influenciar na forma e no cálculo dos 
tributos devidos. É essencial que o evento R-1000 já tenha sido enviado 
anteriormente. 

Cabe ressaltar que não é um evento de natureza obrigatória, somente será 
apresentado se existir processos administrativos ou judiciais discutindo matéria 
tributária (portanto, excluem-se daqui as ações trabalhistas). 

É importante esclarecer que este evento só deverá ser informado quando houver 
uma decisão do processo administrativo ou judicial favorável ao contribuinte, ou 
seja, não deve ser informado enquanto o processo estiver em trâmite sem 
nenhuma decisão. 

As principais informações adicionais a este evento são: 



1) Informar o indicativo das decisões favoráveis com os seguintes códigos: 

INDICATIVO DESCRIÇÃO 
01 Liminar em Mandado de Segurança 
04 Antecipação de Tutela 
05 Liminar em Medida Cautelar 

08 Sentença em Mandado de Segurança Favorável ao 
Contribuinte 

09 Sentença em Ação Ordinária Favorável ao Contribuinte e 
Confirmada pelo TRF 

10 Acórdão do TRF Favorável ao Contribuinte 

11 Acórdão do STJ em Recurso Especial Favorável ao 
Contribuinte 

12 Acórdão do STF em Recurso Extraordinário Favorável ao 
Contribuinte 

13 Sentença 1ª instância não transitada em julgado com efeito 
suspensivo 

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

92 Sem suspensão da Exigibilidade 

Prazo de Envio 

O envio dos eventos periódicos no EFD-Reinf deverá ocorrer até o dia 20 do mês 
seguinte do fato gerador no que se refere às contribuições previdenciárias, se 
antecipando o vencimento em caso de não haver expediente bancário para o dia 
útil imediatamente anterior. 

RETENÇÃO DE INSS SOBRE CESSÃO DE MÃO DE OBRA 

Importante ressaltar que atualmente pelo sistema SEFIP, só a empresa prestadora 
efetua a informação da prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, nos 
termos do art. 134, inciso III, da IN RFB n° 971/2009, no entanto, quando o EFD-
Reinf entrar em vigor, também a empresa tomadora de serviços mediante cessão 
de mão-de-obra ou serviços de empreitada deverá apresentar informações sobre 
esta prestação de serviços, sendo que através de ambas as informações a RFB 
poderá efetuar o batimento destas informações prestadas e/ou se houve omissão 
de informações. 

Assim, será essencial às empresas tomadoras e prestadoras de serviços que 
qualifiquem seu pessoal formando uma cultura de “compliance” principalmente 
entre os setores do Departamento Pessoal, Fiscal e Financeiro para que todos 
trabalhem em conjunto com o fim de cumprir às normas legais e efetivar as 
informações na forma requerida pela RFB, caso contrário, a empresa estará sujeita 
a multas administrativas por descumprimento das normas. 

Trataremos nos subtópicos abaixo dos eventos R-2010 que as empresas tomadoras 
deverão apresentar quando existir retenção de INSS, bem como do evento R-2020 
que será apresentado pela empresa prestadora de serviços. 

Evento R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados 

Devem apresentar este evento no EFD-Reinf as pessoas jurídicas tomadoras dos 
serviços executados mediante cessão de mão de obra ou empreitada (art. 219, § 
2°, do RPS - Decreto n° 3.048/99), inclusive em regime de trabalho temporário que 



constam inclusive na Tabela 06 do Anexo I do leiaute da EFD-Reinf, trazida abaixo 
para a melhor visualização e familiarização dos códigos: 

Tabela 06 - Classificação de Serviços Prestadas 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 
190000005 Digitação 
100000006 Preparação de dados para processamento 
100000007 Acabamento 
100000008 Embalagem 
100000009 Acondicionamento 
100000010 Cobrança 
100000011 Coleta ou reciclagem de lixo ou de resíduos 
100000012 Copa 
100000013 Hotelaria 
100000014 Corte ou ligação de serviços públicos 
100000015 Distribuição 
100000016 Treinamento e ensino 
100000017 Entrega de contas e de documentos 
10000001S Ligação de medidores 
100000019 Leitura de medidores 
100000020 Manutenção de instalações, de máquinas ou de equipamentos 
100000021 Montagem 
100000022 Operação de máquinas, de equipamentos e de veículos 
100000023 Operação de pedágio ou de terminal de transporte 
100000024 Operação da transporte de passageiros 
100000025 Portaria, recepção ou ascensorista 
100000026 Recepção, triagem ou movimentação de materiais 
100000027 Promoção de vendas ou de eventos 
100000028 Secretaria c expediente 
100000029 Saúde 
100000030 Telefonia ou telemarketing 

100000031 
Trabalho temporário na forma da Lei n° 6.019, de janeiro de 
1974 

Para transmissão deste evento será necessário anteriormente ter enviado o evento 
R-1000 - Informações do Contribuinte. 

As empresas tomadoras devem ter o cuidado de efetuar um “checklist” das 
prestadoras de serviço, questionando principalmente: 

a) se estas possuem ações judiciais com decisão judicial suspendendo a retenção 
previdenciária e dos adicionais decorrentes de serviços prestados com exposição a 
agentes nocivos? 

b) se existe decisão judicial determinando o depósito judicial das contribuições 
previdenciárias incidentes sobre o valor dos serviços contidos na nota fiscal 
emitidas pelo prestador de serviços; 



c) se a empresa prestadora de serviços optou pelo regime de desoneração de folha 
de pagamento e qual o código da atividade econômica sujeita à substituição. 

As principais informações adicionais a este evento são: A empresa tomadora deverá 
encaminhar um evento para cada estabelecimento, contendo todos os prestadores 
de serviços no período de apuração, conforme exemplo trazido abaixo: 

Identificação do 
contribuinte 

Identificação do 
estabelecimento/obra 

Identificação do 
prestador 

CNPJ Tomador 
CNPJ/CNOfilial/obra 1 

CNPJ Prestador 1 
NF 1 
NF 2 
CNPJ Prestador 2 
NF 1 

CNPJ/CNOfilial/obra 2 
CNPJ Prestador 1 
NF 1 

2) No campo “identificação do estabelecimento/obra” desse evento será informado 
o tomador dos serviços prestados. Se o arquivo a ser enviado for de pessoa 
jurídica, deve ser indicado o CNPJ da matriz ou filial ou, ainda, o CNO da obra, cuja 
matrícula seja da responsabilidade do tomador (no caso de empreitada parcial) ou 
do prestador (no caso de empreitada total). Se os serviços tenham sido tomados 
por pessoa física, informe o CNO da obra. 

3) Se a empresa prestadora de serviço tiver uma sentença judicial com suspensão 
da retenção (dos 11% ou 3,5% - desoneração, ou ainda dos adicionais decorrentes 
de serviços prestados com exposição a agentes nocivos) ou o depósito judicial das 
contribuições previdenciárias incidentes sobre o valor dos serviços contidos na nota 
fiscal emitidas pelo prestador de serviços, o tomador deverá previamente cadastrar 
o processo no evento R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais e 
indicá-lo neste evento. 

4) A empresa deverá informar também a conta analítica contábil (Conta de Despesa 
ou do Ativo) em que é feita a escrituração dos serviços tomados, quando a empresa 
for obrigada a entrega da ECD - Escrituração Contábil Digital. 

5) A empresa tomadora de serviços deve informar se a prestadora de serviço é 
contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) e o código 
da atividade econômica sujeita à substituição, para aplicação da alíquota de 
retenção correta. 

É importante ressaltar que o prazo para envio será até o dia 20 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. 

Evento R-2020 - Retenções - Serviços Prestados 

Quem apresentará este evento são os contribuintes e empresas que prestam os 
serviços descritos na Tabela 06 trazida no item 2.1 acima, que estão sujeitos à 
retenção previdenciária dos 11% (ou 3,5%, se desoneradas), conforme legislação 
já disposta mais acima. 

Da mesma forma que as tomadoras, as prestadoras também devem ter enviado 
anteriormente à transmissão do evento R-2020, o evento R-1000 - Informações do 
Contribuinte. 



Como informações  adicionais mais importantes podemos destacar: 

1. A prestadora de serviço deve encaminhar um evento para cada estabelecimento 
prestador de serviços, contendo todos os tomadores de serviços, com o fim de 
descentralizar o envio das informações e facilitar a elaboração dos eventos, 
conforme se verifica pelo exemplo trazido abaixo: 

Identificação do 
contribuinte 

Identificação do 
estabelecimento prestador 

Identificação do 
tomador/obra 

CNPJ da Prestadora CNPJ filial 1 
CNPJ/CNO Tomador 1 
NF 1 
NF 2 

  
  

CNPJ/CNO Tomador 2 
NF 1 

CNPJ filial 2 
CNPJ Tomador 1 
NF 1 

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

3. Se houver decisão judicial da empresa prestadora suspendendo a retenção de 
3,5% ou 11%, ou ainda dos adicionais decorrentes de serviços prestados com 
exposição a agentes nocivos (que ensejam aposentadoria especial) ou o depósito 
judicial do INSS incidente sobre o valor dos serviços contidos na fatura emitidas 
pelo prestador de serviços, o processo judicial também deverá ser previamente 
cadastrado no evento R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais e 
indicado neste evento. 

4. A empresa prestadora também deverá informar a conta analítica contábil (Conta 
de Despesa ou do Ativo) onde é feita a escrituração dos serviços prestados, caso 
essa seja obrigada a entrega da ECD - Escrituração Contábil Digital (art. 
3° da IN/RFB n° 1.420/2013). 

O inicio da obrigatoriedade da EFD Reinf para cada grupo de contribuintes, 
coincidira com a competëncia inicial de envio dos eventos periódicos do E-Social. 

Assim, os contribuintes do primeiro grupo (empresas com faturamento superior a 
R$ 78 milhões), passarão a enviar os eventos do Reinf  á partir 1 de maio de 
2018. Os do segundo grupo á partir de 1 de novembro de 2018 e os do terceiro 
grupo a partir de 1 de maio de 2019; 

A Syspel já esta com o sistema do E-Social e Reinf pronto, mas em fase de testes, 
em breve receberá uma atualização com esta nova ferramenta no Sistema de Folha 
de Pagamento.  

Informamos que o E-Social e REINF não funcionará no WINDOWS XP, somente a 
partir do Windows 7 em diante.  É muito importante o uso do Certificado Digital que 
passa a ser obrigatório para entrega destes arquivos.  

Suporte Técnico  
Fone: (11) 2958-4392 

e-mail: suporte@syspel.com.br  


