
ORIENTAÇÃO TÉCNICA  -  EFD-REINF 
 

  SISTEMA CONTAB2 - Março/2022 
 
 
 

Esta Orientação Técnica tem por finalidade explicar as alterações no Sistema de 

Execução Orçamentária (Contab2) para início dos fatos geradores da EFD-REINF nos 

órgãos públicos, com a instalação da versão 870, a qual está sendo executada 

automaticamente desde 26/03/2022. Na próxima semana disponibilizaremos nova 

Orientação Técnica pertinente ao eSocial, referente a complementação de dados da 

contabilidade. 
 

A atualização acontece de maneira automatizada para os clientes que possuem conexão 

com seu respectivo suporte de software.  
 

Em caso de dúvida, pedimos gentileza entrar em contato com a equipe de suporte ao 

sistema de sua entidade. 
 

 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

EFD-REINF – Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais é 

um dos módulos do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, a ser utilizado pelas 

pessoas jurídicas e físicas, em complemento ao eSocial - Sistema de Escrituração Digital 

das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas. 

 

A exigência da EFD-Reinf nos órgãos públicos requer uma mudança de cultura e rotinas 

na entidade, uma vez que o principal evento tem como referência a data de competência 

da Nota Fiscal, independente das etapas de execução orçamentária (empenho, liquidação 

e pagamento), portanto, deve-se ter um controle tempestivo das NFs que chegam na 

entidade, de forma a não perder o prazo e conseqüentemente ser penalizado 

automaticamente pela Receita Federal.  

 

Recomendamos que cada entidade procure se inteirar do assunto, seja mediante leitura 

dos manuais disponíveis na internet ou mesmo cursos direcionados aos órgãos públicos, 

de forma a melhor se estruturar e estar preparado para uma obrigação cujos fatos 

geradores já se iniciam em abril, com primeira entrega até 15/05/2022.  



 

Site oficial com informações, manuais, orientações da Efd-Reinf:  

 http://sped.rfb.gov.br/projeto/show/1196 

Obs. O layout aplicado ao exercício de 2022 é a versão 1.5.1. 

 

Sugestões de estudo: 

https://www.youtube.com/watch?v=n5izVA09Pc0&list=PL7zsee2Wcyb4Tp9T3cueVO47IW

uB7yUlc 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PwMmw0QwnvA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=o3XqRNDgdu0 

 

 

2. PRINCIPAIS EVENTOS NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS 

 

2.1) R1000 – Informações do Contribuinte 

Este é um evento inicial de informações cadastrais do órgão público, enviado uma única 

vez e em casos de alteração de algum dado cadastral. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8N4xmfQtW_Y&list=PL7zsee2Wcyb4Tp9T3cueVO47I

WuB7yUlc&index=3 

 

2.2) R1070 – Tabela de Processos Administrativos/Judiciais  

Este evento deverá ser informado quando existir algum processo administrativo ou 

judicial, da entidade ou de algum fornecedor, que interfira no cálculo das obrigações 

previdenciárias. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EajtCEdIgto&list=PL7zsee2Wcyb4Tp9T3cueVO47IWu

B7yUlc&index=11 

 

2.3) R2010 – Retenção de Contribuição Previdenciária – Serviços Tomados 

Será o principal evento de dados a ser encaminhado.  Este evento deve considerar a data 

de competência da Nota Fiscal, conforme já chamamos atenção no início. Trata-se das 

contratações que o órgão público faz mediante “Cessão de Mão de Obra ou Empreitada”.   

 



Normalmente a alíquota de retenção previdenciária é de 11%, no entanto, caso a 

respectiva empresa seja optante pela CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Receita 

Bruta), a alíquota aplicada deve ser de 3,5%. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nwb1qAgJx5Q&list=PL7zsee2Wcyb4Tp9T3cueVO47I

WuB7yUlc&index=4 

 

2.4) R2040 – Recursos Repassados para Associação Desportiva 

Importante destacar aqui que este evento se aplica apenas se o repasse for para 

Associação que mantenha equipe de futebol profissional, registrada junto a federação do 

respectivo estado (FMF- Federação Mineira de Futebol, no caso dos municípios de MG) . 

Não se aplica o evento no caso de repasses a equipes de futebol amador, não registrado 

junto ao órgão competente. 

 

Conceito de associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional: 
 

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.  

 Caso a associação desportiva não atenda aos requisitos descritos acima, 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. 
 

Para os repasses enquadrados neste evento a alíquota de retenção previdenciária é de 

5% do valor bruto. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ME1bfbbXUM8&list=PL7zsee2Wcyb4Tp9T3cueVO47I

WuB7yUlc&index=9 

 

2.5) R2055 – Aquisição de Produção Rural 

Este evento se aplica aos órgãos públicos que fazem aquisição de produção rural de 

origem animal ou vegetal, decorrente de responsabilidade tributária por substituição, nos 

termos da legislação pertinente.  

 

Segundo o Manual de Orientação da EFD-Reinf, quem está sujeito ao envio deste evento: 
 



a) a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa quando 

adquirirem ou receberem em consignação produtos rurais de pessoa física ou de segurado 

especial, independentemente dessas operações terem sido realizadas diretamente com o 

produtor ou com intermediário pessoa física ainda que a produção rural adquirida seja 

isenta;  
 

b) pessoa física, na qualidade de intermediário, que adquire produção de produtor rural 

pessoa física ou de segurado especial para venda no varejo a consumidor final pessoa 

física, a outro produtor rural pessoa física ou a segurado especial, ainda que a produção 

rural adquirida seja isenta;  
 

c) entidade inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) quando efetuar a 

aquisição de produtos rurais no âmbito do PAA, de produtor rural pessoa física ou pessoa 

jurídica, ainda que a produção rural adquirida seja isenta;  
 

d) a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), quando adquirir produtos do 

produtor rural pessoa física ou do produtor rural pessoa jurídica, destinados ao Programa 

de Aquisição de Alimentos (PAA), instituído pelo art. 19 da Lei nº 10.696, de 2003, ainda 

que a produção rural adquirida seja isenta.  

 

Necessário ainda para atendimento a este evento a informação do regime de tributação 

previdenciária do produtor rural, se é optante pela tributação sobre a folha de pagamento; 

ou optante pela tributação sobre a receita bruta da comercialização de sua produção rural.  

 

Segundo o Manual da EFD-Reinf, é devida a retenção e o recolhimento da contribuição 

ao SENAR mesmo no caso em que o produtor rural pessoa física tenha optado pela 

contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento (ou seja, mesmo sem retenção 

previdenciária deverá existir a retenção ao SENAR). Este recolhimento ao SENAR deve 

ser realizado mediante GPS avulsa, código 2615 (comercialização da produção rural). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fSmfjdaqiEM&list=PL7zsee2Wcyb4Tp9T3cueVO47IW

uB7yUlc&index=12 

 

2.6) R2099 – Fechamento dos Eventos Periódicos 

Neste evento o órgão reporta a Receita Federal que concluiu os envios da competência.  

Seu prazo é até o dia 15 do mês subseqüente ao fato gerador, assim como os eventos de 

movimento (2010, 2040 e 2055). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nJJT8C_MTaQ&list=PL7zsee2Wcyb4Tp9T3cueVO47I

WuB7yUlc&index=7 



 

2.7) R2098 – Reabertura dos Eventos Periódicos 

Este evento deverá ser utilizado caso necessite corrigir informações de período já 

encerrado (já enviado o 2099), faz-se a “Reabertura” do período, faz os envios pendentes 

ou correções e novamente faz-se o Fechamento do Período (R2099).  Pode gerar 

penalidade por parte da Receita Federal, dependendo do que foi ajustado ou enviado fora 

do prazo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9FzN02iflOQ&list=PL7zsee2Wcyb4Tp9T3cueVO47IW

uB7yUlc&index=8 

 

 

3. ALTERAÇÕES NO SISTEMA 

 

3.1) Cadastro de Fornecedores (Menu 26-5) 

Campo “Atividade” 

Criado o código “14 – Assoc Desport de Futebol Profissional (EFD-R2040)” 

Se a entidade faz repasse para Associação Desportiva que se enquadre nas regras do 

evento R2040, deverá adequar o cadastro de fornecedor, informando a atividade “14” 

indicada acima. Lembrando que este evento R2040 se aplica apenas se o repasse for 

para Associação Desportiva que mantenha equipe de futebol “profissional”. 

 

No caso de produtores rurais, para atendimento ao evento “R2055 – Aquisição de 

Produção Rural”, já existe a atividade código “07 – Produtor Rural”, que também precisa 

ser revisado junto ao cadastro dos produtores que a entidade faça aquisição de produção 

rural. 

 

Campos Novos: 

Trib Prod Rur: __ 1 - Folha Pagamento; 2 - Receita Bruta Comercialização Produção 

O objetivo deste campo é saber o regime de tributação do produtor rural, trata-se de uma 

informação obrigatória para geração do evento R2040.  

 

Optante CPRB – Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta  __ (S/N) 

Os fornecedores optantes pela CPRB possuem percentual de retenção previdenciária 

menor, aplica-se 3,5% ao invés do padrão de 11%.  Esta informação se é optante 

interfere diretamente na geração do evento R2010, bem como na apuração que a receita 



federal faz na transmissão dos eventos.  O fornecedor provavelmente irá obter esta 

informação junto ao seu serviço de contabilidade.  Recomendamos solicitar esta 

informação de forma oficial (seja mediante declaração do serviço de contabilidade do 

fornecedor ou e-mail). 

 

Obs.  No portal da Efd-Reinf, existe no zip referente ao layout da versão 1.5.1 o anexo de 

tabelas, a tabela 09 contempla os códigos de atividade, produtos e serviços sujeitos a 

opção pela CPRB.  

 

3.2) Cadastro da Entidade - Acesso restrito do Contador  (Menu 70-1)  

Estes dados já estarão preenchidos na 1º e 2º tela, bastaria fazer uma conferência. Foi 

criada uma 3º tela que é necessário efetuar o preenchimento, pois são informações 

obrigatórias que irão compor o conteúdo a ser transmitido para Efd-Reinf. 

 

Obs. Este preenchimento da 3º tela deve ser realizado uma única vez, ou em casos onde 

houver alteração de algum dado. 

 

3.3) Cadastro de Processo Administrativo/Judicial (Menu 70-2) 

Este cadastro deve ser efetuado apenas se a entidade contratar algum fornecedor que 

possua algum processo administrativo ou judicial que interfira no cálculo das retenções 

previdenciárias. Não existindo a situação não deve fazer uso deste cadastro. 

 

3.4) Cadastro de Documentos Fiscais (Menu 27-7) – Mudança à partir de 01/04/2022 

O comprovante do tipo “Nota Fiscal” é o principal documento, base para informações da 

Efd-Reinf, portanto, seu cadastro de forma tempestiva (dentro da sua competência) é 

primordial para atendimento aos prazos legais. 

 

Ao acessar o menu, já se encontra habilitado uma tecla “F1.Ajuda” com uma breve 

explicação sobre a obrigatoriedade da Efd-Reinf. Foi criada uma tela nova “Informações 

EFD-REINF”, com várias campos que serão detalhados abaixo: 

 



 

 

Campo “Detalhamento” 

Em se tratando de uma NF referente contratação por sessão de mão de obra ou 

empreitada (Evento R2010), será solicitado a informação do detalhamento do serviço 

(Conforme Layout, Anexo de Tabelas, Tabela 06).  

 

Em se tratando de um comprovante de fornecedor identificado com código de atividade 

“07 – Produtor Rural”, será solicitada confirmação se “Trata de Aquisição de Produção 

Rural”, se informado SIM será solicitado o tipo de aquisição válido para Efd-Reinf. 

 

Em se tratando de um comprovante de fornecedor identificado com código de atividade 

“14 – Assoc Desport de Futebol Profissional (EFD-R2040)”, será solicitada confirmação se 

“Trata de Repasse a Associação Desportiva que Mantenha Equipe de Futebol 

Profissional”, se informado SIM será solicitado o tipo de repasse válido para Efd-Reinf, 

conforme opções detalhadas no layout: 

 Patrocínio; 

 Licenciamento de Marcas e Patentes; 

 Publicidade; 

 Propaganda; 

 Transmissão de Espetáculo. 

 



Campo “Obra Const Civil”  _ 1 - Empreitada Total ; 2 - Empreitada Parcial 

Este campo deve ser informado apenas se tratar de obra de construção civil. Neste caso 

ainda será solicitado o número do CNO (Cadastro Nacional de Obra).  Caso não se refira 

a obra de construção civil o campo deverá ficar em branco. 

 

Campos “Vr Base 15, 20 e 25 anos” juntamente com “Retenção 15, 20 e 25 anos” 

No caso de serviços prestados com exposição a agentes nocivos que permitam a 

concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de efetiva exposição, as 

informações de base de cálculo e retenções devem ser informadas nestes campos 

próprios. Tal informação deve estar destacada na nota fiscal.  

 

Campo “Retenção não Efetuada por Processo Judicial” 

Caso o prestador de serviço tenha algum processo que permita a não retenção 

previdenciária, amparado por alguma decisão judicial, deverá ter esta informação 

preenchida neste campo.  

Obs. Necessário que este processo administrativo/judicial tenha sido previamente 

cadastrado para o evento R1070, conforme explicado no item anterior. 

 

Campo “Retenção sobre Serviços Subcontratados” 

Caso o prestador de serviços tenha discriminado no documento fiscal o valor dos serviços 

subcontratados bem como o valor da respectiva retenção, deverá constar esta informação 

neste campo. 

 

Botão “Retenções Efd-Reinf” 

Gravadas as informações cadastrais do documento fiscal, é habilitado na tela um botão 

“Retenções Efd-Reinf”. Neste local que serão gravadas as informações de retenção 

previdenciária (INSS) e Imposto de Renda (este último ainda não será informado na Efd-

Reinf no exercício de 2022, previsão desta exigência à partir de 2023); ainda podem ser 

detalhadas retenções de SENAT, SEST, RAT/SENAR e ISS, embora não estejam por 

enquanto sendo exigidas na Efd-Reinf. 

 

Não havendo nenhuma particularidade relacionada a aposentadoria especial, processo 

judicial/administrativo ou retenções de serviços subcontratados, a discriminação da 

retenção será realizada acionando este botão, onde será exibida a tela abaixo: 

 



 

 

Obs. As contas de retenções somente são listadas caso estejam com a definição do “Tipo 

de desconto para Esocial/Efd” nos menus 26-2 (Retenção Extra) e 02-4 (Retenção 

Orçamentária). 

 

As informações devem constar no documento fiscal e a operação é simples, ao informar o 

valor da base de cálculo e a alíquota, o sistema calcula o valor da retenção;  Caso não 

informe a alíquota ao informar o valor da retenção o sistema preenche a alíquota. 

 

Atenção: Quando a retenção previdenciária corresponder a 3,5% ao invés do tradicional 

11%, significa que o fornecedor é optante pela CPRB, portanto lá no seu cadastro esta 

informação precisa estar preenchida corretamente para não acusar divergência de 

retenção. 

 

 

4. AUDITORIAS E RELATÓRIOS DE CONFERÊNCIAS 

 

4.1) Auditorias eSocial/Efd-Reinf (Menu 70-4) 

Com objetivo de facilitar possíveis ajustes, as opções de auditorias estão sendo 

agrupadas neste menu, onde o usuário poderá escolher o que deseja verificar, conforme 

itens a seguir:  

 

Auditoria nos Fornecedores 

Esta opção permite uma seleção de critérios conforme necessidade do usuário, 

para conferência de informações cadastrais de fornecedores da entidade. 

 



Auditoria das Contas de Descontos para o eSocial/Efd-Reinf 

Auditoria no cadastro das contas orçamentárias e extra-orçamentárias de desconto, 

que necessitam da definição do “tipo de desconto”.  

Esta configuração das contas de desconto é executada uma única vez, 

posteriormente deve ser checada apenas se houver inclusão de novas contas de 

desconto. 

 

Auditoria dos Comprovantes Fiscais  

O objetivo desta auditoria é apurar se em determinado período existem 

informações de retenções previdenciárias cujo Fornecedor/Prestador de Serviço 

esteja com informações cadastrais incompletas. 

 

4.2) Relat. Moviment. de Descontos em Doctos Fiscais por Fornecedor  (Menu 70-5) 

O objetivo deste relatório é listar a movimentação de determinado período e certificar das 

informações que serão processadas para Efd-Reinf. 

 

Trata-se do principal relatório, onde a entidade poderá certificar das Notas 

Fiscais/Comprovantes que tiveram retenção previdenciária e que serão processadas na 

geração de informações para a Efd-Reinf do respectivo período.  

 

Vale ressaltar novamente a necessidade de inserção dos documentos fiscais dentro da 

respectiva competência, pois para a Efd-Reinf a informação deve ser gerada pelo mês de 

competência da Nota Fiscal. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desafio é grande! Faz-se necessário o envolvimento da entidade como um todo, pois a 

obrigação não se restringe ao “contador”, já se inicia desde a contratação, no cadastro 

das informações do fornecedor; posteriormente na entrada da nota fiscal, onde devem ser 

apuradas as retenções e executada a correta classificação; e vai finalizar na transmissão 

e validação dos eventos e suas conseqüentes obrigações tributárias à recolher. 

 

Algumas variáveis terão influência direta para o sucesso do projeto em sua entidade, a 

exemplo podemos destacar: 



 Treinamento – A equipe participou ou está participando de treinamentos sobre o 

tema; 

 Estrutura Organizacional – A estrutura organizacional, juntamente com as rotinas 

para contratação, entrada de NF, apuração de retenções está adequada ou em 

adequação para atendimento das obrigações; 

 Equipe – A equipe está consciente das obrigações impostas pela Efd-Reinf, 

principalmente quanto à tempestividade das informações; 

 

A exigência é complexa, como se fosse um "departamento fiscal" para apurar as 

retenções, cadastrá-las e informá-las à Receita Federal até o dia 15 do mês seguinte. 

Lembrando que para a Receita Federal as penalidades são automáticas, não é igual ao 

TCE com suas prorrogações de prazo ou mesmo sem gerar quaisquer punição por atraso.  

  


