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= GFIP

DARF
único por R-1000

Sistemas RFB 

(PER/DCOMP, 

Parcelamentos, 
etc)

GFIP/DIRF                   eSocial + EFD-Reinf + DCTFWeb

Contribuições previdenciárias 
sobre a FP

Contribuições previdenciárias 
substitutivas



Informações da retenção dos 

11% (na CMO) e para apurar 

as CP cuja BC não é a FP 

(CP substitutivas)

Informações da DIRF –

eventos série 4.000 - quando 

entrar em produção)

IN RFB nº 2.043, de 2021







Os órgãos públicos da Administração Direta dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios poderão enviar suas informações de duas formas distintas:

a) centralizada no CNPJ da matriz do ente federativo responsável (EFR); ou

b) descentralizada, por meio de cada Unidade Gestora – UG (unidade administrativa

autônoma).

Órgãos Públicos (OP) - Formas de envio das 

informações



R-1000 – Informações do contribuinte
R-1070 – Tabela de processos administrativos/judiciais
R-2010 – Retenção Contribuição Previdenciária – Tomadores de Serviços
R-2020 – Retenção Contribuição Previdenciária – Prestadores de Serviços
R-2030 – Recursos recebidos por Associação Desportiva – Clube
R-2040 – Recursos Repassados para Associação Desportiva – Patrocinador
R-3010 – Receitas de espetáculos desportivos – Federação envia
R-2050 – Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria
R-2055 – Aquisição de produção rural
R-2060 – Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta – CPRB

Eventos da EFD-Reinf

IN RFB nº 2.043, de 2021

EFD – Reinf – Formas de apresentação

1. Sistema próprio – Web Service
2. Módulo web disponível no Portal eCac



EFD-Reinf – Módulo Web - Acesso



EFD-Reinf – Módulo Web - Acesso



EFD-Reinf – Evento R-2010



EFD-Reinf – Evento R-2010



Evento R-2010 – Dados da Nota Fiscal



Evento R-2010 – Dados da Nota Fiscal



Evento R-2010 – Assinatura



Evento R-2010 – Assinatura



Evento R-2010 – xml envio



Evento R-5001 – xml retorno



EFD-Reinf – Fechamento – R-2099



EFD-Reinf – Fechamento – R-2099



R-1000 – Informações do contribuinte
R-1070 – Tabela de processos administrativos/judiciais

R-2010 – Retenção Contribuição Previdenciária – Tomadores de Serviços
R-2020 – Retenção Contribuição Previdenciária – Prestadores de Serviços

R-2030 – Recursos recebidos por Associação Desportiva – Clube envia 
R-2040 – Recursos Repassados para Associação Desportiva – Patrocinador 

envia
R-3010 – Receitas de espetáculos desportivos – Federação envia

R-2050 – Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria –
Agroindústria e PRPJ enviam

R-2055 – Aquisição de produção rural – Adquirente de PRPF (não optante 
pela FP) e de Seg. especial

R-2060 – Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta – CPRB

R-2098 – Reabertura de eventos periódicos
R-2099 – Fechamento de eventos periódicos 

EVENTOS DA EFD-Reinf (usa as informações das base CNPJ, CPF e CNO da RFB)

CMO

futebol 
profissional

Rural 

CPRB

S-5001

S-5001

S-5001

S-5001

S-5011



EFD – REINF – SEQUENCIA DE EVENTOS PERÍODICOS



NÃO HÁ “EFD-Reinf sem movimento”

IN RFB nº 2.043, de 2021
Art. 4º Na ausência de fatos a serem informados no
período de apuração, os sujeitos passivos a que se
refere o art. 3º ficam dispensados de apresentar a
EFD-Reinf relativa ao respectivo período.



PRPF e segurado especial

Produtor rural PF

Contribuinte 

individual 

(> 4Módulos fiscais)

Segurado especial

(<4 módulos fiscais e sem 

empregados permanentes)

Não optante pela 

FP

Optante pela FP

Recolhe 

sobre RB

Recolhe 

sobre a FP

Recolhe 

sobre RB



Comercialização de produção rural por PRPF não optante pela FP

PRPF não

optante

(CPF)

Adquirente órgão

público

(Responsável por 

reter as CP (1,5% 

RB) 

Nada declara no 
eSocial

Na EFD-Reinf: Declara R-2055
- indAquis = 1

- não informar o campo 
{indOpcCP}.

Comercializa com...

declara a 
comercialização no 

eSocial



R-2055 - AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL

Indicativo da aquisição:

1 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa física

ou segurado especial em geral;

4 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou

segurado especial em geral - Produção isenta (Lei

13.606/2018);



PRPF  

optante

(CPF)

2. Adquirente PJ

CNPJ 

Se opção

comprovada: só

recolhe SENAR (0,2% 

RB) em GPS no 

código 2615.
(Ato Declaratório 

Executivo CODAC nº 1, 
nº 1, de 28 de janeiro 

de 2019)

Na EFD-Reinf: Declara R-2055
preencher o campo “{indOpcCP} 
com o valor “S” 
(ver item 2 do MOR, do evento R-
2055)

Comercialização de produção rural por PRPF optante pela FP



DCTFWeb



Dados do empregador 

EVENTOS DA EFD - REINF

Tabela de Processos

R-5011 – Cálculos das contribuições da empresa

R-5001

Códigos de Receita

DCTFWEB

R-2099 – Fechamento dos eventos periódicos

R – 2055

Aquisição de  

Produção

rural

R-5001

R-2010 

Retenção de 

contribuição 

previdenciária 

- serviços 

tomados



DCTFWeb



Manual de Orientação do Usuário da EFD-Reinf (MOR):
http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/2225

Manual de Orientação da DCTFWeb
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/DCTFWeb

Manuais sobre EFD-Reinf e DCTFWeb

http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/2225
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/DCTFWeb


TELA INICIAL (RELAÇÃO DE DECLARAÇÕES)





O saldo a pagar exibido na DCTFWeb não será atualizado automaticamente após o pagamento do DARF, 
realização de compensação ou parcelamento. É apenas um dado histórico que mostra o saldo a pagar no 
momento da transmissão da declaração. Portanto, não significa que o débito esteja em cobrança na RFB.



Visualizar 
declaração

Retificar

Visualizar 
recibo

Visualizar Extrato de 
Processamento
Visualizar Extrato de 
Processamento

MAED

TransmitirEditar Excluir









Legislação da EFD-Reinf

Legislação da DCTFWeb

- IN RFB nº 1.701, de 2017 (instituiu a EFD-Reinf)
- IN RFB nº 2.043, de 2021 (vigente)

- IN RFB nº 2.005, de 2021



Legislação da consulta tributária

- IN RFB nº 2.058, de 09 de dezembro de 2021

- Para formalizar a consulta: https://www.gov.br/pt-br/servicos/formalizar-consulta-sobre-

interpretacao-da-legislacao-tributaria

Legislação da compensação, restituição, ressarcimento 

Legislação do CAEPF

- IN RFB nº 2.055, de 06 de dezembro de 2021

- IN RFB nº 1.828, de 10 de setembro de 2018 

Legislação da consulta tributária

https://www.gov.br/pt-br/servicos/formalizar-consulta-sobre-interpretacao-da-legislacao-tributaria


DCTFWeb – Origem da escrituração



DCTFWeb - Editar

EDITAR

TRANSMITIR



DCTFWeb - Edição



DCTFWeb – CNPJ Prestador



DCTFWeb – Débitos e Créditos



DCTFWeb - Transmissão



DCTFWeb – Emissão de DARF



DCTFWeb 
DARF Numerado



DCTFWeb – Emissão de DARF para um 
Código de Receita Específico



DCTFWeb 
DARF editado



DCTFWeb – Edição do DARF



DCTFWeb – Edição do DARF



Visualização dos Débitos
DCTFWeb x GFIP



Pagamentos
DCTFWeb x GFIP



PER/DCOMP Web



Acesso ao PER/DCOMP Web



Acesso ao PER/DCOMP Web





Consultar rascunhos 

(PER/DCOMP iniciados mas 

ainda não transmitidos)

Os rascunhos não têm validade, 

pois ainda não foram enviados. 

São documentos ainda em edição 

pelo contribuinte, por isso ainda 

não têm data de entrega ou 

transmissão.



Consulta aos rascunhos - documentos iniciados porém ainda não 
enviados.
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Consulta aos documentos entregues oriundos do PER/DCOMP Web, possibilitando 
retificar, cancelar ou gerar arquivo pdf do documento.



Consultar documentos entregues

Os documentos entregues são 

PER/DCOMP válidos. Têm 

número, data de entrega e é 

possível imprimir o recibo e o 

próprio PER/DCOMP.



Compensando um débito oriundo 

da DCTF Web



PER/DCOMP WEB

O sistema importa os débitos da DCTF Web.

No caso de compensação cruzada, no momento de preenchimento do PER/DCOMP Web, a aplicação 
verifica se o crédito e o débito informados são apurados a partir da data da obrigatoriedade da DCTF 

Web.



PER/DCOMP WEB

Informar a categoria e o período de apuração da DCTFWeb.



PER/DCOMP WEB

O PER/DCOMP Web recupera os dados da DCTF Web (nº do recibo de transmissão, data/hora de 
transmissão, etc) e todos os débitos da declaração, informando o saldo a pagar (inclusive os débitos 

informados na DCTF Web mas com saldo a pagar igual a zero).



PER/DCOMP WEB

Pode ser editado o valor a ser compensado



PER/DCOMP WEB

O contribuinte deve informar a data de vencimento dos débitos e pode selecionar um, vários 
ou todos os débitos recuperados, com exceção dos débitos sem saldo a pagar.



PER/DCOMP WEB

No caso de débito vencido, o PER/DCOMP Web calcula a multa e juros a partir da 
data de vencimento informada pelo contribuinte.



PER/DCOMP WEB



Iniciando um novo documento do 

tipo de crédito Pagamento 

Indevido ou a Maior – eSocial

Trata-se de pagamentos em Darf

efetuados em duplicidade ou a 

maior que o devido em razão de 

retificação da DCTF Web



PER/DCOMP WEB

No caso de pagamento indevido ou a maior – DCTFWeb é possível fazer o Pedido de 
Restituição ou utilizar o crédito em Declaração de Compensação



PER/DCOMP WEB



PER/DCOMP WEB

O pagamento é recuperado da base de dados da Receita.



PER/DCOMP WEB

O contribuinte pode utilizar alguns critérios de pesquisa para poder selecionar o 
pagamento indevido ou a maior.



PER/DCOMP WEB



PER/DCOMP WEB

Selecionando um pagamento, as informações são recuperadas da base de dados da 
Receita para o PER/DCOMP Web.



PER/DCOMP WEB

É recuperado todo o detalhamento do pagamento por código de receita.
O contribuinte deve informar para cada código de receita o valor do indébito, ou seja, o 

valor pago indevidamente no campo Valor Original do Crédito Inicial. Deve-se lembrar que 
se houver multa e juros vinculados ao principal, o valor deve contemplar o valor do principal 

e multa e juros equivalentes.



DCTFWeb x 
Situação Fiscal 

(CND)



DCTFWeb = “Fotografia” do momento da confissão da dívida!
Situação Fiscal = eCac.



Cláudio Maia 
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Uma nova era nas relações entre empregadores, empregados e governo



Fim 

Obrigado! 


