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EFD-Reinf





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 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.



Eventos da EFD-Reinf com ênfase para os OP



R-2010 - Retenção de contribuição previdenciária -
serviços tomados



R-2010 - Retenção de contribuição previdenciária - serviços 
tomados 



R-2010 - Retenção de contribuição previdenciária - serviços 
tomados 



R-5001 – Informações de bases e tributos por evento - MOR

1. Totalização das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços 
tomados 
1.1. No retorno do evento R-2010 são apresentados ao sujeito passivo: 
1) CNPJ do prestador de serviço; 
2) Valor total da base de cálculo da retenção;
3) Valor da retenção por código de receita;
4) Valor da retenção que deixou de ser realizada em decorrência de processo 
judicial. 

Os códigos de receita relativos aos tributos gerados e enviados à DCTFWeb são 
os seguintes: 
116201 – Retenção de que trata o art. 31 da Lei 8.212/91 
114106 – Adicional de retenção de que trata o art. 31 da Lei 8.212/91



R-2020 - Retenção de contribuição previdenciária - serviços 
prestados



R-2055 - Aquisição de produção rural 

- Conceito do evento: é aquele pelo qual são enviadas as informações relativas a aquisição

de produção rural de origem animal ou vegetal, quando a responsabilidade tributária pelo

recolhimento da contribuição previdenciária substitutiva for do adquirente.

- Quem está obrigado:

a)a empresa adquirente (inclusive os órgãos públicos), consumidora ou consignatária ou a

cooperativa quando adquire ou recebe em consignação produtos rurais de produtor rural

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; [...]



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...



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



2. Informação do grupo “{detAquis} – Detalhamento das aquisições de produção rural” e o recolhimento ao SENAR.
2.1. Caso o produtor rural tenha optado pela tributação da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento,
todos os campos do grupo “{detAquis} – Detalhamento das aquisições de produção rural” deverão ser informados
com os valores correspondentes.
2.2. 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. Neste caso a operacionalização do
recolhimento da contribuição ao SENAR será realizada conforme a seguir:
O adquirente, obrigado ao preenchimento do evento R-2055 deverá informar:
- o campo {indOpcCP} com “S” (sim);
- o campo {vlrBruto} com o valor bruto da comercialização da produção rural;
- o campo {vlrCPDescPR} com valor zero;
- o campo {vlrRatDescPR} com valor zero; e
- o campo {vlrSenarDesc} com o valor real a ser recolhido.
Esse recolhimento exclusivamente ao SENAR, deve ser feito através de uma Guia da Previdência Social (GPS) avulsa,
no código 2615 (Comercialização da Produção Rural - CNPJ- Pagamento exclusivo para Outras Entidades (SENAR)),
para qualquer tipo de adquirente, seja esta pessoa jurídica ou pessoa física. O pagamento deve ser feito através de
GPS avulsa, pois as informações prestadas no evento “R-2055 - Aquisição de Produção Rural”, neste caso, não são
encaminhadas para a DCTFWeb e, consequentemente, o respectivo valor não irá compor o DARF.

Detalhamento das aquisições de produção rural
Item 2 das Informações Adicionais do MOR – Evento R-2055



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



R-9001 – Informações de bases e tributos por evento - MOR

1. Totalização das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados

1.1. No retorno do evento R-2010 são apresentados ao sujeito passivo:

1) CNPJ do prestador de serviço;

2) Valor total da base de cálculo da retenção;

3) Valor da retenção por código de receita;

4) Valor da retenção que deixou de ser realizada em decorrência de processo judicial.

Os códigos de receita relativos aos tributos gerados e enviados à DCTFWeb são os seguintes:

116201 – Retenção de que trata o art. 31 da Lei 8.212/91

114106 – Adicional de retenção de que trata o art. 31 da Lei 8.212/91



R-9001 – Informações de bases e tributos por evento - MOR

5. Totalização da contribuição previdenciária sobre a aquisição da produção rural

5.1. No retorno do evento R-2055 são apresentados ao sujeito passivo:

1) Código de Receita

2) Valor da Contribuição por Código de Receita

3) Valor da Contribuição com exigibilidade suspensa por Código de Receita.

Os códigos de receita utilizados para envio dos débitos à DCTFWeb são os seguintes:

1656-01 – Contribuição Previdenciária – Adquirente Pessoa Jurídica

1646-03 – Contribuição GILRAT – Adquirente Pessoa Jurídica

1213-06 - Contribuição para o Senar – Adquirente Pessoa Jurídica



DCTFWeb



DCTFWeb



DCTFWeb – perguntas e respostas
(inclusive sobre compensação e restituição)

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-
conteudo/publicacoes/perguntas-e-
respostas/dctfweb/perguntas-e-respostas-dctfweb.pdf



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


NOTA ORIENTATIVA S-1.0. 2021.05 

Orientações sobre a prestação de informações no eSocial pelos contribuintes 

com atividades rurais 

– versão atualizada em 06/08/2021 –

https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/nota-

orientativa-s-1-0-05-2021_revisada-em-06-08-2021_com-conceito-de-

segurado-especial.pdf

https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/nota-orientativa-s-1-0-05-2021_revisada-em-06-08-2021_com-conceito-de-segurado-especial.pdf


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 
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Visualizar 
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Soluções de consulta e de divergência
Disponível em 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/consulta.action?fa
cetsExistentes=&orgaosSelecionados=&tiposAtosSelecionados=72%3B+
73&lblTiposAtosSelecionados=SC%3B+SD&tipoAtoFacet=&siglaOrgaoFa
cet=&anoAtoFacet=&termoBusca=&numero_ato=&tipoData=2&dt_inici
o=&dt_fim=&ano_ato=&x=9&y=11&p=1



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


Fim 

Obrigado! 


