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Introdução 
 
Este documento tem como objetivo descrever todos os passos necessários para a geração dos arquivos 
(Eventos), em formato XML para a transmissão da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras 
Informações Fiscais – Reinf.  
 
A validação do conteúdo do arquivo será realizada no momento de sua transmissão via Web Service.  
 
Os arquivos (Eventos) serão gerados a partir de uma ferramenta disposta no menu Fiscal do Microsoft 
Dynamics 365 Business Central.  
 

Obrigatoriedade  
 
A EFD-Reinf deverá ser entregue por:  
• Pessoas jurídicas que prestam e que contratam serviços realizados mediante cessão de mão de obra;  
 
• 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);  
 
• Pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB);  
 
• Produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição previdenciária substitutiva 
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural;  
 
• Associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional que tenham recebido valores a 
título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de 
espetáculos desportivos;  
 
• Empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado 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;  
 
• Entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional, em qualquer modalidade 
desportiva, dos quais participe ao menos 1 (uma) associação desportiva que mantenha equipe de futebol 
profissional;  
 
• 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.  
 

Prazo de Entrega  
 
Conforme a IN RFB nº 1767, de 14 de dezembro de 2017. A EFD-Reinf deverá ser transmitida:  
• A partir de 1º de maio de 2018, caso o faturamento da pessoa jurídica no ano de 2016 tenha sido superior 
a R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) ou;  
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• A partir de 1º de novembro de 2018, caso o faturamento da pessoa jurídica no ano de 2016 tenha sido de 
até R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais).  
 
• A partir de 1º de maio de 2019 no caso de entes da Administração Pública.  
 
A EFD-Reinf deverá ser transmitida ao SPED mensalmente até o dia 15 do mês subsequente ao que se refira 
a Escrituração.  
 
As Entidades Promotoras de Espetáculos Desportivos deverão transmitir as informações relacionadas ao 
Evento no prazo de até 2 (dois) dias úteis após sua realização. 

 
Definições Gerais sobre Eventos e Transmissão  
 

Assinatura  
 
Para enviar informações para a EFD-Reinf o contribuinte deverá gerar eventos em arquivos eletrônicos 
denominados eventos. Os eventos deverão ser assinados digitalmente, transformando este arquivo em um 
documento eletrônico nos termos da legislação brasileira, de maneira a garantir a integridade dos dados e a 
autoria do emissor.  
Os eventos deverão ser assinados digitalmente utilizando o e-CNPJ do contribuinte ou o e-CPF de seu 
representante legal ou o e-CPF ou e-CNPJ de seu procurador.  
 

Validação do Certificado Digital  
 
Os certificados digitais podem ser utilizados tanto nas conexões TLS de transmissão dos lotes de eventos para 
a EFD-Reinf, quanto para a assinatura dos eventos. Neste caso, os efeitos da validação podem se dar para 
todo o lote (no caso do erro ser gerado a partir do certificado de transmissão) como para um evento 
específico (no caso do erro ser gerado a partir de uma assinatura de um documento XML, enviado à EFD-
Reinf, que representa o evento).  
 

Transmissão  
 
O contribuinte, ao transmitir suas informações à EFD-Reinf, deve observar a sequência lógica de envio dos 
eventos, pois as informações constantes dos eventos “R-1000 – Informações do Contribuinte” e “R-1070 – 
Tabelas de Processos Administrativos/Judiciais” (quando for o caso), são necessárias ao processamento das 
informações dos eventos periódicos e do evento não periódico “R-3010 – Receitas de Espetáculo 
Desportivo”.  
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Registros (Eventos) contemplados no Microsoft Dynamics 365 Business Central 
 

 
 
Registros (Eventos) com Interação do Usuário  
 

Eventos de Tabela:  
 
• R-1000 – Informações do Empregador/Contribuinte  

• R-1070 – Tabela de Processos Administrativos/Judiciais  

 
Registro R-1000 – Informações do Contribuinte 
 
O evento R-1000 deverá ser o primeiro a ser transmitido, pois nele será fornecido as informações cadastrais 
do contribuinte, contendo os dados necessários para a validação dos próximos eventos da EFD-Reinf, 
inclusive para apuração das retenções e contribuições devidas.  
 
As principais informações a serem declaradas são: O Regime Tributário no qual se enquadra a Empresa, os 
Dados do Contato do Responsável pela Escrituração da EFD-Reinf, se a Empresa se enquadra na 
Desoneração da Folha de Pagamento e se está obrigada a entregar o SPED Contábil.  
 
O evento precisa ser enviado na primeira vez que a empresa entregar os arquivos e somente será necessário 
enviar novamente quando houver alguma alteração nas informações enviadas anteriormente. Tais 
informações podem ser atualizadas a qualquer momento pelo contribuinte. 
  

Registro R-1070 – Informações do Contribuinte  
 
O evento R-1070 deverá ser utilizado para informar os processos judiciais e administrativos que influenciam 
no cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias.  
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Será enviado com os dados cadastrais dos processos administrativos ou judiciais que o prestador ou tomador 
de serviço apresente que o isente de recolher o INSS, juntamente com o processo em que ele foi embasado 
para não haver retenção.  
 
As principais informações a serem declaradas são: Validade, Tipo de Processo, Número do Processo e Outros 
Dados Complementares.  
 
Sua transmissão deverá ocorrer até o dia 15 do mês subsequente ao mês de referência informado no evento 
ou antes do envio de qualquer evento no qual o processo seja informado.  
 
 

Eventos Periódicos:  
 
• R-2010 – Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados  

• R-2020 – Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados  

• R-2060 – Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (CPRB)  

• R-2099 – Fechamento dos Eventos Periódicos  

• R-2098 – Reabertura dos Eventos Periódicos  
 

Registro R-2010 – Retenção Contribuição Previdenciária – Serviços Tomados  
 
O evento R-2010 comporta as informações relativas aos serviços contratados, com as correspondentes 
informações sobre as retenções previdenciárias, e realizados mediante cessão de mão de obra ou 
empreitada, nos termos do art. 31 da Lei nº 8.212, de 1991, inclusive quando a empresa prestadora se sujeitar 
ao regime da contribuição previdenciária sobre a receita bruta – CPRB, consoante preconiza o art. 7º, §6º da 
Lei nº 12.546, de 2011.  
 
Neste evento deverá conter somente as informações das notas fiscais de serviços tomados na data de sua 
competência. Caso a pessoa jurídica faça a contratação de serviços, e nestes incida a retenção de contribuição 
previdenciária, estes deverão ser declarados na EFD-Reinf, mesmo que o documento possua algum processo 
administrativo ou Judicial impedindo a retenção do INSS. Já as notas fiscais que não retiveram retenções, não 
devem ser entregues na EFD-Reinf.  
 
As notas que não forem enviadas dentro do prazo de competência, deverão ser enviadas como arquivo de 
retificação para que sejam regularizadas perante o Fisco, pois serão prontamente rejeitados os eventos 
informados com data de emissão diferente do mês corrente. Para isso será necessário reabrir o mês de 
movimento, enviando o registro de reabertura das notas e enviá-las.  
 

Registro R-2020 – Retenção Contribuição Previdenciária – Serviços Prestados  
 
O evento R-2020 é semelhante ao evento R-2010 e nele deverá ser apresentado a relação das notas fiscais 
dos serviços prestados pela empresa, que possuam retenção de INSS, tenham redução de base de INSS ou 
não possuam valor de INSS devido a um processo administrativo ou judiciário que permita a não retenção do 
valor por parte do tomador, gerando um arquivo relacionando as notas fiscais emitidas.  
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Registro R-2060 – Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)  
 
Evento que são prestadas as informações pelas empresas sujeitas ao pagamento da Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), instituída pela Medida Provisória nº 540, de 2011, 
posteriormente convertida na Lei nº 12.546, de 2011 e alterações.  
 
A CPRB incide sobre o valor da receita bruta, em substituição à contribuição previdenciária patronal incidente 
sobre a folha de pagamento dos segurados empregados e contribuintes individuais. 
 
Quem está obrigado: O contribuinte que desenvolva as atividades relacionadas no art. 7º ou que fabrique os 
produtos listados no art. 8º da Lei nº 12.546, de 2011 e alterações estão obrigados a enviar esse evento. Os 
contribuintes considerados órgãos públicos não deverão enviar esse evento. 
 

Registro R-2099 – Fechamento dos Eventos Periódicos  
 
Este evento se destina a informar o encerramento da transmissão dos eventos periódicos na EFD-Reinf, no 
período de apuração. Neste momento são consolidadas todas as informações prestadas nos eventos R-2010 
a R-2070.  
 
A aceitação deste evento pela EFD-Reinf após processadas as devidas validações, conclui a totalização das 
bases de cálculo e possibilita a integração com a respectiva Declaração de Débitos e Créditos Tributários 
Federais – DCTF.  

 
Informações Adicionais: 
Até a aceitação desse evento pela EFD-Reinf são permitidas inclusão, exclusão e retificação de informações. 
Após o fechamento, eventuais retificações e exclusões, bem como inclusões de informações, só serão 
permitidas após o envio do evento R-2098. 
 

Registro R-2098 – Reabertura dos Eventos Periódicos  
 
Este evento é utilizado para reabrir o movimento de um período já encerrado, possibilitando o envio 
retificações ou novos eventos periódicos.  
 
Estão obrigados a enviar esse evento todos os contribuintes que, após o envio do evento R-2099, para o 
período de apuração em questão, necessitem retificar informações enviadas pelos eventos periódicos R-
2010 a R-2070.  
 
A reabertura poderá ser realizada a qualquer momento. 
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Eventos no Microsoft Dynamics 365 Business Central 
 

R-1000 – Informações do Empregador/Contribuinte  
 
As informações que são utilizadas no evento R-1000 estão localizadas na tela Informações da empresa.  
 
Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito do centro de função e selecione a opção 
Informações da Empresa. 
 

 
 
Uma tela com os dados cadastrais da empresa será exibida. 
 

 
 
Para verificar as Informações de Filiais (caso a empresa possua), acesse tela Lista Filiais.  

Procure por Lista Filiais na ferramenta de busca.  
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Clique na filial desejada para verificar as informações da mesma. 

 
 

Além desses dados, outras informações do evento R-1000 estão localizadas na tela Configurações Reinf. 
  
Clique em Configurações & Extensões no menu suspenso. 

 

Clique em Fiscal > EFD Reinf > Configurações Reinf. 

 

Caso a opção não esteja disponível no menu, utilize a ferramenta de busca. 
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• Selecione o Código de Classificação Tributária do Contribuinte;  

• Caso a empresa adote a ECD, habilite a opção Empresa Entrega a ECD,  

• Caso a empresa possua Desoneração da Folha, habilite a opção Desoneração da Folha;  

• Caso a empresa possua Acordos Internacionais de Isenção de Taxas, habilite a opção Acordo 
Internacional de Isenção de Taxas;  

• Selecione a Situação da Pessoa Jurídica (Normal, Extinção, Fusão, Cisão ou Incorporação).  

• Informe os Dados de Contato no Contribuinte (Nome, CPF, Telefone Fixo, Telefone Celular, Endereço 
de E-mail);  

• Informe os Dados do Responsável pelas Informações (Nome e CPF)  
 

 
 

Obs.: Caso os dados não estejam editáveis, clique em Ações > Permitir Edição (esta função só poderá ser 
realizada por usuário que possua permissão SUPER). 

 

 
 

Para transmitir o evento R-1000:  
 
Clique em Fiscal no menu Suspenso. 
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Clique em Livros Fiscais > EFD Reinf > Eventos Periódicos > Informações do Contribuinte. 
 
Se a opção não estiver disponível no menu utilize a ferramenta de busca.  
 

 
 

• Clique em Novo;  

• Informe o Período Inicial referente aos títulos registrados no mês;  

• Clique em Processo > Enviar Evento Inclusão para transmitir o evento R-1000;  

• Após enviar o evento de inclusão, verifique o Status e o Último Status de Eventos.  

 

 
 
Obs1: Deverá ser enviado no 1 dia do mês de início da Reinf, e somente necessitará ser enviado novamente 
caso a empresa altere alguma informação em seu cadastro. Dessa forma, o evento R-1000 uma vez enviado, 
manterá suas informações na declaração da obrigação.  
 
Obs2: Caso o Evento não seja transmitido com sucesso, a coluna Últimas Mensagens de Erro informará a 
respectiva causa. 
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R-1070 – Processos Administrativos e Judiciais  
 
Para incluir as informações que são utilizadas no evento R-1070 clique em Fiscal no menu suspenso. 
 
Clique em Livros Fiscais > EFD Reinf > Eventos Periódicos > Processos Administrativos/Judiciais. 
 

 
 

Na tela de inserção dos dados clique em Novo e preencha as informações:  

• Informe o Tipo do processo. 

• Informe o Nº do Processo;  

• Insira uma Descrição correspondente ao processo;  

• Informe o Início da Validade do processo;  

• Informe o Fim da Validade do processo (se existir);  

• Selecione a Autoria do processo: Contribuinte; Outra Entidade ou Empresa.  
 

 
 

• Caso o processo seja do tipo Judicial, informe: Cód. Identificação da Vara; UF da Vara e o 
Município da Vara.  
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Obs.: Os Processos Administrativos/Judiciais devem ser cadastrados individualmente, bem como seu 
respectivo envio de Evento. 

 

• Para a criação e envio de um Processo Administrativo ou Judicial, obrigatoriamente, o contribuinte 
deverá inserir Informações de Suspensões de Tributos.  

 
Para isso, clique em Processo > Informações de Suspensão de Tributos. 
 

 
 

• Informe o Cód. Suspensão, Cód. Indicador de Suspensão, a Data se há ou não Depósito do Montante 
Integral.  

 

 
 

• Para transmitir o evento R-1070, clique em Processo > Enviar Evento Inclusão.  

• Após enviar o evento de inclusão, verifique o Status e o Último Status de Eventos.  
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R-2010 – Retenção Contribuição Previdenciária – Serviços Tomados  
 
Para incluir as informações que são utilizadas no evento R-2010 clique em Fiscal no menu suspenso. 
 
Clique em Livros Fiscais > EFD Reinf > Períodos. 
 
Utilize a ferramenta de busca se a opção não estiver disponível no menu suspenso. 
 

 
 

 
• Selecione o Período (mês). Como particularidade, o período é criado automaticamente, 

considerando a data corrente;  

• Clique em Processo > Sugerir Eventos Mensais. Será exibida uma mensagem com a quantidade de 
eventos criados. 
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Após sugerir os eventos mensais é necessário acessar os eventos sugeridos para enviá-los. 
 
Clique em Fiscal no menu suspenso. 
 
Clique em Livros Fiscais > EFD Reinf > Retenção Contribuição Previdenciária - Compras. 
 

 
 

• As linhas serão criadas por fornecedor. Se desejar visualizar os documentos presentes na linha, clique 
em Documentos. 

 

 
 

• Para enviar o evento, selecione a linha desejada e clique em Processo > Enviar Evento.  
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Obs.: Para que os eventos possam ser enviados com sucesso, deve ser preenchido no cartão do Item, o campo 
Cód. Serviço, e o código de serviço deverá estar com o campo Cód. Reinf preenchido. 
 

• Após enviar o evento, verifique o Status. 
 

R-2020 – Retenção Contribuição Previdenciária – Serviços Prestados 
 
O procedimento para a geração dos eventos de serviços prestados é o mesmo realizado para serviços 
tomados. 
 
Clique em Fiscal no menu suspenso. 
 
Clique em Livros Fiscais > EFD Reinf > Períodos. 
 
Utilize a ferramenta de busca se a opção não estiver disponível no menu suspenso. 
 

 
 

• Selecione o Período (mês). Como particularidade, o período é criado automaticamente, 
considerando a data corrente;  

• Clique em Processo > Sugerir Eventos Mensais. Será exibida uma mensagem com a quantidade de 
eventos criados. 
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Após sugerir os eventos mensais é necessário acessar os eventos sugeridos para enviá-los. 
 
Clique em Fiscal no menu suspenso. 
 
Clique em Livros Fiscais > EFD Reinf > Retenção Contribuição Previdenciária - Vendas. 
 

 
 

• As linhas serão criadas por cliente. Se desejar visualizar os documentos presentes na linha, clique em 
Documentos. 

 

 
 

• Para enviar o evento, selecione a linha desejada e clique em Processo > Enviar Evento.  
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Obs.: Assim como no evento R-2010, o evento R-2020 necessita que o Cód. Serviço e o Cód. Reinf estejam 
cadastrados. 
 

• Após enviar o evento, verifique o Status. 
 
 

R-2060 – Retenção Contribuição Sobre a Receita Bruta (CPRB) 
 
Para gerar as informações que são utilizadas no evento R-2060 o procedimento é o mesmo realizado para 
serviços tomados e prestados. 
 
Clique em Fiscal no menu suspenso. 
 
Clique em Livros Fiscais > EFD Reinf > Períodos. 
 
Utilize a ferramenta de busca se a opção não estiver disponível no menu suspenso. 
 

 
 

• Selecione o Período (mês). Como particularidade, o período é criado automaticamente, 
considerando a data corrente;  

• Clique em Processo > Sugerir Eventos Mensais. Será exibida uma mensagem com a quantidade de 
eventos criados. 
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Obs1.: É importante ressaltar que a CPRB só será sugerida, se na tela de configurações da Reinf estiver 
habilitada a opção de desoneração. 
 

 
 
 
Após sugerir os eventos mensais é necessário acessar os eventos sugeridos para enviá-los. 
 
Clique em Fiscal no menu suspenso. 
 
Clique em Livros Fiscais > EFD Reinf > Retenção Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB). 
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• Selecione o Período (mês) e filial desejada (se houver). Como particularidade, o período é criado 
automaticamente, considerando a data corrente;  

• Clique em Processo > Receita Bruta por CNAE.  
 

 
 

 
• Selecione o Cód. Atividades, Produtos e Serviços e informe o Valor da Receita Bruta (a Base de 

Cálculo, a Alíquota e o Valor do Imposto são preenchidos automaticamente).  
 

 
 

Obs2.: Para informar o código de atividades, produtos e serviços, é necessário que o mesmo (e sua alíquota) 
esteja cadastrado previamente. Para conferir os códigos ou cadastrá-los, clique em Configurações & 
Extenções > Fiscal > EFD Reinf > Códigos de Atividades, Produtos e Serviços sujeitos à CPRB. 
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• Caso existam ajustes, os mesmos devem ser informados através do botão Ajustes. Selecione o Tipo 
(Inclusão ou Exclusão), insira Código do Ajuste e a Descrição, Data e o Valor. 
 

 
 

 
 

Obs3.: Verifique que ao informar o Ajuste, os campos Total de Exclusões ou Total de Inclusões serão 
atualizados, farão alteração na Base de Cálculo e consequentemente no Valor do Imposto;  

 
• Após preencher os dados de receita bruta por CNAE, retorne à tela da CPRB, selecione a linha e 

clique em Processo > Enviar Evento;  

• Verifique o Status. 
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R-2099 – Fechamento dos Eventos Periódicos  
 
Para as informações do evento R-2099 clique em Fiscal no menu suspenso. 
 
Clique em Livros Fiscais > EFD Reinf > Períodos. 
 
Utilize a ferramenta de busca se a opção não estiver disponível no menu suspenso. 
 

 
 

 
• Selecione o Período desejado.  

• Clique em Enviar Evento de Fechamento;  
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• Após o envio, clique em Processo > Consultar Evento de Fechamento e verifique o resultado do 
processamento;  

 

 
 

Obs1: Ao consultar o evento R-2098 e obter sucesso, o mesmo é ocultado da tela de Períodos e sua 
visualização ocorre através da opção Histórico > Mostrar Períodos Fechados; 
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R-2098 – Reabertura dos Eventos Periódicos  
 
Para realizar o envio do evento R-2098 clique em Fiscal no menu suspenso. 
 
Clique em Livros Fiscais > EFD Reinf > Períodos. 
 
Utilize a ferramenta de busca se a opção não estiver disponível no menu suspenso. 
 

 
 

• Clique em Histórico > Mostrar Períodos Fechados; 
 

 
 

• Selecione o Período Fechado e clique em Processo > Enviar Evento de Reabertura;  
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• Verifique o Status do período (a reabertura não necessita de Consulta). O status deve ser alterado 

para Reaberto.  

• Execute as devidas alterações e envie novamente o Evento de Fechamento (R-2098). 
 
 

Informações Gerais  
 
Visualização de Eventos, Erros, Atualização e Exclusão 
  
Os registros (Eventos) da EFD-Reinf enviados através do Business Central tem sua rastreabilidade a partir das 
seguintes funcionalidades:  
 

• Para visualizar os Eventos Enviados (em qualquer uma das telas), clique em Histórico > Eventos 
Enviados. Ou ainda em Fiscal > Livros Fiscais > EFD Reinf > Histórico. 
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• Ainda nas telas de histórico é possível visualizar os XMLs de envio e resposta e os Erros (caso 
ocorram). 

 

 
 

• Caso alguma informação precise ser alterada deverá ser utilizada a função Processo > Envio de 
Evento de Atualização.  

• Caso alguma informação necessite ser excluída (situações de erro) deverá ser utilizada a função 
Processo > Enviar Evento Exclusão. 
 

 
 

Web Service 
 
Está disponível a informação do Web Service de envio dos eventos da EFD Reinf na tela de configurações da 
Reinf (Configurações & Extensões > Fiscal > EFD Reinf > Configurações Reinf). 

 
• O ambiente do Web Service deve ser informado pelo usuário que tenha permissão SUPER. As opções 

disponíveis são Produção e Produção Restrita (Ambiente de Homologação).  

• Para edição desta informação (ou qualquer outra nesta tela), além de ter permissão SUPER, o usuário 
deve clicar em Ações > Permitir Edição. 
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• A URL do Web Service não deve ser alterada, somente em caso de extrema necessidade, ainda sim 

sendo informada pela equipe da Fênix.  

• O Certificado Digital deve ser importado e apontado. 
 
 

 


