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Visão Geral Legal

SPED REINF
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Visão Geral

 A SPED REINF contempla todas as retenções do contribuinte sem relação 

com o trabalho, bem como as informações sobre a receita bruta para a 

apuração das contribuições previdenciárias substituídas. É um projeto em 

parceria com o Sistema de Estruturação Digital das Obrigações Fiscais, 

Previdenciárias e Trabalhistas - E-Social. 

 Para enviar informações para a EFD-REINF o contribuinte deverá gerar 

eventos em arquivos eletrônicos denominados eventos. Os eventos deverão 

ser assinados digitalmente de maneira a garantir a integridade dos dados e 

a autoria do emissor. A comunicação será baseada em Webservices, 

disponibilizados pelo sistema EFD-REINF
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Separação entre E-SOCIAL x EFD-REINF
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Visão Geral

 Dentre as informações prestadas através da EFD-REINF, destacam-se 

aquelas associadas nos grupos:

- Aos serviços tomados/prestados mediante cessão de mão de obra ou 

empreitada;

- Às retenções na fonte (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP) incidentes sobre os 

pagamentos diversos efetuados a pessoas físicas e jurídicas;

- Aos recursos recebidos por / repassados para associação desportiva que 

mantenha equipe de futebol profissional;

- À comercialização da produção e à apuração da contribuição previdenciária 

substituída pelas agroindústrias e demais produtores rurais pessoa jurídica;

- Às empresas que se sujeitam à CPRB (cf. Lei 12.546/2011);

- Às entidades promotoras de evento que envolva associação desportiva que 

mantenha clube de futebol profissional.



7

Registro Descrição

R-1000 Informações do Contribuinte

R-1070 Tabela de Processos Administrativos/Judiciais

R-2010 Retenção Contribuição Previdenciária - Prestadores de Serviços

R-2020 Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços

R-2030 Recursos Recebidos por Associação Desportiva

R-2040 Recursos Repassados para Associação Desportiva

R-2050 Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria

R-2060 Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB

R-2070 Retenções na Fonte - IR, CSLL, Cofins, PIS/PASEP - Pagamentos diversos

R-2098 Reabertura dos Eventos Periódicos

R-2099 Fechamento dos Eventos Periódicos

R-3010 Receita de Espetáculo Desportivo

R-5001 Informações das bases e dos tributos consolidados por contribuinte

R-9000 Exclusão de Eventos

Registros Técnicos Estruturada para WS em .XSD
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Exemplo de cruzamento de informações Governo
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Arquitetura da Receita Federal
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Requerimento Legal
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Requerimento Legal

 Legislação:

A EFD-REINF foi instituída pela IN RFB nº 1701 de 14 de março de 2017, 

tendo em vista o disposto no art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, 

e no Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007. 

 A obrigação prevista deve ser cumprida:

I - 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

II - 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).Cenário aplicado a Telefônica apenas no Webservice Nacional

Informações adicionais:

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=81226
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• Para o contribuinte que perder o prazo da declaração, a multa vai de 

R$500,00 até R$1500,00 por mês calendário ou fração. 

• Já para aqueles que omitirem operações 

financeiras ou as prestarem de maneira 

inexata ou incompleta, a multa é de 3% 

do valor das operações financeiras 

correspondentes.

Multas
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Solução WS REMOTO

Produto EFD-REINF
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SAP ECC
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Solução WS REMOTO SPED REINF
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Solução WS REINF

Nosso sistema foi desenvolvido totalmente em linguagem 

Abap e integrado dentro do SAP ECC para fazer a 

extração de dados, validações prévias e possibilidade de 

complementar as informações requeridas do SPED REINF 

antes de enviar os registros no evento.

O Web Service foi criado dentro do próprio ambiente SAP 

ECC, essa mensageria utiliza o Sproxy disponibilizada pelo 

SAP nativo.

Sistema divido em 2 módulos para a implementação:

•Modulo1: Base de Mensageria

•Modulo2: Mapa de Dados 
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Este módulo é composto por toda a estrutura dos layouts definidos 

pelos manuais incluindo a tecnologia de comunicação Web Service 

com a Receita Federal. 

O sistema efetuará todo o controle do fluxo de informações e possui 

todas as tabelas de armazenamento dos dados dos registros dos 

eventos, com um controle das informações enviadas, ajustadas, 

recibo do retorno e log de erros de retorno da receita aguardando 

correção.

Modulo1: Base de Mensageria
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Neste módulo será tratada a busca de informações de negócio e 

preparado o carregamento dos campos requeridos nos layouts das 

estruturas/eventos do módulo 1. 

Pode haver informações faltantes no processo atual da empresa 

armazenada no SAP ECC, então deve ser definido junto com a área 

fiscal e as demais áreas pertinentes um modelo de regra para atender 

o requerimento dos campos dos eventos. Existe também a 

possibilidade de complemento dos dados no cockpit antes do envio 

para a receita.

Modulo2: Mapa de Dados
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SPED REINF – SAP ECC

Módulo 2 – Mapa de DadosFonte de Dados Modulo 1 - Mensageria
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Arquitetura Técnica:
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• Monitor Cockpit de Controle de Eventos;

• Disponibilidade de ajustes e preenchimento manual de informações dos 

eventos antes do envio;

• Consulta do Histórico de Eventos Enviados ;

• Relatório de consistência das informações da empresa entregue ao Fisco;

• Controle da Assinatura do e-CNPJ para o envio e garantir a integridade dos 

dados e a autoria do emissor;

• Processamento prévio de validação e tratativa do retorno das 3 etapas da 

receita: Validação do Lote, Validação de Estrutura e Validação de Conteúdo;

• Validação de algumas regras prévias para identificar possíveis problemas 

que poderão ser questionados futuramente pelo Fisco. 

Arquitetura Técnica:
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WSREMOTO SPED REINF

 Transação que irá gerar os eventos

 Geração do evento R-1000 - Informações do Contribuinte
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 Será gerado um status dos eventos gerados, 

WSREMOTO SPED REINF
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WSREMOTO SPED REINF

 Evento R-1000. Dados do contribuinte e dados da empresa desenvolvedora 

do Software
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WSREMOTO SPED REINF

 Evento R-2010 Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de 

Serviços
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WSREMOTO SPED REINF

 Evento R-2010 Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de 

Serviços
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WSREMOTO SPED REINF

 Transação que irá enviar/monitorar os eventos 

 Envio evento R-1000
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WSREMOTO SPED REINF

 Evento R-1000

 Opção de revisar os dados
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WSREMOTO SPED REINF

 Após o envio do evento R-1000, opção de consultar o Log 
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WSREMOTO SPED REINF

 Opção de consultar o XML enviado e do XML de retorno
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 Transação que irá enviar/monitorar os eventos 

 Envio evento R-2010

WSREMOTO SPED REINF
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WSREMOTO SPED REINF

 Evento R-2010

 Opção de revisar os dados
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WSREMOTO SPED REINF

 Após o envio do evento R-2010, opção de consultar o Log 
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WSREMOTO SPED REINF

 Opção de consultar o XML enviado e do XML de retorno
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Rápida Implementação com um Sistema produto previamente 

desenvolvido e validado;

Produto totamente desenvolvido em Abap, não existe interface a 

sistema externo e dependência de um novo legado, manutenção 

diretamente no SAP ECC dos dados e reflexo online.

Auxílio no mapeamento de GAPs no fluxo dos processos e 

informações faltantes;

Possibilidade de complemento e preenchimento manual de 

informações como os demais SPED com o PVA.

Vantagens e Benefícios
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Planejamento e 

Implementação
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1. Fazer o levantamento na empresa para a classificação de quais os eventos mais relevantes e 

listar os tipos de serviços tomados e prestados, assim como outros eventos relacionados a INSS 

e IR;

2. Envolver todas as áreas necessárias para o mapeamento das regras, além do fiscal e TI, 

como a Juridico, Logístico, Compras e Financeiro;

3. Fazer o sanemento de dados, com a correção prévia de possíves erros de CNPJ e 

informações cadastrais;

4. Fazer o entendimento prévio das informações exigida do governos;

5. Revisão do cadastro de dado Mestre de Serviço na folha de serviço ou cadastro de material 

DIEN, para a utilização durante os processos tomado e prestado;

6. Verificar se estão devidamente configurada a retenção de impostos ISS, INSS e IR e os 

procedimentos para a escrituração dos mesmos;

7. Analisar os processo de Nota Fiscal de Serviço durante Compras e Vendas, que serão 

necessários na geração de informações;

8. Verificar o procedimento de registro dos fornecedores estão corretamente lançados

9. Verificar as configurações se estão de acordo com as regras imposto no REINF

10. Checar a configuração do dado mestre de serviço e fornecedores

11. Certificar as configurações do MP135(PCC) e LC166(ISS) estão devidamente configuradas.

12. Levantar os dados necessário para ser providenciado no Contribuinte da Empresa, registro 

R-1000

Recomendação de saneamento prévio para Projeto
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• Análise das funcionalidades de negócio não aderentes aos 

requerimentos do fisco e propor a nova fonte de informação para 

atendimento;

• Levantamento de GAPs das informações obrigatórias para o envio 

que não estão contempladas atualmente na empresa;

• Mapear as regras específicas de negócio para o cumprimentos de 

todas as informações dos eventos.

• Treinamento e Orientação no preenchimento das informações no 

sistema a ser enviado e validado no EFD-REINF. 

Tempo projeto: Atividades de aderência
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Planejamento e Implementação

Instalação 
Produto 

WS_REINF

Aderências 
GAPs

Testes Usuário Go-Live
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contato@wsremoto.com.br

Endereço:

Rua Tenerife, 31, 4º andar 

Vila Olímpia - São Paulo/SP - CEP 04548-040

Telefone Comercial: +55 (11) 3847-8927

Dúvidas


