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Você já está por dentro sobre como será a nova EFD-Reinf?
Você tem que estar preparado para ela, não é mesmo? A nal
de contas, ela vai trazer alguns conceitos bem diferentes
daqueles que já existem na EFD-Reinf atual.
Hoje em dia, você está acostumado com a Reinf para
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apuração de retenções previdenciárias. Uma das principais
funções dela, atualmente, é justamente você detalhar os

Pesquisa

serviços terceirizados que estão sujeitos à retenção dos 11%.
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O contratante informar que terceirizou o serviço e o
prestador também tem obrigação de informar o que fez de
destaque. E, dessa forma, leva-se para a DCTF-Web os
valores devidos de retenções previdenciárias.
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poder se creditar daqueles valores que ainda não recebeu na
hora do pagamento da Nota Fiscal.
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Este é o resumo da EFD-Reinf tradicional e atual, concorda?
Agora, vamos entender um pouco mais sobre as novidades
que vêm por aí… Preparados? Então, vamos lá!
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Sped (www.sped.rfd.gov.br (http://www.sped.rfd.gov.br/))
conseguirá acessar o leiaute com as minutas dos Leiautes da
EFD-Reinf versão 2.1.
No entanto, é bom reforçar que essa minuta não é o leiaute
o cial da nova EFD-Reinf. Porém, ela nos dá uma pista sobre
como a Receita Federal já está imaginando implementar as
novidades nas retenções do Imposto de Renda, PIS, COFINS e
CSLL.
Então, é importante já carmos preparados para o que vem
por aí com relação aos nossos procedimentos diários no
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trabalho ou na prestação de serviços.
Vamos usar como exemplo aqui, nesse artigo, o evento R4020 (Pagamento/Crédito ao Bene ciário Pessoa Jurídica),
que trata justamente de uma das situações mais comuns que
existem.
Imagine que você tem uma empresa de limpeza e emite
Notas Fiscais para o seu contratante. Nesse caso, você faz o
destaque dos 4,65%. Então, você também faz o destaque
referente aos 11% do INSS e dos 4,65% da CSLL.

Conflitos das MP 927 e MP
(https://blo 936 – Direito Material e
g.nith.com. Direito Processual
br/con ito (https://blog.nith.com.br/c
s-das-mp- onflitos-das-mp-927-e-mp927-e-mp- 936-direito-material-edireito-processual/)
936direitomaterial-edireitoprocessual

25 DE MAIO DE 2020 /
0 COMMENTS
(HTTPS://BLOG.NITH.COM.BR/CONFLI
DAS-MP-927-E-MP-936-DIREITOMATERIAL-E-DIREITOPROCESSUAL/#RESPOND)

/)

Veja bem! A empresa vai fazer o destaque na Nota Fiscal e o
Saiba as possibilidades de

banco vai fazer a retenção dos 11% por competência, ou seja,
logo na emissão da Nota, vai também fazer o destaque da
retenção do Imposto de Renda.
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Mas PIS, COFINS e CSLL a retenção é feita apenas no ato do
pagamento. Ou seja, já existe aqui uma diferença bem
grande, porque enquanto o INSS e o Imposto de Renda a
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empresa faz a retenção logo que a Nota Fiscal é emitida.
O PIS, COFINS CSLL a retenção poderá ser feita somente no
ato do pagamento do serviço prestado. E como informar isso
tudo na Reinf?
Nova EFD-Reinf: a retenção poderá ser feita no crédito ou
na hora do pagamento

Na Reinf, de imediato, a empresa irá informar no evento R4020 que já fez a retenção do INSS e irá acrescentar também
que houve, eventualmente, a retenção da fonte pagadora no
evento R-4080.
Com isso, você também irá informar que a empresa está com
retenção no crédito. E, com isso, irá a rmar que a empresa
estará tendo uma retenção no crédito. Então, você e a sua
empresa terão a retenção no crédito ou no pagamento.
Na nova tabela há várias informações do novo leiaute e já é
possível ver algumas mudanças na nova Reinf que vem por
aí…
Uma delas diz respeito aos grupos que surgiram ao longo da
tabela da Reinf versão 2.1 (CSLL / Co ns; Informação de
Pagamento e IR) e são informações que podem ocorrer ou
não nas transmissões do evento.
E vamos explicar a razão? Porque no momento em que a
empresa emitiu a Nota Fiscal foi informado que houve um
crédito no IR e não vou informar nada sobre o PIS, COFINS e


/

CSLL se o pagamento não for feito naquele mesmo mês em
que a Nota Fiscal foi emitida.
Também é importante ressaltar que é preciso informar na
tabela da Reinf qual é a Natureza do Rendimento. Porque
quando a empresa faz um pagamento ela pode estar
fazendo esse repasse a título de um serviço contratado de
limpeza, de segurança…
Ou seja, a natureza do rendimento é que vai de nir o que é
cabível: retenção de Imposto de Renda, de CSLL, do PIS ou
COFINS, e você irá conseguir ver todas essas informações na
Tabela 01, que é fundamental para o preenchimento desse
evento!!
Gostou dessas informações, deste artigo que preparamos
para você a m de explicar um pouco mais sobre as
novidades na EFD-Reinf? Se preferir, clique aqui
(https://www.youtube.com/watch?v=LMqfzAeZy-U)e assista
ao vídeo completo.
Aproveite também e conheça o site da Nith Treinamentos
(http://www.nithtreinamentos.com.br/) e todos os cursos
online que ela oferece para quem quer aprender com quem
entende e tornar-se um pro ssional de destaque no setor
em que atua.
Fique atento às nossas redes sociais, pois trazemos sempre
as principais novidades sobre o que está acontecendo neste
período de calamidade pública no nosso país. Siga-nos
também no Facebook (https://ptbr.facebook.com/nithtreinamentos/), no Instagram
(https://www.instagram.com/nithtreinamentos/) e se inscreva
no canal da Nith Treinamentos, no Youtube
(https://www.youtube.com/user/NithTreinamentosEAD).


/

COMPARTILHE ESSE POST

&med 420&
xt=Pre
om/sh
share?
FDD?
0EFDom.br%ets/sh
nith.c
g.nith.
al+de
al+de
g.nith
g.nith.
blog n
D-Rein Fblog
om/sh
g.nith. g.nith

Deixe uma resposta
Conectado como Angelica (https://blog.nith.com.br/wpadmin/pro le.php). Sair » (https://blog.nith.com.br/wplogin.php?
action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br
%2F%3Fp%3D19420&_wpnonce=914755ae7d)
Seu comentário aqui...

PUBL I C A R COMENT ÁRIO



TALVEZ VOCÊ GOSTE TAMBÉM

(https://blog.nith.c

(https://blog.nith.c

(https://blog.nith.c

om.br/nova-

om.br/retencoes-

om.br/instrument

estrutura-da-efd-

previdenciarias-

o-de-bloqueio-do-

reinf/)

acabou-o-paraiso-

portal-web-da-efd-

scal-o-governo-

reinf/)

Nova Estrutura da
EFD-Reinf
(https://blog.nith
.com.br/novaestrutura-da-efdreinf/)
 15 de julho de 2019

de-olho-noscontratantes/)
Retenções
Previdenciárias –
acabou o paraíso
scal! O Governo
de olho nos
contratantes
(https://blog.nith
.com.br/retencoes
-previdenciarias-

Instrumento de
Bloqueio do
Portal Web da
EFD-Reinf
(https://blog.nith
.com.br/instrume
nto-de-bloqueiodo-portal-webda-efd-reinf/)
 25 de fevereiro de



2019
/

acabou-o-paraisoscal-o-governode-olho-noscontratantes/)
 24 de fevereiro de
2020

(https://blog.nith.c

(https://blog.nith.c

(https://blog.nith.c

om.br/efd-reinf-

om.br/retirada-da-

om.br/efd-reinf-

publicado-o-novo-

minuta-dos-

aprovada-versao-

prazo-para-o-3o-

leiautes-da-efd-

2-0-do-leiaute/)

grupo/)

reinf-3-0/)

EFD-REINF:
publicado o novo
prazo para o “3º
Grupo”
(https://blog.nith
.com.br/efd-reinfpublicado-o-novoprazo-para-o-3ogrupo/)

Retirada da
Minuta dos
Leiautes da EFDREINF 3.0
(https://blog.nith
.com.br/retiradada-minuta-dosleiautes-da-efdreinf-3-0/)

 19 de julho de 2019

 9 de agosto de 2019

EFD-Reinf:
Aprovada Versão
2.0 do Leiaute
(https://blog.nith
.com.br/efd-reinfaprovada-versao2-0-do-leiaute/)
 11 de março de 2019

(https://blog.nith.com.br/)

© COP YRIGH T 2 019 · TODOS OS DIREI TOS RE SER VAD OS PA RA N I TH T REI N AM EN T OS E IR ELI CN P J: 07. 649. 81 1 /000 1 - 6 7


/

