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Cronograma de Implantação
Saiba como será a implantação da EFD-Reinf e fique
de olho em qual etapa a sua empresa inicia.

Etapa atual

1º de Maio de 2018

1º de Novembro
de 2018

1º de Maio de 2019

Iniciam as Empresas com

Iniciam as demais

Orgãos Públicos

Faturamento no ano base

Empresas

de 2016 superior a
R$ 78 Milhões;
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Central de
Comunicação
EFD-Reinf

Para facilitar o seu trabalho, nós criamos dentro do G5 Phoenix a
Central de Comunicação da EFD-Reinf. Todas as informações
pertinentes a geração do arquivo ficarão sempre disponíveis nesta
opção, assim, você pode acompanhar todas as etapas do processo de
forma centralizada e descomplicar a entrega do arquivo.
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Central de Comunicação da EFD-Reinf

Ao acessar o G5 Phoenix, você visualizará o atalho para a
EFD-Reinf, é através dele que você acompanhará todas as
etapas para a entrega do arquivo.
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Central de Comunicação da EFD-Reinf

Nessa opção nós temos os seguintes itens:

Central de Comunicação EFD-Reinf
É através dessa Central que você preparará todo o
envio do arquivo da EFD-Reinf para o governo.
Ao acessar a Central você notará o seguinte:

•

Todas as empresas (Matriz) que possuírem filiais
serão listadas com um ícone já que existirá sempre a
consolidação de Matriz e Filiais.

•

A empresa com destaque em vermelho identifica
que essa empresa é Matriz e a mesma é contabilizada
por outro escritório contábil e que apenas a
movimentação das filiais serão enviadas para a EFDReinf.

•

O Status servirá para que você acompanhe a situação
da empresa com relação a EFD-Reinf.
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Central de Comunicação da EFD-Reinf

Aviso Importante
Antes de dar início ao processo de envio da EFD-Reinf não esqueça de
se certificar que o Responsável está devidamente preenchido, para isso,
acesse o menu Cadastro / Empresas, campo Responsável e verifique
se os campos Nome, CPF, Fone e o campo e-mail estão informados
corretamente pois os mesmos são essenciais para a EFD-Reinf.

Se faz necessário também acessar a aba Certificado Digital do Cadastro da
empresa e configurar as informações correspondentes aos certificados
A1 ou A3.
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Central de Comunicação da EFD-Reinf

Iniciando a EFD-Reinf
Confira o passo a passo para que você possa iniciar a
EFD-Reinf nas empresas que entram nessa primeira
fase:
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Central de Comunicação da EFD-Reinf

1º Passo Selecione a empresa: Você poderá marcar todas as

4º Passo Informe a data de início: Coloque a data de início (teste

empresas, ou apenas aquelas nas quais você deseja enviar. O sistema

ou oficial) para a entrega da EFD-Reinf.

carregará todos os contribuintes (empresas) que estão ativos,
empresas inativadas e encerradas.

5º Passo Escolha o método de geração do Arquivo: Defina como
Manual caso você queira fazer todo o procedimento sem ajuda ou

2º Passo Identifique o ambiente. Informe se você enviará as

Automático, essa opção serve para ativar o Robomatic no G5 Phoenix

informações para o ambiente de produção (Oficial) ou para o

e ele se encarregar de preparar os dados, analisar e enviar para o

Ambiente de Produção Restrita (Testes). Sugerimos sempre habilitar

governo.

a empresa no ambiente produção restrita (Testes) que é o ambiente
de testes da EFD-Reinf, através dele você pode enviar os dados da

6º Passo Habilite a EFD-Reinf: O processo de habilitar a empresa

empresa inúmeras vezes e verificar se todos os cadastros estão

para a EFD-Reinf ainda não quer dizer que o contribuinte já está na

preenchidos corretamente antes de entregar o arquivo final, mas,

EFD-Reinf, o Habilitar significa que será separado todos os dados da

não se esqueça de ficar atento aos prazos de entrega.

empresa para dar início a entrega da carga inicial.

3º Passo Confirme o Faturamento: Confirme a faixa de faturamento
das empresas que você está enviando.
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Central de Comunicação da EFD-Reinf

Como escolher o método de
envio (Automático ou Manual)
Antes de habilitar a empresa para o envio da EFD-Reinf é necessário
que você escolha como essas informações serão enviadas, confira os
métodos que podem ser utilizados e escolha o mais adequado para
sua empresa.
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O envio Automático dependerá do encerramento do mês da empresa

Se você escolher pelo envio Manual, você sempre deverá de lembrar

para que a partir dai o próprio sistema se encarregará de enviar

de atualizar as informações da empresa para enviar a Carga Inicial e

as informações e de tempos em tempos e verificar se ocorreram

Todos os eventos.

alterações para atualizar o web service do governo.
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Central de Comunicação da EFD-Reinf

Aba Diretório,
para que serve?
Nessa opção, listaremos apenas os contribuintes (empresas) que
foram habilitados para a EFD-Reinf no ambiente de produção ou
produção restrita e na parte de baixo da tela demonstraremos os
caminhos onde serão salvos os arquivos XML envio, XML retorno
envio e XML retorno processamento.

Esses arquivos XMLs não devem ser excluídos pois os mesmos são
seus documentos perante a EFD-Reinf, inclusive, aconselhamos que
você faça backups periodicamente desses arquivos.
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Central de Comunicação da EFD-Reinf

Aba Verificador
de Inconsistências
Quando você envia o arquivo para a plataforma do governo
você não tem certeza se todos os dados serão validados
corretamente, pensando nisso nós criamos dentro da Central
a opção de verificar possíveis erros nos cadastros e nos
lançamentos que serão enviados para a EFD-Reinf.

Basta que antes do envio você clique na opção Verificar
Inconsistência e peça para que o sistema análise todos os
cadastros e lançamentos envolvidos (Empresas, Processos,
Lançamentos de Serviços tomados/prestados, Contribuição
Previdenciária sobre Receita Bruta, Associação Desportiva,
Receita de Espetáculo Desportivo).

Assim, o sistema identificará a existência de campos não
preenchidos ou dados preenchidos incorretamente, evitando
12

que estes erros sejam enviados e rejeitados no ambiente da
EFD-Reinf.
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Central de Comunicação da EFD-Reinf

Aba Carga Inicial,
para que serve?
Nessa opção, listaremos apenas os contribuintes (empresas) que
foram habilitados para a EFD-Reinf no ambiente de produção ou
produção restrita e na parte inferior da tela, demonstraremos os
eventos abaixo caso exista movimentação para os mesmos:

13

Inclusões do registro R-1000

Inclusões do registro R-1070

Cadastro do Contribuinte

Cadastro de Processos
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Central de Comunicação da EFD-Reinf

Aba Todos os Eventos
(Manual), para que serve?
Nessa opção, listaremos apenas os contribuintes (empresas) que
foram habilitados para a EFD-Reinf no ambiente de produção ou
produção restrita e na parte inferior da tela, demonstraremos os
eventos abaixo caso exista movimentação para os mesmos:
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Central de Comunicação da EFD-Reinf

1 Inclusões e Alterações do registro R-1000 - Cadastro do
Eventos

Contribuinte

7 Inclusões e Retificações do registro R-2050 - Comercialização
da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria

Carga
Inicial

2 Inclusões, Alterações e Exclusões do registro R-1070 Cadastro de Processos

8 Inclusões e Retificações do registro R-2060 - Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB

Eventos
Periódicos

3 Inclusões e Retificações do registro R-2010 - Retenção
Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados

9 Inclusões do Registro R-2098 - Reabertura dos Eventos
Periódicos
10 Inclusões do Registro R-2099 - Fechamento dos Eventos

4 Inclusões e Retificações do registro   R-2020 - Retenção
Eventos

Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados

Periódicos
5 Inclusões e Retificações do registro R-2030 - Recursos
Recebidos por Associação Desportiva

6 Inclusões e Retificações do registro R-2040 - Recursos
Repassados para Associação Desportiva
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Periódicos

11 Inclusões e Retificações do registro R-3010 - Receita de
Espetáculo Desportivo

Eventos não
Periódicos

12 Exclusão dos Eventos acima R-9000 - Exclusão de Eventos
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Central de Comunicação da EFD-Reinf

Painel de Pendências
Tudo que aconteceu no sistema de preparo para
envio de informações a EFD-Reinf, ficará disponível
nesse painel, ou seja, todos os cadastros novos,
alterações, cargas iniciais e outras informações
ficarão disponíveis para que você acompanhe o que
o Gerador da EFD-Reinf do G5 Phoenix vai pegar
para processar o envio para o ambiente do governo.
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Central de Comunicação da EFD-Reinf

Gerador XML
De tempos em tempos e de acordo com a
configuração feita na tela do Gerador do XML o
próprio sistema ficará buscando as informações que
já estão separadas no G5 Phoenix para sincronizar
com o sistema do governo.

Assim você não precisa ficar lembrando de enviar
os dados, pois o próprio sistema fará isso sozinho
através do recurso do Robomatic
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Primeiros Passos
para a EFD-Reinf
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Primeiros Passos para a EFD-Reinf

Cadastro de Empresas
No cadastro da empresa, na aba escrita é necessário
o preenchimento do campo “Classificação Tributária  
EFD-Reinf”.

Neste

campo

será

apresentada

a

lista

de

classificações para a EFD-Reinf e a data de início do
enquadramento. A data de enquadramento é a data
de início da obrigatoriedade da EFD-Reinf para a sua
empresa. Ex: Data: 01/05/2018 – Tipo 99 – Pessoa
Jurídicas em Geral

Essas informações alimentaram o evento R-1000
(Cadastro do Contribuinte).

19

MANUAL EFD REINF

Primeiros Passos para a EFD-Reinf

Em seguida será necessário preencher também o
campo “CPRB – EFD Reinf”.

Aqui será definida a data em que a empresa for
optante pelo cálculo da Contribuição Previdenciária
com Base na Receita Bruta da empresa no âmbito da
EFD-Reinf.

A data de enquadramento deste campo não pode
ser anterior a data de enquadramento do campo de
Classificação Tributária. Ex: Data 01/05/2018 – Tipo
01 Enquadrado.
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Primeiros Passos para a EFD-Reinf

Por último na aba certificado, você precisa incluir
os dados do certificado digital que assinará
eletronicamente os arquivos do envio da EFD-Reinf.

Caso você tenha alguma dúvida, no Blog da Contmatic
incluímos uma matéria especial explicando todos os
detalhes sobre qual certificado digital você precisa
utilizar.

Clique aqui e acesse a matéria. (http://blog.
contmatic.com.br/como-configurar-corretamenteo-certificado-digital-no-cadastro-da-empresa/)
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Primeiros Passos para a EFD-Reinf

Cadastro de Participantes
Para

atender

às

informações

dos

eventos

relacionados à Produtor Rural, inserimos os itens
“Entridade PAA (Programa de Aquis de Alimentos)”
e “Intermediário PF”.

Com esses itens o sistema terá condições de efetuar
a segregação das receitas de produção rural de
acordo com as regras colocadas pela EFD-Reinf no
evento R–2050, que demonstra as informações de
Comercialização Rural efetuada por Pessoa Jurídica.

Com essa opção, o G5 Phoenix também poderá
fornecer para o Folha Phoenix as informações para o
evento S-1260 do eSocial, que demonstra os dados
da Comercialização da Produção Rural efetuada por
Pessoa Física.
22
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Primeiros Passos para a EFD-Reinf

Na opção de Importação e Exportação deste
cadastro, inserimos os campos:

“ENTIDADE PAA” e “INTERMEDIÁRIO”.

No arquivo XLS ou CSV esses campos poderão ser
preenchidos com “SIM” quando o participante estiver
na condição de Entidade do PAA ou Intermediário
Pessoa Física.

Caso contrário, esse campo poderá ficar sem
informação.
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Lançamentos de
Notas ICMS/IPI Importação NF-e
e SPED

Para as empresas que adquirem Produção Rural,
incluímos opções no campo Tipo e Turbo, para que o
sistema Folha Phoenix possa buscar as informações
para evento S-1250 do eSocial pelo sistema G5
Phoenix.

Para acessar a tela de lançamento de notas vá no
menu Escrituração/ Notas ICMS/IPI/ Lançamentos
Notas Fiscais ou clique no Botão Notas Fiscais no
menu principal.
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Lançamentos de Notas ICMS/IPI - Importação NF-e e SPED

Os Tipos incluídos:
37 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa
física ou segurado especial em geral.

38 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa
física ou segurado especial em geral por
Entidade do PAA .

39 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa
jurídica por Entidade do PAA.

Estas opções de tipo podem ser lançadas de forma
prática através do campo Turbo, selecionando as
opções 137, 138 ou 139.
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Lançamentos de Notas ICMS/IPI - Importação NF-e e SPED

As importações da NF-e e do SPED irão preencher

Nesse caso, o produtor rural poderá estar indicado:

essa informação do campo Tipo automaticamente,
com a definição de alguns parâmetros nas telas
de importação, levando em consideração, que o
documento que dá suporte à aquisição de produção

$$$

rural de Pessoa Física é a nota de entrada emitida
pela própria empresa que adquiriu a mercadoria.

Como destinatário da nota
fiscal de entrada;

26

Informado no campo de Informações

Informado nos campos de nota fiscal

Adicionais da nota fiscal de entrada.

referenciada na nota de entrada;

MANUAL EFD REINF

Lançamentos de Notas ICMS/IPI - Importação NF-e e SPED

Configurando a Importação
da NF-e ou SPED
Para iniciar a importação, entre no menu
Escrituração/ Notas ICMS/IPI/ Importar NF-e/ Importar

Na tela de importação realizaremos as configurações
para a importação da NF-e ou do SPED.
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Lançamentos de Notas ICMS/IPI - Importação NF-e e SPED

Marcar a opção “Aquisição de Produção Rural eSocial (S-1250).

Quando o Produtor estiver como destinatário da NF-e de entrada ou nos campos de Nota
Referenciada, o mesmo poderá ser parametrizado no item “Configurar Produtor Rural eSocial (S-1250). Desta forma, todas as vezes que for importada nota fiscal de entrada de
emissão própria com o Produtor Rural parametrizado nesse item, o sistema irá gravar o
tipo correspondente indicado.

Quando o Produtor estiver indicado em Informações Adicionais da NF-e de entrada
de emissão própria, será preciso informá-lo no item “Preparar correlação de itens para
o arquivo”, e nesse caso o sistema irá gravar o CPF do Produtor Rural no campo de
observação do lançamento da nota. Esta opção será tratada somente na importação da
NF-e, enquanto as duas opções anteriores estão disponíveis também na importação do
SPED.
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Na tela de lançamentos de notas de serviços
prestados e tomados inserimos uma subtela
chamada “Tipo de Serv. - EFD-Reinf”.

Para abrir a tela de lançamentos de notas, acesse
Menu Escrituração/ Notas Iss/ Lançamentos Notas

Lançamentos de Notas
de Serviços Prestados
e Tomados
29

ISS Serviços Prestados ou Serviços Tomados.
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Lançamentos de Notas de Serviços Prestados e Tomados

Tipo de Serviço EFD-Reinf
Dica: Para acessar a Sub-Tela, utilize o atalho CTRL+
ENTER quando estiver no campo.

Nessa subtela deverão ser informados os dados
referente à retenção de INSS das notas fiscais de
Construção Civil e Cessão de Mão de Obra.

Não havendo retenção de INSS nas notas de serviços
prestados ou tomados, não deverão ser inseridas
informações nesta subtela.
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Lançamentos de Notas de Serviços Prestados e Tomados

Campo CNO e Empreitada
Incluímos os campos CNO e Empreitada, que deverão
ser informados para as notas de Construção Civil.

Essas informações geram os eventos:

•

R-2010 Retenção Contribuição Previdenciária
- Serviços Tomados;

•

R-2020 Retenção Contribuição Previdenciária
- Serviços Prestados.

As informações desses eventos são baseadas em
códigos de Tipos de Serviços, que deverão ser
informados nota a nota.
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Lançamentos de Notas de Serviços Prestados e Tomados

Para otimizar a rotina de escrituração dessas
informações, implementamos o campo “Tipo de
Serviço” referente a EFD-Reinf diretamente o
cadastro do código de serviços municipal.

Vinculando o código de serviços da EFD-Reinf
com o código de serviço Municipal, o sistema
efetuará a inserção dos dados do Tipo de Serviços
automaticamente na importação da NFS-e e na
escrituração manual das notas.
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Lançamentos de Notas de Serviços Prestados e Tomados

Importação da NFS-e
Na importação de NFS-e, existe a possibilidade de
informar os complementos do Tipo de Serv. - EFD
Reinf através da ferramenta “Gerar arquivo CSV EFD - Reinf”.

Esse arquivo já insere dados dos itens de serviços,
e agora, além dessa funcionalidade, poderão ser
inseridos os complementos para atender a EFDReinf, referente ao CNO, Tipo de Empreitada e Tipo
de Serviço - EFD-Reinf.
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Inserimos no menu Escrituração a opção EFD-Reinf,
neste item encontram-se as consolidações de valores
de base de cálculos solicitados pela EFD-Reinf, e a
vinculação de processos administrativos ou judiciais
que suspendam as mesmas.

Novas Telas
Consolidação de Valores
34
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Novas Telas | Consolidação de Valores

Processos
Nesta tela deverão ser cadastrados os processos
administrativos ou judiciais, que suspendem a
retenção das Contribuições Previdenciárias, assim
como o histórico de alterações, que será controlado
pelo sistema pela “Data de Decisão”.

Os dados desta tela deverão ser preenchidos com as
informações do processo judicial ou administrativo
e serão utilizados para a geração do evento R-1070 Tabela de Processos Administrativos/Judiciais.
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Novas Telas | Consolidação de Valores

INSS Serviços - Consolidação /
Vinculação de processos
Nesta tela, o sistema consolidará os valores de INSS
retido dos lançamentos de Serviços Prestados e
Serviços Tomados com base nas informações da
subtela “Tipo de Serv. - EFD Reinf”.

As informações serão consolidadas por CNO,
Indicativo de Empreitada para Construção Civil ou
CNPJ cessão de mão de obra dos tomadores ou
prestadores de serviços escriturados no sistema.
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Novas Telas | Consolidação de Valores

Serão apresentados os valores de INSS retido para
cada CNO e CNPJ, e nessa mesma tela, poderão ser
informados os valores não retidos e os processos
relacionados a essa situação.

Os dados desta tela, com os dados das notas de
serviços prestados e tomados, e os complementos
da subtela Tipo de Serv. - EFD Reinf serão utilizados
para a geração dos eventos:

•

R-2010 - Retenção Previdenciária - Serviços
Tomados;

•

R-2020 - Retenção Previdenciária - Serviços
Prestados.
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Novas Telas | Consolidação de Valores

Produtor Rural
Comercialização e Processos
Nesta tela, o sistema consolidará os valores de
Base de Cálculo de comercialização rural em geral,
comercialização para entidades do PAA (Programa
de Aquisição de Alimentos) e comercialização para
o Exterior.

Os cálculos desta tela irão se basear nos lançamentos
de notas fiscais de Saídas, quando no cadastro da
empresa, na aba escrita estiver marcada a opção
“Produtor Rural”. A opção “Entidade do PAA
(Programa de Aquis.de Alimentos)” no cadastro de
participantes também é considerada nos cálculos.
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Novas Telas | Consolidação de Valores

Os valores da Contribuição Previdenciária serão
calculados automaticamente pelo sistema a partir
do valor da Base de Calculo apurada, e caso existam
valores com suspensão de recolhimento, deverão ser
informados nesta tela, assim como seus respectivos
processos.

Esses dados irão gerar o evento R-2050 Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/
Agroindústria.
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Novas Telas para
Associações Desportivas
40
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Novas Telas | Associações Desportivas

Associação Desportivas Recursos
Recebidos | Repassados
Esta tela deverá ser utilizada por associações
desportivas que mantenham equipe de futebol
profissional para registrar os recursos recebidos
através de patrocínio, licenciamento de uso de marcas
e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão
de espetáculos desportivos. A tela deverá estar com
o item “Recurso Recebido” ativado.
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Novas Telas | Associações Desportivas

Em contrapartida, as empresas que fazem esse tipo
de repasse para as associações desportivas utilizarão
a mesma tela, para registrar os pagamentos
efetuados. Nesse caso, a tela deverá estar com o
item “Recurso Repassado” ativo.

Assim como nos demais casos, os valores não retidos
deverão ser informados nessa mesma tela com seus
respectivos processos de suspensão.

Esses dados irão gerar os eventos:
•

R-2030 - Recursos Recebidos por Associação
Desportiva;

•

R-2040 - Recursos Repassados para Associação
Desportiva
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Novas Telas | Associações Desportivas

Receitas de Espetáculos
Desportivos
Esta tela deverá ser utilizada pelas entidades
promotoras

de

espetáculo

desportivo,

como

a federação, confederação ou liga desportiva
responsável pela organização do evento.

Essa informação tem o prazo de 2 dias uteis para ser
transmitida logo após a realização do evento, dessa
forma as informações inseridas nessa tela são diárias.
A Receita Total, será calculada com base nas
informações dos Boletins, referente as vendas
de ingressos e demais receitas obtidas como por
exemplo, propaganda e publicidade.
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O sistema calculará a Contribuição Previdenciária
com base na informação da Receita Total, apurada
no dia, e caso exista processo suspendendo a
exigibilidade dessa contribuição, o mesmo deve ser
informado nessa tela.

Os dados desta tela irão gerar o evento R-3010 Receita de Espetáculos Desportivos.

Para auxiliar a inserção de dados de Receita de
Espetáculos Desportivos, implementamos uma
importação, via arquivo XLS ou CSV.

O layout e o modelo dos arquivos estão disponíveis
na tela de importação.
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Caso queira saber mais sobre a EFD-Reinf,
confira nossa matéria no Blog.

Pronto, viu como é fácil realizar o envio
da EFD Reinf com o G5 Phoenix?

