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• Em 2023 teremos diversas alterações em módulos específicos
do SPED. Alterações no EFD REINF que passará a incorporar
informações que compõe a DIRF, que já tem data prevista para
ser extinta, com as retenções de tributos federais de pessoas
físicas e jurídicas. Isso irá refletir também na DCTFWEB,
tributos oriundos da REINF.

• E, também, a retenções de tributos federais do Trabalhados no
sentido amplo, que se originará do eSocial, inclusive relativo a
Processo Trabalhista.

CONTEXTO
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ASPECTOS INTRODUTÓRIOS
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INTEGRAÇÕES SPED
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• Publicação da versão S-1.1 dos Leiautes do eSocial

• A versão S-1.1 publicada em 20 de julho de 2022 incorpora as evoluções
relativas às informações de processos trabalhistas e ao IRRF para integração
com a DCTFWeb.

• Os leiautes da versão S-1.1 Beta do eSocial incorporam integralmente as
evoluções previstas na Minuta da Nota de Documentação Evolutiva v. S-1.0 -
NDE 02/2021 - Processo Trabalhista e parcialmente as previstas na Minuta da
Nota de Documentação Evolutiva v. S-1.0 - NDE 01/2021 - IR sobre
Rendimentos do Trabalho.

• Neste contexto a NDE 02/2021 teve sua validade encerrada com a publicação
da versão S-1.1 BETA em 20/07/2022, que já incorpora as evoluções previstas
naquela NDE.

• A versão S-1.1 BETA é a versão que será oficializada por portaria
interministerial, cuja publicação está em tramitação. Portanto, desde já deve
ser considerada a versão de trabalho final para implantação.

13:15
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• Publicação da versão S-1.1 dos Leiautes do eSocial

• No que se refere às informações relativas ao Imposto de Renda Retido na Fonte
– IRRF (NDE 01/2021) a versão S-1.1 BETA incorpora apenas os ajustes
necessários para a inclusão deste tributo na DCTFWeb[1]. Importante destacar
que esta versão S-1.1 não contém todos os ajustes necessários para a
substituição da DIRF, os quais serão incluídos em novo versionamento a ser
oportunamente publicado.

• [1] Conforme IN RFB nº 2.094, de 2022, as informações de retenção de IRRF
deverão ser declaradas na DCTFWeb a partir do período de apuração 05/2023.

• Link.: acesse o manual online: https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-
tecnica/leiautes-esocial-v-s-1-1-beta-html/index.html

13:15
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https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/leiautes-esocial-v-s-1-1-beta-html/index.html
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Prestação das informações no eSocial pelos contribuintes com 
atividades rurais (alguns exemplos)

A presente nota tem por objetivo orientar os contribuintes que desenvolvem
atividades rurais (Produtor Rural Pessoa Física ou Jurídica, Agroindústria e o
Segurado Especial) acerca da forma correta de informar os registros de suas
informações no eSocial.

No caso destes contribuintes, para que as suas contribuições sociais sejam
calculadas corretamente pelo eSocial há necessidade de conjugar as
informações prestadas no evento inicial S-1000 - Informações do Empregador
(Classificação Tributária e Indicador de Opção da Forma de Tributação da
Contribuição Previdenciária) com a informação do evento S-1020 - Tabela de
Lotação Tributária (Códigos de FPAS e de Outras Entidades e Fundos –
“Terceiros”).

Com o advento da Lei nº 13.606/18 pode optar por recolher as suas
contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento.
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SPED EFD REINF
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Foi prorrogado o prazo de início da obrigatoriedade dos órgãos públicos, 

organizações internacionais e outras instituições extraterritoriais para a 

competência agosto/2022, conforme Instrução Normativa nº 2.043/2021, alterada 

pela Instrução Normativa RFB nº 2080, de 06 de maio de 2022.

Os canais para cumprimento da obrigação de envio de informações à EFD-Reinf

estarão disponíveis para essas entidades a partir das 8 (oito) horas do dia 22 de 

agosto de 2022.

Ressalta-se que vencimento para envio dos eventos da EFD-Reinf é sempre no dia 

15 do mês subsequente à ocorrência dos fatos geradores, antecipando-se para o 

primeiro dia útil anterior em caso de feriado bancário. 

Portanto, o vencimento para envio das informações relativas ao primeiro mês de 

obrigatoriedade (agosto/2022) fica definido para 15/09/2022.

Prorrogação de prazo para envio da EFD-Reinf

pelo 4º grupo

14/10/2022 13:15 18
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Leiautes da EFD-Reinf v1.5.1
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http://sped.rfb.gov.br/item/show/5709
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EFD-Reinf - Aprovada nova versão de leiaute com início de 
vigência a partir da competência março/2023

• Foi aprovada a versão 2.1.1 dos leiautes da Escrituração Fiscal Digital de
Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf), que será exigida a partir da
competência março/2023, continuando em vigor a versão 1.5.1 até a
competência fevereiro/2023.

• Esta escrituração é composta pelos eventos decorrentes das obrigações
tributárias, cujos arquivos deverão ser transmitidos em meio eletrônico pelos
contribuintes obrigados a adotar a EFD-Reinf, nos prazos estipulados em ato
específico.

• A nova versão do leiaute está disponível na Internet, no endereço
http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1196.Fica revogado o Ato Declaratório
Executivo COFIS nº 93/2021 , que tratava do assunto.Esta norma entrará em
vigor em 1º.08.2022.

• (Ato Declaratório Executivo COFIS nº 60/2022 - DOU de 08.07.2022)

14/10/2022 21
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Receita Federal atualiza regras sobre a DCTFWeb

• Obrigatoriedade para órgãos públicos passa para novembro (OUT), fim da
necessidade de enviar declaração sem movimento todos os anos e novos
tributos a partir de 2023.

• A Receita Federal publicou dia 18 de julho, a Instrução Normativa RFB nº 2.094,
de 15 de julho de 2022, que promove alterações relativas à Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos
(DCTFWeb).

• A Instrução Normativa adia o início da obrigatoriedade de entrega da DCTFWeb
por órgãos da administração pública, organizações internacionais e outras
instituições extraterritoriais para novembro de 2022, relativas aos fatos
geradores ocorridos em outubro do mesmo ano. A data anteriormente prevista
era julho, referente aos fatos junho deste ano.

13:15
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• Além disso, fica definido que estados, Distrito Federal e municípios,
inclusive suas autarquias e fundações, não devem mais informar na DCTF,
nem na DCTFWeb, o imposto sobre a renda retida na fonte (IRRF) sobre
valores pagos por eles ou por suas autarquias e fundações a pessoas, físicas
ou jurídicas, contratadas para o fornecimento de bens ou serviços. A
alteração adequa as normas infralegais ao disposto nos arts. 157 e 158 da
Constituição Federal.

• Outra novidade é o fim da necessidade de renovação da DCTFWeb sem
movimento. Até então, as empresas sem atividade eram obrigadas a enviar
pelo menos uma declaração em janeiro de cada ano, informando que não
possuíam fatos geradores de tributos.

• Com a nova regra, basta transmitir uma vez a declaração sem movimento,
sem precisar informar novamente a situação até que uma declaração com
tributos seja entregue.

13:15
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• Por fim, a IN define novas orientações para o ano que vem.

• A partir de janeiro de 2023 passam a ser declarados via DCTFWeb as
contribuições previdenciárias e contribuições sociais devidas em decorrência
de decisões proferidas pela justiça do trabalho, hoje declaradas via Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP).

• E a partir de junho de 2023, a DCTFWeb substituirá a DCTF como
instrumento de confissão de dívida e de constituição de créditos tributários
relativos a IRPJ, IRRF, CSLL, PIS/Pasep e Cofins retidos na fonte.

13:15
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IN RFB 2096/2022 – REINF e DCTFWEB

• De acordo com a IN 2096/22 fica dispensada o envio da DIRF 
referente aos fatos ocorridos a partir de Janeiro de 2024.

• Isso quer dizer que teremos a DIRF em 2023 referente 2022, 
em 2024 (base 2023).

13:15
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R-2010 – Retenção de contribuição previdenciária - serviços tomados 
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R-2050 – Comercialização da produção p/ 
produtor rural PJ/agroindústria

• Conceito do evento: é aquele pelo qual são enviadas as informações relativas à
comercialização da produção rural ou agroindustrial, quando o produtor rural
pessoa jurídica e a agroindústria estão sujeitos à contribuição previdenciária
substitutiva sobre a receita bruta, proveniente da comercialização da produção
rural nos termos do art. 25, §7º da Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994, na
redação dada pelas Leis nº 10.256, de 9 de julho de 2001 e nº 13.606, de 09 de
janeiro de 2018; e do art. 22-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, inserido
pela Lei nº 10.256, de 9 de julho de 2001.

• Quem está obrigado: O produtor rural pessoa jurídica e a agroindústria quando
sujeitos à contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural

Situações em que este evento não deve ser informado
• Pelo produtor rural pessoa jurídica que tenha outra atividade econômica autônoma,

quer seja comercial, industrial ou de serviços, no mesmo ou em estabelecimento
distinto, independentemente de qual seja a atividade preponderante, pois neste caso
não se aplica o regime substitutivo do pagamento das contribuições com base na
comercialização da produção rural, ficando obrigado a contribuir sobre a folha de
pagamento de todos os segurados e de todas as atividades e estabelecimentos;

• Por empresas optantes pelo Simples Nacional, pois a essas não se aplica o regime
substitutivo do pagamento das contribuições sobre a comercialização da produção
rural.

• Pela agroindústria que comercialize apenas produção rural de terceiros, pois, neste
caso, não há substituição da contribuição previdenciária, ficando obrigada a contribuir
sobre a folha de pagamento de todos os segurados e de todas as atividades e
estabelecimentos.

• Pelo produtor rural pessoa jurídica que optar por contribuir sobre a folha de
pagamento (conforme o art. 25, § 7º, da Lei nº 8.870/94, alterado pela Lei
13.606/18). Nesse caso, não deverá informar este evento R-2050 - Comercialização da
Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria - na EFD-Reinf, nas competências em
que estiver a contribuir pela folha de pagamento.
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Imunidade das receitas decorrentes de 
exportação e PAA

• São imunes à incidência de contribuições sociais as receitas de exportação de
produtos rurais, em decorrência da disposição contida no inciso I do § 2º do
art. 149 da Constituição Federal, exceto a contribuição para o SENAR.

• PAA. Quando o produtor rural pessoa jurídica ou a agroindústria registrar a
comercialização de produtos para entidade inscrita no Programa de Aquisição
de Alimentos (Indicativo de comercialização 8), não haverá o cálculo da
contribuição previdenciária sobre a comercialização da produção própria, pois
a mesma deverá ser retida e recolhida pela entidade adquirente e informada
no evento “R-2055 – Aquisição de produção rural”. Neste caso, a EFDReinf
calcula o valor devido para outras entidades (SENAR).

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 decorrente de
responsabilidade tributária por substituição, nos termos da legislação pertinente

• Quem está obrigado:

a) a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa quando
adquirirem ou receberem em consignação produtos rurais de 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;

• b) pessoa física, na qualidade de intermediário, que adquire produção de produtor
rural pessoa física ou de segurado especial para venda no varejo a consumidor
final pessoa física, a outro produtor rural pessoa física ou a segurado especial,
ainda que a produção rural adquirida seja isenta;

14/10/2022 13:15 36
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• c) entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)
quando efetuar a aquisição de produtos rurais no âmbito do PAA, de
produtor rural pessoa física ou pessoa jurídica, ainda que a produção
rural adquirida seja isenta; e

• Prazo de envio: Este evento deve ser enviado até o dia 15 do mês
seguinte ou antes do envio do evento “R-2099 Fechamento de eventos
periódicos”, o que ocorrer primeiro. Antecipa-se o envio deste evento
para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente
bancário.

14/10/2022 37

1. Obrigatoriedade da informação, independentemente da retenção de 
contribuição previdenciária.

• 1.1. Toda a aquisição de produção rural, realizada por qualquer dos obrigados
acima, deve ser informada, independentemente de haver a retenção de
contribuição previdenciária. É o caso do produtor rural que é optante22 pela
contribuição previdenciária incidente sobre a folha de pagamento, nos
termos dos incisos I e II do art., 22 da Lei nº 8.212, de 1991.

• 1.2. O adquirente deve declarar o regime de tributação previdenciária do
produtor rural da seguinte forma:

a) caso o produtor rural seja optante pela tributação sobre a folha de
pagamento – deve preencher o campo “{indOpcCP} com o valor “S”;

• e b) caso o produtor rural seja optante pela tributação sobre a receita bruta
da comercialização da sua produção rural – não deve informar o campo
“{indOpcCP}.

14/10/2022 38
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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:

14/10/2022 39

• 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 do 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.

14/10/2022 40
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Conceito de movimento do período de apuração 
• Todas as informações prestadas através dos eventos periódicos em um determinado

período de apuração são consideradas como um “movimento”, que pode conter um
ou mais eventos.

• Com a introdução dos eventos da série R-4000, a EFD-Reinf passa a ter dois conjuntos
de eventos periódicos, cada um compondo seu próprio “movimento” no período de
apuração de forma totalmente independente.

• As informações prestadas através dos eventos da série R2000 compõem o movimento
relativo a contribuições previdenciárias retidas e/ou substituídas e as informações
prestadas através dos eventos da série R-4000 compõem o movimento relativo a
retenções na fonte de imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, CSLL,
Pis/Pasep e Cofins.

• A título de exemplo, se a responsabilidade pelo envio dos eventos das séries R2000 e
R-4000 é de setores diferentes dentro da empresa, cada um dos setores pode enviar
seus eventos, inclusive o evento de fechamento, de forma totalmente independente,
não sendo necessária nenhuma comunicação entre ambos os setores. Inclusive
reabertura, se for o caso.
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Eventos da série R-4000
• Os eventos da série R-4000 devem ser utilizados pelo contribuinte para prestar suas

informações relativas a retenções na fonte de imposto sobre a renda e proventos
renda, CSLL, Pis/Pasep e Cofins. cujos principais objetivos são a alimentação da
DCTFWeb e dos sistemas de malha fiscal da Receita Federal.

• No Anexo I deste manual é apresentada uma tabela com códigos de receita que
serão gerados pela EFD-Reinf e que serão exportados para a DCTFWeb.

• Para definição de um código de receita, levam-se em conta as seguintes
informações, as quais estão presentes na tabela do Anexo I:

• a) o código da natureza do rendimento;

• b) país da remessa do pagamento;

• c) se o rendimento é relativo ao ano calendário ou se refere a rendimentos
recebidos acumuladamente.
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Independência dos eventos da série R-2000 e R-4000

• Por conta dessa independência entre as duas séries de eventos periódicos,
podem ocorrer situações em que uma mesma operação possa gerar informações
em algum dos eventos da série R-2000 em um determinado período de
apuração e possa gerar também informações em algum dos eventos da série R-
4000 no mesmo ou em outro período de apuração.

• Como as leis e demais atos normativos que tratam de cada uma das situações
são diferentes e independentes, as informações exigidas em cada um dos
eventos também são diferentes e independentes e devem ser prestadas de
forma integral tal como previsto nos leiautes para cada um dos eventos.

Independência dos eventos da série R-2000 e R-4000

• Exemplo: A Cia Delta contrata serviços de segurança e limpeza da Empresa
ABC e emite uma nota fiscal no valor de R$ 10.000,00 e retém contribuição
previdenciária à alíquota de 11% e imposto de renda à alíquota de 1%.
Eventos a serem enviados pela Cia Delta:

a) R-2010, informando a contratação do serviço e a respectiva retenção de
contribuição previdenciária, que no caso é de R$ 1.100,00.

• b) R-4020, informando o pagamento ou crédito do serviço e a respectiva
retenção de imposto de renda, que no caso é de R$ 100,00.

• Note-se nesse exemplo, que o evento R-2010 deve ser enviado no período de
apuração correspondente à data de emissão da nota fiscal e o evento R-4020
deve ser enviado no período de apuração correspondente ao pagamento ou
crédito ao fornecedor dos serviços
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R-1050 – Tabela de entidades ligadas

• Conceito do evento: é aquele pelo qual se realiza a inclusão, alteração ou
exclusão de entidades ligadas ao contribuinte declarante, que sejam fundos ou
clubes de investimentos ou sociedades em conta de participação.

• Quem está obrigado: o sujeito passivo que pagar ou creditar rendimentos a
sociedade em conta de participação da qual seja o sócio principal ou pagar ou
creditar rendimentos provenientes de fundos ou clubes de investimentos por
ele administrados.

• Pagamentos ou créditos a sociedades em conta de participação pelo
contribuinte declarante, que deve ser o sócio principal do empreendimento,
devem ser informados através de um evento periódico (R-4010 ou R-4020),
referenciando no campo específico ({nrInscFciScp}) do evento periódico, o
número de inscrição no CNPJ da sociedade beneficiária, o qual deve estar
previamente cadastrado através deste evento de tabela.

R-4010 – Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física

• Conceito do evento: é aquele pelo qual são enviadas as informações referentes a
pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa efetuado por fonte pagadora
pessoa física ou jurídica a beneficiário pessoa física, mesmo sem retenção de
imposto de renda, nos casos previstos na legislação.

• Tem duplo objetivo: alimentar a DCTFWeb com informações dos tributos a serem
recolhidos e alimentar os sistemas de malha fiscal da pessoa física na Receita
Federal do Brasil.

• Quem está obrigado: As pessoas físicas e jurídicas conceituadas como fonte
pagadora de rendimentos a pessoas físicas nos termos da legislação vigente, com
exceção dos rendimentos decorrentes de relação de trabalho, quando liquidados
diretamente pelo empregador, os quais devem ser informados no eSocial.

• Prazos de recolhimento de tributos x escrituração fiscal mensal

• A prazo de envio dos eventos da série R-4000 é sempre mensal, ou seja, sempre
relativa a um mês cheio, mesmo nos casos em que haja informações de rendimentos
cujos tributos tenham vencimento com periodicidade diferente, como por exemplo
diário, decendial, etc..
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R-4020 – Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica

• Conceito do evento: é aquele pelo qual são enviadas as informações
referentes a pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa efetuado por
fonte pagadora pessoa física ou jurídica a beneficiário pessoa jurídica, mesmo
sem retenção de imposto de renda, nos casos previstos na legislação. Tem
duplo objetivo: alimentar a DCTFWeb com informações dos valores de tributos
a serem recolhidos e alimentar os sistemas de malha fiscal da pessoa jurídica
na Receita Federal do Brasil.

• Quem está obrigado: as pessoas físicas e jurídicas conceituadas como fonte
pagadora de rendimentos a pessoas jurídicas nos termos da legislação vigente.

• Prazos de recolhimento de tributos x escrituração fiscal mensal A prazo de
envio dos eventos da série R-4000 é sempre mensal, ou seja, sempre relativa a
um mês cheio, mesmo nos casos em que haja informações de rendimentos
cujos tributos tenham vencimento diário, semanal, decendial ou quinzenal.

R-4040 – Pagamentos/créditos a beneficiários não identificados

• Conceito do evento: aquele pelo qual são enviadas informações de rendimentos pagos
a beneficiário não identificado. Inclui neste conceito:

• • recursos entregues a terceiros ou a sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou sua causa.

• • pagamentos efetuados pela pessoa jurídica no caso de não identificação dos
beneficiários das despesas a título de remuneração indireta.

• Quem está obrigado: As pessoas jurídicas conceituadas como fonte pagadora de
rendimentos nos termos da legislação vigente.

• Base de cálculo: O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento da
base de cálculo, conforme RIR/2018, Decreto 9580/2018, arts. 679, § 2º, 730 e 731.
Dessa forma, para calcular a base de cálculo, o contribuinte deverá dividir o valor
líquido do pagamento por 0,65. (vide o exemplo no item abaixo)

• Quando não utilizar este evento Quando estiver identificada a causa ou a operação,
bem como o beneficiário do rendimento, aplicar-se-á a tributação inerente, de acordo
com a natureza de rendimento informada.
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Código de natureza de rendimento – CNR – campo {natRend}

• Essas importâncias pagas pelas pessoas jurídicas a beneficiários não
identificados correspondem exclusivamente aos códigos de natureza de
rendimento - CNR: 19001 e 19002.

• 5.1) Código de natureza de rendimento – CNR - 19001 O CNR 19001 refere-se
a pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a título de remuneração
indireta a beneficiário não identificado.

• Possuem, portanto, natureza de rendimentos do trabalho.

• 5.2) Código de natureza de rendimento – CNR – 19002

• O CNR 19002 refere-se a pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, desde que não tenha natureza de rendimentos
do trabalho.

Preenchimento dos campos de valores

• No campo {vlrLiq} – valor líquido do pagamento – deverá ser preenchido com o valor
pago a beneficiário(s) não identificado(s).

• No campo {vlrBaseIR} – valor reajustado – deve ser informado o valor da base de cálculo
do imposto de renda.

• Para tal, o contribuinte deve dividir o valor líquido do pagamento por 0,65.

• Dessa forma: {vlrBaseIR} = {vlrLiq}/0,65. No campo {vlrIR} – informa-se o valor do
imposto de renda retido na fonte.

• Como exemplo: houve o pagamento de R$ 10.000,00 a beneficiário(s) não
identificado(s).

• O valor reajustado (base de cálculo) deve ser calculado dividindo-se o valor pago pela
alíquota, ou seja, R$ 10.000,00 / 0,65 = R$15.384,61
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• E o valor do imposto de renda será o valor reajustado (a base de cálculo) encontrada
multiplicada por 35%. R$15.384,61 x 35% = R$ 5.384,61

• Perceba que, o valor reajustado é o valor bruto sobre o qual deve incidir a alíquota de
35%.

• Subtraindo o valor do valor reajustado pelo imposto de renda, teremos como resultado,
consequentemente, o valor líquido do pagamento.

• Nesse exemplo temos os seguintes valores:

• • R$15.384,61 de valor reajustado, que corresponde à base de cálculo;

• • R$ 5.384,61 relativo ao imposto de renda;

• • R$ 10.000,00 correspondente ao valor líquido pago ao beneficiário.

• Dessa forma, neste exemplo hipotético, o preenchimento do evento deverá ser:

• {vlrLiq} = R$ 10.000,00

• {vlrBaseIR} = R$15.384,61

• {vlrIR} = R$ 5.384,61.

R-4080 – Retenção no recebimento
• Conceito do evento: aquele pelo qual são enviadas informações de rendimentos

cuja retenção e recolhimento do imposto de renda são feitos pela própria empresa
prestadora dos serviços, procedimento mais conhecida como auto retenção.

• Quem está obrigado: a empresa prestadora dos serviços sujeitos a auto retenção,
conforme definido na legislação vigente, assim resumidos:

• I - Pessoas jurídicas que receberem de outras pessoas jurídicas importâncias a
título de comissões e corretagens relativas a:

• a) colocação ou negociação de títulos de renda fixa; b) operações realizadas em
Bolsas de Valores e em Bolsas de Mercadorias; c) distribuição de emissão de
valores mobiliários, quando a pessoa jurídica atuar como agente da companhia
emissora; d) operações de câmbio; e) vendas de passagens, excursões ou viagens;
f) administração de cartões de crédito; g) prestação de serviços de distribuição de
refeições pelo sistema de refeições-convênio; h) prestação de serviço de
administração de convênios; e

• II - Pelas agências de propaganda, por ordem e conta do anunciante.
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• Natureza de rendimentos

• Os códigos de natureza de rendimento a serem utilizados neste evento são
apenas os do grupo 20 da Tabela 01 – Natureza de rendimentos, do anexo I dos
leiautes da EFD-Reinf.

• O beneficiário (prestador dos serviços) deverá informar este evento, com as
informações de retenção de imposto de renda.

• Por outro lado, o contratante dos serviços deverá informar o evento R-4020,
utilizando os mesmos códigos do grupo 20 da Tabela 01.

• Ressalta-se que, com este procedimento, não serão cobrados valores de
retenção de tributos da contratante dos serviços.

• Tomador x prestador dos serviços

• Este evento é para utilização exclusiva pela empresa prestadora dos serviços e,
em nenhuma hipótese, deve ser utilizado pela empresa contratante. Por seu
turno, a empresa contratante dos serviços deve enviar o evento R-2020,
utilizando um dos códigos de natureza de rendimento, do grupo 20 da Tabela 01.
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