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1 – O que é o eSocial?
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Objetivos do eSocial

Resultados
Direitos Garantidos
Processos Simplificados
Informações Consistentes
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Antes do eSocial

Empresas e 
Entes públicos

Diversas Declarações 
e Formulários

Governo

 GFIP;
 RAIS;
 CAGED;
 DIRF;
 CAT;
 Dispensa;
 PPP;
 CTPS;
 Livro de Registro;
 Folha de Pagamento;
 Manad;
 Quadro de Horário;
 ...
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Dinâmica do eSocial

Empresas e 
Entes públicos

Ambiente 
eSocial (Sped)

Governo
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Eventos - Sequenciamento

Eventos de tabelas

Cadastramento 
inicial de 
vínculos 

Eventos não periódicos

Eventos periódicosInfs. do 
empregador / 
contribuinte

Eventos*
Totalizadores

* Gerados pelo eSocial a partir dos eventos enviados pelo 
contribuinte.   Consolidação das bases e cálculo dos tributos
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Arquitetura do eSocial

Emprega
dor/Ente 
Público

     Web Service
     Portal Web

Ambiente
eSocial

CNPJ 
CPF CNIS

Arquivo 
XML

Folha de 
Pagamento

RET

Arquivos originais
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Arquitetura do eSocial

CAIXA

INSS

MTb

RFB

Web Service

eSocialBx

Ambiente
eSocial

Folha de 
Pagament
o

RET

Arquivos originais
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Principais vantagens do novo modelo

 Registro da informação 
no momento de seu 

nascedouro

 Captura de 
informações 
consistidas

 Segurança na guarda 
das informações

 Disponibilização 
imediata das 

informações ao entes 
responsáveis

 Integração dos 
processos 

 Aumento da 
transparência das 

informações
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Qualificação 
Cadastral

Grupo de 
implantação

Revisão dos 
processos

Implantação do 
eSocial nas 
empresas
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eSocial
Perguntas difíceis x Respostas fáceis

. Direito Material  Como se faz hoje?
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2 - Funcionamento do eSocial



                                   uma nova era nas relações entre Empregadores, Empregados e Governo.

Documentos do eSocial

I.Manual de Orientação do eSocial – MOS
II.Leiautes do eSocial 
III.Tabelas do eSocial
IV.Regras de Validação

V.www.esocial.gov.br
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Entendendo os leiautes
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Entendendo os leiautes
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Entendendo os leiautes
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Entendendo o MOS
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Entendendo o MOS
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Entendendo o MOS
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Webservice e aplicativo web

A utilização do eSocial se dará de duas formas:

Webservice: o sistema corporativo do empregador 
envia as informações ao eSocial. 
- Sistema de Folha de Pagamento

Aplicativo web: o empregador acessa o Portal do 
eSocial e lança as informações a serem enviadas

2
0
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Identificadores Cadastrais – 
empregadores e empregados
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Empregado

CPF NIS

PIS PASEP NIT SUS Cad. 
ProgSociais 

Gov. 
Federal
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Consulta Qualificação Cadastral

Ferramenta de consulta que permite ao empregador 
ou trabalhador ter o conhecimento prévio do 
resultado das validações cadastrais que serão 
aplicadas ao eSocial.
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Acesso ao Módulo Consulta Qualificação Cadastral
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Regra de Identificação do Administrador do 
NIS e direcionamento do cidadão

a) se NIS administrado pelo INSS - Agendamento Eletrônico ou 
Central de Atendimento 135
b) se NIS administrado pela CAIXA- Direcionamento ao serviço 
“Cadastro NIS” do Conectividade Social – CAIXA;
c) se NIS administrado pelo BB - direcionamento à Rede de 
Atendimento do BB;
d) se CPF com dados divergentes – direcionamento à rede 
conveniada da RFB – Correios, BB e CAIXA
e) se CPF Nulo ou Cancelado – direcionamento à unidade da RFB
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Segurança no acesso ao eSocial
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Certificado digital – 
Padrão ICP Brasil

Código de acesso 
(gerado no Portal do 

eSocial), apenas para:

MEI com empregado, 
segurado especial e 

empregador doméstico

ME/EPP optante pelo 
Simples Nacional com 

até 03 empregados

Contribuinte individual 
equiparado a empresa 
e produtor rural pessoa 

física com até 03 
empregados

Segurança no acesso ao eSocial

28
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 Autorização de envio de eventos por terceiros 
(pessoas físicas ou jurídicas) – Ex.: escritórios 
de contabilidade, médicos responsáveis pelo 
PCMSO

 Serão igualmente aceitas procurações 
eletrônicas emitidas pela Receita Federal ou 
pela CAIXA (apenas para o ambiente do 
eSocial)

 As procurações poderão ter restrições para 
transmissão de determinados eventos (perfis)

Procuração

Segurança no acesso ao eSocial
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 Restrições de envio para determinados eventos

Perfis de acesso

 Preliminar
 Rotinas
 SST
 Especial
 Desligamento
 Retorno
 PortalWeb

Cada perfil de acesso permite o envio 
de determinados eventos, em grupos:

Segurança no acesso ao eSocial
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3 - Eventos do eSocial
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Uma folha de pagamento é o produto das relações de trabalho entre 
empregador/contratante/ente público e trabalhador em um lapso 

temporal

EVENTUAIS (outros 
Contribuintes 
Individuais)
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•É a Central de Inteligência do eSocial;
•Consiste numa base de dados alimentada com 
informações de eventos não periódicos recebidos no 
âmbito do eSocial;
•Tem sua formação inicial com o evento S-2200;
•Suas regras definem a aceitação ou rejeição de um 
novo evento;
•É alimentado pelos eventos S-2200 a S-2399.

RET – Registro de Eventos Trabalhistas
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•Cada trabalhador tem sua própria cadeia de eventos, 
que são empilhados de forma cronológica dos fatos 
que lhe deram origem;

•Cada novo evento recebido (periódico ou não 
periódico) passa pelo seu crivo;

•O RET também é utilizado para validação do 
fechamento dos eventos periódicos.

RET – Registro de Eventos Trabalhistas
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S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão 
Público
S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de 
Órgãos Públicos
S-1010 - Tabela de Rubricas
S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias
S-1030 - Tabela de Cargos/Empregos Públicos
S-1035 - Tabela de Carreiras Públicas
S-1040 - Tabela de Funções/Cargos em Comissão
S-1050 - Tabela de Horários/Turnos de Trabalho
S-1060 - Tabela de Ambientes de Trabalho
S-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
S-1080 - Tabela de Operadores Portuários

Eventos do eSocial
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S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime 
Geral de Previd. Social
S-1202 - Remuneração de servidor vinculado a Regime Próprio 
de Previd. Social
S-1207 - Benefícios previdenciários - RPPS
S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho
S-1250 - Aquisição de Produção Rural
S-1260 - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física
S-1270 - Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários
S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos
S-1295 - Solicitação de Totalização para Pagamento em 
Contingência
S-1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos
S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos
S-1300 - Contribuição Sindical Patronal

Eventos do eSocial
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S-2190 - Admissão de Trabalhador - Registro Preliminar
S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso 
de Trabalhador
S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador
S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho
S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho
S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador
S-2230 - Afastamento Temporário
S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco
S-2241 - Insalubridade, Periculosidade e Aposentadoria Especial
S-2250 - Aviso Prévio
S-2298 - Reintegração
S-2299 - Desligamento

Eventos do eSocial
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S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - 
Início
S-2306 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - 
Alteração Contratual
S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - 
Término
S-2400 - Cadastro de Benefícios Previdenciários - RPPS
S-3000 - Exclusão de eventos
S-5001 - Informações das contribuições sociais por trabalhador
S-5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte
S-5011 - Informações das contribuições sociais consolidadas por 
contribuinte
S-5012 - Informações do IRRF consolidadas por contribuinte

Eventos do eSocial
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Eventos do eSocial - Sequenciamento

Eventos de 
tabelas

Cadastramento inicial 
de vínculos (inicial)

Eventos não 
periódicos

Eventos 
periódicos

Informações do 
empregador (inicial)
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Informações do Empregador (S-1000)

Classificação tributária – Tabela 8

Natureza jurídica – Tabela 21

Indicativo de:
Cooperativa
Construtora
Desoneração de folha
Opção pelo registro eletrônico de 

empregados
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Tabela 8
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Eventos de tabelas

Objetivam otimizar os arquivos;

Complementam informações do empregador/órgão 
público ou da relação jurídica estabelecida com o 
trabalhador.

Diferenciam-se dos demais eventos em relação a seu 
valor jurídico;

Histórico de vigência no tempo;
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Tabelas do eSocial e Tabelas do empregador

Tabelas do eSocial – são para 
preenchimento de campos dos eventos;

Tabelas do empregador – S-1005 a S-
1080.
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Tabelas do eSocial...ex.:
Tabela 01 - Categorias de Trabalhadores

Tabela 03 - Natureza das Rubricas da Folha de 
Pagamento

Tabela 04 - Códigos e Alíquotas de FPAS/Terceiros

Tabela 05 - Tipos de Inscrição

Tabela 08 - Classificação Tributária

Tabela 10 - Tipos de Lotação Tributária

Tabela 13 - Parte do corpo atingida

Tabela 18 - Motivos de Afastamento

Tabela 19 - Motivos de Desligamento 44
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Tabela de Estabelecimentos e Obras ou 
Unidades de Órgãos Públicos (S-1005)

Dados do estabelecimento: CNPJ, CNAE,  
GILRAT; FAP

Indicação de existência de processos  (S-1070);

Indicação do tipo de registro de ponto;

Serve para identificar o local de trabalho
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Eventos de tabelas
Tabela de Rubricas (S-1010)

Código,  descrição, tipo 
(Vencimento/Desconto/Informativa)

Incidência de CP, IR e FGTS

Indicação de existência de processos  (S-1070);

Repercussões: DSR, 13º, Férias, Aviso prévio
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Eventos de Tabelas
Tabela de Cargos/Empregos públicos (S-1030)

Tabela de Funções/Cargos em comissão (S-1040)

Tabela de Horários/Turnos de Trabalho (S-1050)

Tabela de Ambientes de Trabalho (S-1060)

Tabela de Processos (S-1070)

Tabela de Operadores Portuários (S-1080)
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Eventos do eSocial - Sequenciamento

Eventos de 
tabelas

Informações do 
trabalhador e do 
vínculo

Eventos não 
periódicos

Eventos 
periódicosInformações do 

empregador/ente 
público
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Informações do Trabalhador e do Vínculo

Admissão de trabalhador – Registro 
preliminar (S-2190)

Prazo de envio:  dia imediatamente anterior ao do início 
da prestação do serviço

CPF, Data de nascimento e data de admissão
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Informações do Trabalhador e do Vínculo

Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão de Trabalhador 
(S-2200)

Prazo de envio:  até a data do início da obrigatoriedade de utilização do 
eSocial para os empregados ativos; ou dia imediatamente anterior ao do 

início da prestação do serviço.

Exceção: se enviado o S-2190 → Prazo dia 7 do mês seguinte, ou antes 
do envio de quaisquer outro evento do empregado

Dados cadastrais: CPF, NIS, nome, sexo, raça/cor, estado civil... 

Tipo de vínculo: CLT, RJP

Tipo de regime previdenciário: RPPS/RGPS...
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TSVE - Trabalhadores sem vínculo (empregatício 
ou estatutário)
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Eventos do eSocial - Sequenciamento

Eventos de 
tabelas

Informações do 
trabalhador e do 
vínculo

Eventos não 
periódicos

Eventos 
periódicos

Informações do 
empregador/ente 
público
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Eventos não periódicos

✓Não têm uma data pré-fixada para 
ocorrer
✓Dependem de acontecimentos na relação 
entre a empresa/ente público e o 
trabalhador
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Eventos não periódicos
S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do 
Trabalhador
S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho
S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho
S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador
S-2230 - Afastamento Temporário
S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Fatores 
de Risco
S-2241 - Insalubridade, Periculosidade e 
Aposentadoria Especial
S-2250 - Aviso Prévio
S-2298 – Reintegração
S-2299 - Desligamento
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Os eventos de Saúde e Segurança do 
Trabalho no eSocial
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Eventos de SST no eSocial

S-1060 – Tabela de Ambientes de Trabalho

S-2210 – Comunicação de Acidente de Trabalho

S-2220 – Monitoramento da Saúde do Trabalhador

S-2230 – Afastamento Temporário

S-2240 – Condições Ambientes do Trabalho – Fatores de Risco

S-2241 – Insalubridade, Periculosidade e Aposentadoria 
Especial
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Eventos do eSocial - Sequenciamento

Eventos de 
tabelas

Informações do 
trabalhador e do 
vínculo

Eventos não 
periódicos

Eventos 
periódicosInformações do 

empregador/ente 
público
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4 – Eventos Periódicos



                                   uma nova era nas relações entre Empregadores, Empregados e Governo.

ASPECTOS IMPORTANTES
DAS FOLHAS DE PAGAMENTO

S-1200 e S-1202
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✓Modelo adotado no eSocial aderente aos 
sistemas adotados pelos empregadores 
para geração da folha de pagamentos.

 Parametrização em tabelas:
 Rubricas;

 Categoria do trabalhador;

 Lotação Tributária;

 Estabelecimento.

Folhas de pagamento
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✓Um evento para cada trabalhador(CPF), 
abrangendo todos os vínculos com o 
empregador declarante.

✓Devem constar todos os trabalhadores.
Batimento com o RET

✓Informação de exposição a agente 
nocivo.

Folhas de pagamento
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✓Possibilidade de informar vários 
Demonstrativos (Recibos) para cada 
trabalhador.

✓Cada Demonstrativo com 
informação de uma única categoria.

✓Retificação por evento – perApur e 
CPF.

Folhas de pagamento - S-1200
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✓Indicador de Múltiplo Vínculo.

✓Valor de Remuneração em outras Empresas.

✓Processo Judicial do Trabalhador. 

✓Indicador de Contribuição Substituída 
(Simples Nacional Atividade Concomitante).

✓Remuneração de períodos anteriores

Folhas de pagamento - S-1200



                                   uma nova era nas relações entre Empregadores, Empregados e Governo.

PAGAMENTO DE RENDIMENTOS

S-1210
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Regime de competência Regime de caixa

IRRFFGTS e Contr. Previd.
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S-1210 – Informações gerais:

✓Um evento por trabalhador.

✓Possibilidade de informação de 
pagamento de vários Demonstrativos.

✓Dedução de valor de dependentes.
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S-1210 – Cálculos do IRRF

A responsabilidade de efetuar os cálculos 
do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – 
IRRF é da fonte pagadora e as regras para 
as retenções do IRRF são as estabelecidas 
no Manual do Imposto sobre a Renda Retido 
na Fonte – MAFON, disponível na página da 
Receita Federal do Brasil na Internet.
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S-1200/S-1210 – EXEMPLOS

1) Em janeiro o trabalhador recebeu todo o seu salário 
dentro do mesmo mês trabalhado. Parte no dia 15/01 
(adiantamento) e o restante no dia 30/01. Salário pago 
totalmente no Prazo.
2) Em fevereiro o trabalhador recebeu o adiantamento 
quinzenal dentro do mesmo mês trabalhado, mas recebeu 
as demais verbas no dia 05 do mês seguinte.
3) Em março o trabalhador recebeu o restante do salário de 
fevereiro em 05/mar e o adiantamento quinzenal do mês de 
março em 15/03.

Obs: os valores de IRRF são fictícios e não foram 
apurados conforme a tabela progressiva.
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AQUISIÇÃO DE 
PRODUÇÃO RURAL

S-1250
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S-1250- Informações gerais:

✓Um evento adquirente/consignatário.
✓Identificação do estabelecimento 
adquirente
✓Identificação dos produtores rurais
✓Cálculo das contribuições subrogadas.
✓Informação de processo judicial caso 
existente.
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S-1250- Indicativo de Aquisição

1 - Aquisição da produção de produtor rural 
pessoa física ou segurado especial em 
geral.
2 - Aquisição da produção de produtor rural 
pessoa física ou segurado especial em geral 
por Entidade do PAA
3 - Aquisição da produção de produtor rural 
pessoa jurídica por Entidade do PAA.
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COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO 
RURAL

S-1260
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S-1260- Informações gerais:

✓Um evento por produtor rural/segurado 
especial.
✓Identificação do estabelecimento (CAEF) 
comercializante
✓Identificação dos adquirentes (não 
obrigatório).
✓Cálculo das contribuições quando devidas
✓Informação de processo judicial caso 
existente.
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S-1260- Indicativo de 
Comercialização

2 - Comercialização da Produção efetuada diretamente no varejo a 
consumidor final ou a outro produtor rural pessoa física por Produtor Rural 
Pessoa Física, inclusive por Segurado Especial.
3 - Comercialização da Produção por Prod. Rural PF/Seg. Especial - Vendas 
a PJ (exceto Entidade inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos – 
PAA), a pessoa física não produtor rural que adquire produção para venda 
no varejo a consumidor pessoa física ou a Intermediário PF
8 - Comercialização da Produção da Pessoa Física/Segurado Especial para 
Entidade inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos – PAA
9 - Comercialização da Produção no Mercado Externo.
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CONTRATAÇÃO DE AVULSOS 
NAO PORTUÁRIOS

S-1270
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S-1270- Contratação de Avulsos não 
portuários

✓Um evento por empregador.

✓Identificação do estabelecimento contratante

✓Valor das bases de cálculo (Normal, 15, 20 e 
25)

✓Valor das contribuições descontadas.
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INFORMAÇÕES 
COMPLEMENTARES DE 
EVENTOS PERIÓDICOS

S-1280



                                   uma nova era nas relações entre Empregadores, Empregados e Governo.

S-1280- Informações complementares

►InfoSubstPatr – Desoneração da Folha de pagamento
 1 - Integralmente substituída  ► percRedContrib = 0
 2 - Parcialmente substituída   ► percRedContrib = X

X= razão entre a receita de atividades não relacionadas nos 
artigos 7 e 8 da Lei 12.546/2011 e a receita bruta total

►Substituição de Contribuição Patronal de Operador 
Portuário

(infoSubstPatrOpPort): Informação do CNPJ de operadores 
com desoneração da folha de pagamento.



                                   uma nova era nas relações entre Empregadores, Empregados e Governo.

S-1280- Informações complementares

►Atividade Concomitante (infoAtivConcom): 
Empresa enquadrada no regime de tributação do 
Simples Nacional com tributação previdenciária 
substituída e não substituída.

[fatorMes] – Relação entre a receita da atividade 
não substituída e a receita total no mês.

[fator13] – Relação entre a receita da atividade não 
substituída e a receita total no ano.



                                   uma nova era nas relações entre Empregadores, Empregados e Governo.

FECHAMENTO DOS EVENTOS 
PERIÓDICOS

S-1299

S-1295



                                   uma nova era nas relações entre Empregadores, Empregados e Governo.

Validar a integridade entre os eventos de 
remuneração (S-1200) recepcionados e os 
trabalhadores "ativos" do RET...

S-1299
FECHAMENTO DOS EVENTOS PERIÓDICOS



                                   uma nova era nas relações entre Empregadores, Empregados e Governo.

✓Trata-se de contingência para os casos de 
insucesso no fechamentos dos eventos 
periódicos.

✓Não cumpre a obrigação acessória de fechamento 
da folha de pagamento.

✓Limite de três eventos por período de apuração.

✓Totaliza a base e calcula os tributos dos eventos 
enviados até o seu aceite.

S-1295 
 Totalização para pagamento em contingência



                                   uma nova era nas relações entre Empregadores, Empregados e Governo.

Destina-se a reabrir um movimento já encerrado 
(S-1299 aceito) para fins de retificação de 
informação periódica.

✓Reaberto o movimento torna-se necessário novo 
fechamento (S-1299) para que ocorra nova 
apuração

S-1298 
 Reabertura dos Eventos Periódicos



                                   uma nova era nas relações entre Empregadores, Empregados e Governo.

S-5011
Total

BCCP por 
Categoria, 

por Lotação, 
Por

Estab.

BCCP=5500
Desconto=560

Outros 
(Sal Fam,

Sal Materm,
prod. rural,
Sest, Senat,

Etc...

Patronal
5500x20%Admissão

CPF 1 – Dados
Estab=0001/

Cargo=99
Horário=1

Categoria=101

RFB -eSOCIAL– Entendendo a estrutura de cálculo das contribuições – Visão simplificada

D
C
T
F
W
E
B

S -1000
C lass Tr ib
Indic ador e s
- C oope r ativa
- C onstr utor a
- D e sone r aç ão

Ambiente Nacional - RET

Ambiente Nacional - RET

S-1000 Informações de contribuinte - Empregador

Rubrica [111] - Salário
Cod. Incidencia = 11

Rubrica [121] – H. Extra
Cod. Incidencia = 11

Lotação [01] 
FPAS – 507
Cod. Terceiros - 0079

Cargo [99] – CBO X
Vendedor

Cargo [88] – CBO Y
Gerente de Vendas

Horário [1]
08:00 – 18:00

Estabelecimento – 0001/
RAT 3 – FAP 2

Admissão
S-2200

CPF 2 – Dados
Estab=0001/

Cargo=88
Horário=1

Categoria=101

S-1200 - CPF 1
Recibo 1

Estab=0001/
Lotação=01
Categ=101

Rub. 111 - 1000
Rub. 121 – 500

S-5001
BCCP=1500

Desconto=120

S-1200 - CPF 2
Recibo 1

Estab=0001/
Lotação=01
Categ=101

Rub. 111 - 4000
S-5001

BCCP=4000
Desconto=440

SESI
5500x1,5%

SENAI
5500x1,0%

INCRA
5500x0,2%

S. Educação
5500x2,5%

RAT
5500x6,0%

SEBRAE
5500x0,6%

DESC INSS
560



                                   uma nova era nas relações entre Empregadores, Empregados e Governo.

5 – EFD – Reinf e DCTFWeb



                                   uma nova era nas relações entre Empregadores, Empregados e Governo.

Escrituração Fiscal Digital de 
Retenções e Outras 
Informações Fiscais

EFD - Reinf



                                   uma nova era nas relações entre Empregadores, Empregados e Governo.

EFD – Reinf - Eventos
R-1000 - Informações do Contribuinte

R-1070 - Tabela de Processos Adm/Judiciais

R-2010 - Retenção de Contrib. Previd. Servs. 
Tomados

R-2020 - Retenção de Contrib. Previd Servs. 
Prestados

R-2030- Recursos Recebidos p/ Assoc. Desport

R-2040- Recursos Repassados p/Assoc. Desport



                                   uma nova era nas relações entre Empregadores, Empregados e Governo.

EFD – Reinf - Eventos

R-2050- Comerc. Produção Prod. Rural PJ

R-2060-  CPRB

 R-2070 - Retenções na Fonte (IR, CSLL, Cofins, 
PIS/PASEP) – Pagamento diversos

 R-2099 – Fechamento de Eventos Periódicos

 R-3010 - Receita de Espetáculos Desportivos.



                                   uma nova era nas relações entre Empregadores, Empregados e Governo.

EFD - Reinf

Prazo de entrega: 
Até o dia 15 do mês seguinte



                                   uma nova era nas relações entre Empregadores, Empregados e Governo.

DCTFWeb

Declaração de Débitos e Créditos Tributários 
Federais

Contribuições Previdenciárias e para Outras 
Entidades e Fundos



                                   uma nova era nas relações entre Empregadores, Empregados e Governo.

DCTFWeb - Definição

Declaração que substituirá a GFIP e que será gerada 
pelo eSocial, EFD-Reinf e SERO*, com apuração 
automática dos débitos e, quando for o caso, dos 
créditos.

Débitos (contribuição previdenciária, contribuição para 
outras entidades e fundos)

Créditos (Salário-Família, Salário-Maternidade e 
Retenções sobre notas fiscais)



                                   uma nova era nas relações entre Empregadores, Empregados e Governo.

DCTFWeb - Premissas

•Geração automática pelo sistema de origem:

 Não haverá DCTFWeb sem que tenha sido 
transmitida a apuração (eSocial, EFD-Reinf, SERO);

 Não será possível a inclusão manual de débitos ou 
de deduções/retenções;

•Plataforma que possibilita a inclusão de outros tributos 
no futuro (IRRF, PIS, COFINS, etc), de forma a unificar 
todas as declarações atualmente exigidas pela RFB.



                                   uma nova era nas relações entre Empregadores, Empregados e Governo.

DCTFWeb - Datas

•Deve ser transmitida até o dia 15* do mês 
subsequente ao de ocorrência dos fatos geradores;

•Obrigatória para os fatos geradores ocorridos a partir 
de 01/07/2018 para contribuintes com receita bruta 

superior a 78 milhões; 

•Obrigatória para os demais contribuintes a partir de 
01/01/2019.



                                   uma nova era nas relações entre Empregadores, Empregados e Governo.

Aspectos Técnicos

Geração e Fluxo da DCTFWeb
Empresa
Internet Portal

DCTFWeb
eSocial
EFD-Reinf

Selecionar DCTFWeb

Importar/Incluir/Vincular Créditos

Transmitir DCTFWeb

Emitir DARF

Gerar relatórios/arquivo xml de saída

Internet

 xml

Empresa



                                   uma nova era nas relações entre Empregadores, Empregados e Governo.

•DCTF

•EFD – 
REINF

•Retenções e 
Informações

•Relações 
de trabalho
•eSocial

•DARF

•Sistemas RFB 
(PER/DCOMP, 

Parcelamentos, 
etc)

•Antes do 
eSocial
•GFIP 
•DIRF

•RFB-Tributos

•Implantação do 
eSocial



                                   uma nova era nas relações entre Empregadores, Empregados e Governo.

EFD-Reinf

Débitos
Retenções sobre Notas Fiscais 
(tomador de serviços)
Comercialização Produção 
Rural-PJ
Patrocínio clubes de futebol
CPRB
Receita de Espetáculos 
Desportivos

Créditos
Retenções sobre notas fiscais 
(prestador de serviços)

Prazo: Até o dia 15 do mês 
seguinte

eSocial

Débitos
Remunerações
Comercialização Produção Rural – PF
Aquisição Produção Rural – PF e PJ (PAA)
Créditos
Salário-família
Salário-maternidade
Prazo: Até dia 07 do mês seguinte

Portal
DCTFWeb



                                   uma nova era nas relações entre Empregadores, Empregados e Governo.

Documento de Arrecadação

Substituição da GPS

Por DARF numerado (com código de barras)
•Contribuintes em geral
•Gerado somente na internet

Por DAE (Documento de Arrecadação do eSocial)
•Para empregadores domésticos e segurados especiais
•Inclui também o FGTS e o IRRF



                                   uma nova era nas relações entre Empregadores, Empregados e Governo.


