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Curso EFD REINF - Escrituração Fiscal Digital das Retenções, CPRB e Informações 

 

Carga-horária: 16h 

Tempo para conclusão: 30 dias  

 

Apresentação 

A Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da Contribuição Previdenciária Substituída 

(EFD-Reinf) foi desenvolvida em complemento ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações 

Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). 

  

Objetivo 

O curso tem por objetivo esclarecer aos participantes, pontos importantes sobre o SPED que trata 

das retenções de contribuintes sem relação de emprego. Além disso, informações sobre a 

Desoneração da Folha, ou seja, sobre a receita bruta para apuração das contribuições previdenciárias 

substituídas. 

  

Metodologia: 

As aulas serão disponibilizadas em módulos, através de vídeos que o participante poderá assistir 

quantas vezes forem necessárias, dentro do tempo do curso. Além disso, será enviado o material do 

curso, juntamente com exercícios de fixação. Estes recursos são disponibilizados ao participante para 

facilitar a (re)construção de conhecimentos, preparando-os para formular respostas para as 

situações que irão se deparar no exercício das atividades. 

  

Público-alvo 

Estudantes de Contabilidade, profissionais das áreas Fiscal, Contábil, Financeira, Recursos Humanos, 

Administração de Pessoal, TI e demais interessados no assunto. 
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Conteúdo Programático: 

 

1. Introdução 

1.1. Vigência  

1.2.  Explanação sobre esse novo sistema (braço do eSocial) 

 

2. Serviços tomados/prestados mediante cessão de mão de obra e empreitada 

 

3. Retenções na fonte pagadora (IR-CSLL-COFINS-PIS/PASEP) incidentes sobre os pagamentos 

diversos efetuados a pessoas físicas e jurídicas 

 

4. Recursos recebidos por/repassados para associação desportiva que mantenha equipe de 

futebol profissional 

 

5. Comercialização da produção e à apuração da contribuição previdenciária substituída pelas 

agroindústrias e demais produtores rurais pessoa jurídica 

 

6. Empresas enquadradas na C.P.R.B (lei 12.546/11 arts. 7 e 9) 

 

7. Entidades promotoras de evento que envolva associação desportiva que mantenha clube de 

futebol profissional 

 

8. Efeito no DCTF – WEB 

 

9. Estudo dos Leiautes 

9.1. Tabelas: 
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9.1.1. Tabela 01 – Códigos para Pagamentos 

9.1.2. Tabela 02 – Regras para Utilização dos Códigos de Pagamento a Pessoas Físicas 

9.1.3.  Tabela 03 – Rendimentos de Beneficiários no Exterior 

9.1.4. Tabela 04 – Formas de Tributação para Rendimentos de Beneficiários no Exterior 

9.1.5.  Tabela 05 – Informações sobre os Beneficiários dos Rendimentos no Exterior 

9.1.6. Tabela 06 – Classificação de Serviços Prestados mediante Cessão de Mão 

de   Obra/Empreitada sujeitos a Retenção de Contribuição Previdenciária 

9.1.7.  Tabela 07 – Países 

9.1.8.  Tabela 08 – Classificação Tributária 

9.1.9.  Tabela 09 – Códigos de Atividades, Produtos e Serviços à Contribuição sobre a Receita Bruta 
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