
Aqui listamos todas as perguntas realizadas durante o nosso webinar sobre a
EFD-REINF Responde 2022 da Linha Datasul e apresentação da nossa solução

TOTVS.

Não deixem de conferir material detalhado em nossa pagina:https://espacolegislacao.totvs.com/efd-reinf-2/

P. Bom dia, minha dúvida é sobre aquisição de produtor rural. Estou emitindo NF de entrada
pelo CNPJ do produtor. O sistema está fazendo a retenção do INSS correto, porém não está
gerando a REINF.

R. Sugerimos rever a configuração, consforme a documentação https://tdn.totvs.com/x/2snPIw

P. Tem uma data para o início do bloco 40?

R. Olá Fabiana, bom dia, espero que esteja bem! Temos essa previsão que apesar de ainda não ser oficial
é aquela que a Receita está trabalhando, competência de janeiro de 2023!

P. Tem uma data para o início do bloco 40?

R. Bom dia, a previsão é início de 2023 mas ainda não temos mais detalhes, estamos aguardando a
disponibilização do manual de desenvolvedor e schemas.

P. Olá, poderia esclarecer uma dúvida a respeito do evento R2055, no caso o valor da
retenção dos fornecedores optantes por recolhimento sobre folha de pagamento não constam
no resumo de débitos extraído no e-CAC, sendo assim é correta a emissão da guia de
recolhimento do SENAR ou há outro processo para esse recolhimento?

R. Olá Alex, tudo bem? Segue trecho do manual de orientação da REINF a respeito do recolhimento do
SENAR nos casos em que o fornecedor do evento R-2055 é optante pelo recolhimento sobre a folha de
pagamento: 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. A receita federal tem uma instrução para
estes casos que está na sua página oficial, no link:
https://www.gov.br/esocial/pt-br/noticias/receita-federal/receita-orienta-sobre-recolhimento-da-contribuicao
-do-produtor-rural-pessoa-fisica e na norma
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P. Bom dia, para o envio do certificado é sempre matriz? Ou temos a opção de utilizar o
certificado A1 para o estabelecimento?

R. No lf0410 é parametrizado o certificado, onde é possível incluir um certificado para todos os
estabelecimentos ou um certificado para cada estabelecimento.

P. A matriz não possui ERP e nós como estabelecimento podemos enviar de que forma

R. O Datasul não tem bloqueio, tendo as informações corretas dos eventos não há problema.

P. Mesmo sem a matriz enviar o seu reinf, nós como estabalecimento, conseguiremos enviar
nosso arquivo R-2010 pelo TSS?

R. O Datasul não tem bloqueio, tendo as informações corretas dos eventos não há problema.

P. Pois nós como estabelecimento temos o certificado A1, serve?

R. O certificado A1 pode ser cadastrado no LF0410 sem problemas.

P. Para quem já utiliza o TSS, poderá permanecer neste formato, após o novo layout?

R. Bom dia, você se refere a entrega do bloco 40? Neste caso o TSS é o programa que envia os xmls pro
governo e retorna os xmls de retorno para o MLF - Datasul, o mesmo deverá ser atualizado para atender o
novo layout assim que ocorrer a liberação final do layout destes eventos por parte do governo e atualização
do TSS por parte da TOTVS.

P. Pode-se escolher se o envio ocorre pelo TAF ou pelo TSS?

R. Olá, não é possível, pois o TAF realiza as apurações e se comunica com o TSS para realizar as
transmissões ao governo. Na Linha de produtos Datasul é possível gerar a Reinf pelo TAF ou pelo MLF,
ambos utilizam o TSS para enviar e receber os XMLs.

P. Bom dia. Por favor, estamos no release 12.1.32.13 e gostariamos de saber se este release
contempla as alterações do EFD-Reinf? Se não, quais os releases devemos baixar e atualizar?

R. Oi Alexandre, contempla sim
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