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

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

P. Utilizamos TOTVS Linha RM, porém com envio das informações pelo TAF para EFD REINF.
Pergunto, estas novas retenções serão integradas normalmente para o TAF, para futura
geração dos eventos correspondentes e envio para o governo através do TAF Protheus?

R. Bom dia Alan, Tudo bem? Atualmente todo o processo de envio da Rotina está migrado para o RM,
assim como implementações futuras também. Dessa maneira o TAF para envio da REINF está sendo
descontinuado. Sugerimos abertura de chamado com o suporte do Gestão Fiscal para que possamos lhe
auxiliar com documentações no processo de migração para que as informações passem a ser enviadas
diretamente pelo RM.

P. Pagamentos de RPA ou Aluguel a PF, para empresas que não utilizam RM Labore, o sistema
RM irá gerar informações para os eventos correspondentes do EFD RINF?

R. Peço por gentileza que abra um chamado com suporte do módulo Gestão Fiscal para que possamos
alinhar informações referente ao processo e quais eventos serão gerados com as informações Alan.

P. Já temos um chamado em aberto relacionado a necessidade do uso do TAF Protheus para
envio das informações do REINF - sem solução. Diante disto, precisamos de uma posição
quanto a integração destas notas com estas retenções federais do RM para o TAF.

R. Reforçando as informações acima Alan, tais implementações não serão realizados com a integração do
RM com o TAF, como o processo de envio da rotina está todo implementado no RM, a integração do RM
com o TAF está sendo descontinuada, sendo necessário o envio dos eventos atuais e dos que futaramente
serão implementados pelo RM.

P. Quando irá entrar em homologação ou produção este Layout EFD-REINF 2.1 pela TOTVS e
qual versão do sistema TOTVS RM irá contemplar este novo layout?

https://espacolegislacao.totvs.com/efd-reinf-2/


R. Esse processo de implementação ainda está sendo validado e estudado pelo nosso desenvolvimento
Alan, pode-se abrir um ticket com o Gestão Fiscal para que possamos associa-lo para acompanhamento
deste trabalho junto ao nosso desenvolvimento e a versão também ainda não foi definida.

P. Bom dia, apenas para confirmar hoje então as empresas públicas que entrar no REINF vai
entregar apenas informações referente ao INSS  certo?

R. Bom dia Wanderson, tudo bem? Sim, atualmente o sistema já está preparado para tais entregas dois
eventos de INSS e CPRB.

P. DCTFWeb tem algum configuração para ser feita dentro dos ERPs (RM, Protheus) ou
apenas recebe dados REINF e ESOCIAL enviados pelo ERPs

R. Segue documentação para seu auxílio Wanderson:
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360000472147-RM-FIS-DCTFWeb?source=search,
Não há manual de importação ou integração com softwares de terceiros, neste caso não há implementação
na linha RM.

P. Utilizando o TOTVS Gestão Fiscal para geração dos eventos relacionados ao REINF, gostaria
de verificar se existe alguma tela onde visualizamos detalhadamente as informações que serão
geradas com as retenções por CNPJ de fornecedor, para conferir os valores retidos de forma
simplificada, sem a necessidade de analisar pelo XML, antes do envio para o Governo?

R. Atualmente temos consultas SQL que podem ser importadas para conferência de valores gerados pela
REINF Alan, segue informações: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=525811211

P. É obrigatório envio do R1000 com data fim pelo TAF, para poder gerar um novo evento
R1000 com data início posterior a esta data pelo TOTVS Gestão Fiscal, ou podemos manter o
R1000 que existe na receita e passarmos a enviar apenas os eventos periódicos pelo TOTVS
Gestão Fiscal?

R. Se faz necessário sim o envio da data final pelo TAF Alan, para que possar ser enviado novo evento
R-1000 pelo RM, caso não seja realizado será retornado uma inconsistência pela própria receita (MS-1005)
informando que já existe um evento de abertura dentro do E-CAC. A validação dos eventos é realizado
através do recibo de entrega enviado anteriormente pelo evento pai.

P. Bom dia , tudo bom? Eu tenho uma duvida com relação ao evento R2055, mas acredito que
perguntar pelo telefone será mais fácil de entender :).



R. Bom dia Daniela, tudo bem? Pode abrir um chamado conosco pelos canais de atendimento (Chat,
Telefone ou Portal) que iremos lhe auxiliar da melhor maneira possível.

P. Qual é a versão do RM?

R. Bom dia João, tudo bem? A geração da REINF pelo RM está a partir da versão 12.1.27, reforçando que
as implementações são realizadas juntamente com as versões de mercado do sistema João, havendo a
necessidade de estar sempre atualizado. As versões de mercado hoje são a 12.1.33 e 12.1.34.

P. Quando será obrigatório o envio para receita do bloco 40

R. A expectativa é Janeiro de 2023, estamos aguardando data da publicação.

P. Bom dia. Então o quarto grupo segue o mesmo escopo de entrega(de sua obrigatoriedade)
dos demais grupos. Caso precise gerar o bloco 40, somente a partir de Jan/2023?

R: Bom dia Yuri, tudo bem? Isso mesmo, permanece a entrega dos eventos de INSS e CPRB no sistema.
Referente ao bloco 40 aguardar tal implementação no produto.




