
EFD REINF e DCTFWeb

Na prática, para nosso cliente.



Como funciona hoje – INSS sobre serviços tomados

cliente

Quality 
Online

xml

1. Cliente faz inserção 
manual no sistema 
para que analisemos 
se há retenção nas 
notas fiscais de 
serviços tomados

2. Paralelamente também 
capturamos informações 
das prefeituras para serem 
analisadas se há retenção 
nas notas fiscais de serviços 
tomados

3. Analisamos as notas fiscais, 
geramos as retenções e 
respondemos por e-mail aos clientes 
os valores a serem pagos e as guias 
a serem emitidas



Como funcionará a partir de julho/2021

cliente

Quality 
Online

xml

1. Cliente faz inserção 
manual no sistema 
para que analisemos 
se há retenção nas 
notas fiscais de 
serviços tomados

2. Paralelamente também 
capturamos informações 
das prefeituras para serem 
analisadas se há retenção 
nas notas fiscais de serviços 
tomados

3. Analisamos as notas fiscais, 
geramos as retenções e 
respondemos por e-mail aos clientes 
os valores a serem pagos e as guias 
a serem emitidas, com EXCESSÃO 
DA GUIA DE INSS.

EFD REINF DCTF WEB

4. Iremos transmitir no mês 
seguinte ao da emissão das 
NFs de serviços tomados , 
relação de todos os INSS´s
retidos, e enviar essas 
informações ao EFD REINF.

5. A DCTF irá receber informações 
do REINF e também do e-social, e 
com todas as informações 
relativas a INSS (de empregados, 
autônomos e serviços tomados), 
será gerada a guia final, que só 
então será enviada ao cliente.



Principais dúvidas

Como essa mudança só impacta o INSS retido
de serviços tomados de pessoas jurídicas, não
haverá alteração da rotina usual da entidade.

Contudo pedimos que nossos clientes fiquem
atentos as nossas mensagens pois em breve a
Receita Federal irá incluir todos os impostos
federais retidos na fonte, e nesse momento
pode ser que sua organização tenha que se
adequar aos novos processos de
recolhimento.



Principais dúvidas

Nossos clientes continuarão recebendo as analises por e-mail, nota a nota. Nas analises
será possível identificar o valor líquido a pagar e todas as retenções (incluindo o INSS).

Contudo, apenas a opção de “visualizar a guia” não estará mais habilitada a partir da
competência de julho, pois essa guia será emitida posteriormente pela DCTFWeb.



Principais dúvidas

O INSS retido na fonte, nos serviços tomados de pessoa
jurídica, continuará a vencer no dia 20 do mês seguinte.

Contudo, a guia consolidada emitida pela DCTFweb será
emitida até o dia 15 do mês seguinte, que é a data de
entrega do REINF/DCTFWeb.

Assim, nossos clientes receberão as guias até o dia 15
do mês seguinte, com vencimento no dia 20.

Lembramos que como a entrega do REINF é apenas no
mês seguinte, não será mais possível encaminhamento
das guias de INSS dentro do mês competência, pois não
teremos tempo hábil de processar as informações e
realizar a entrega dessas obrigações sem aguardar a
finalização e recebimento de todas as NFs da
competência processada.



Principais dúvidas

Não. Essa possibilidade ainda não é prevista na DCTFWeb, apesar das
informações transmitidas serem individuais e separadas no REINF.

A única possibilidade é a quebra da guia gerada pela DCTfWeb por
grupo/código. No caso do INSS retido na fonte em NFS de serviços tomados, o
código na DCTFweb é o 1162, e ele é separado por CNPJ do prestador. Assim, é
até possível quebrar a guia por CNPJ de prestador, contudo não é possível abrir
mais a informação no caso de mais de uma nota fiscal do mesmo prestador no
mês com retenção efetuada.

Abaixo destaque da informação como é visualizada na declaração e na guia
emitida pela DCTFWeb:



Principais dúvidas

Não. Essa possibilidade
ainda não é prevista na
DCTFWeb.

A entrega do REINF é
centralizada na matriz,
assim como a DCTFWeb.

A única possibilidade de
quebra de guia é por
total de código/grupo,
que são as linhas
apresentadas na guia
final.



Principais dúvidas

Conforme exemplo abaixo, no corpo da guia, há a composição do
documento com os valores totalizadores por código.



Principais dúvidas
Conforme exemplo abaixo, no corpo da guia, há a composição do documento. Cada código
representa um totalizador da DCTFWeb. A quebra da guia poderá ser por esses totalizadores, e não
há a possibilidade de ratear ou quebrar mais a informação de uma mesma linha.

Essas solicitações deverão ser direcionadas ao departamento pessoal da organização. Ou seja, no
caso de clientes que efetuam o processamento de folha com a Quality, nossos analistas estarão a
disposição. Clientes com folha de pagamento externa, deverão combinar com os devidos
responsáveis pela mesma.



Principais dúvidas

Nesse caso, relatórios auxiliares serão encaminhados para a
organização. Tanto da parte da folha de pagamento, quanto da parte
dos serviços tomados de pessoa jurídica.

No caso específico do INSS retido de pessoa jurídica, a área fiscal irá
encaminhar mensalmente uma relação com os totais do INSS retido
naquele mês, para que as organizações tenham conhecimento dos
valores documento a documento afim de facilitar em possíveis
prestações de contas e/ou rateios necessários no pagamento da guia
consolidada.



Fique tranquilo!

Iremos auxiliar nossos clientes em todo esse processo, e estamos à
disposição para o esclarecimento de dúvidas que eventualmente
possam ocorrer.

Juntos, cumpriremos mais essa obrigação estabelecida pelo governo
com sucesso!
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