
A Receita Federal estabeleceu uma nova 
obrigação acessória dentro do Sistema Público  
de Escrituração Digital (SPED), o EFD-REINF.  
Esta obrigação foi construída em complemento  
ao Sistema de Escrituração Digital das  
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 
Trabalhistas (eSocial) e atua sobre o IRFF, PIS, 
COFINS, CSLL e Contribuição Previdenciária. 

O fornecimento das informações para o  
EFD-REINF acontecerá em janeiro de 2018  
para as empresas com faturamento superior a  
R$78 milhões e julho de 2018 para faturamento de 
até R$78 milhões. Não corra riscos desnecessários 
por conta do prazo, alie-se à expertise de quem 
é capaz de desenvolver e aprimorar soluções que 
entreguem suas obrigações acessórias com total 
segurança, excelência e compliance. 

O TEMPO ESTÁ 
PASSANDO. 
 
Confie em quem tem mais  
de 10 anos de experiência  
em projetos SPED.  

Com o módulo EFD-REINF do MASTERSAF DW, MASTERSAF GF e MASTERSAF SMART 
as empresas conseguem atender à obrigação de forma completa.

NOSSOS PRODUTOS JÁ ESTÃO PREPARADOS PARA ATENDÊ-LO.



Atende esta nova obrigação de forma completa, tendo como premissa não apenas a geração do arquivo, mas também 
a validação, consolidação e consistência das informações referentes às retenções dos impostos, cálculo da Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) e outros registros, até o devido envio ao Fisco através da mensageria com 
alta performance, segurança e controle de eventos.

Somos uma das empresas pioneiras na entrega de projetos SPED, participando com o Governo desde o início do projeto 
piloto, que se iniciou em 2007 com os três grandes projetos: SPED Contábil, SPED Fiscal e NF-e. Nossa profunda 
expertise adquirida ao longo de todos os projetos SPED nos permite oferecer e aprimorar soluções que melhor atendam  
às necessidades das empresas na entrega de suas obrigações acessórias com total segurança, excelência e compliance. 

O MÓDULO EFD-REINF

CONFIE NA NOSSA EXPERTISE

Estamos preparados para este novo desafio.  
Conte conosco! Solicite uma demonstração.

 

 

Confira os benefícios do módulo:

Apuração da CPRB (Contribuição  Previdenciária sobre a Receita Bruta);

Mensageria com alta performance, armazenamento dos XML de forma segura e controle de painéis.

Representação do XML do REINF em PDF;

Seleção e envio do XML para mensageria;

Validação das premissas para entrega ao Fisco;

Consolidação das informações geradas  e importadas do(s) sistema(s) de origem;
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