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Simplificação das Obrigações Tributárias 

 

 

Prestação de Serviço ao Contribuinte-Cidadão 

x 

Modelo Tributário Complexo 

Pacto Federativo 

 

 

Combate à Sonegação 

 



Resultado da Fiscalização 

 

 

Resultado de fiscalizações encerradas no ano de 2010 sobre 
diferença de valores de contribuições previdenciárias devidas que 
foram informadas em folha de pagamento e não foram declaradas 
em GFIP: R$ 3.556.082.242,60. 

 

 

Resultado de fiscalizações encerradas em 2010 sobre salários e 
ordenados pagos a empregados não incluídos em folha de 
pagamento pelas empresas: R$ 1.743.830.046,93 

 

 

 



 
Solução 

 

 

 

Construção Coletiva 

 

 

 

Fisco – Empresários – Contadores – Juristas – Órgãos 
Reguladores – Judiciário  

 

 

 

 



Projeto EFD - Social 

 

ESCRITURAÇÃO FISCAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, FISCAIS E 
TRABALHISTAS DO EMPREGADOR 

 

 Integra o PAC – Modernização do Sistema Tributário – Criação da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) - Programa de Unificação do Crédito  (Fazendário 
e Previdenciário) – PUC 1 

 

 Integra o Sistema Público de Escrituração Digital – SPED 

 

 Um novo mandamento para as Administrações Públicas 

 Fluxo Único de Informação 

 Base de dados compartilhada x Perda da Autonomia  

 Padronização da geração da Informação 

 Transparência Fiscal 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 



Projeto EFD - Social 

 

 

Decreto nº 6.022/2007 

 

Art. 2º O Sped é instrumento que unifica as atividades de recepção, validação, 
armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a 
escrituração comercial e fiscal dos empresários e das sociedades empresárias, 
mediante fluxo único, computadorizado, de informações. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 



Premissas do SPED 
 

 Atendimento às necessidades de cada participante e hibridez na solução: 

Mesma Informação ou Fato com diferentes visões e finalidades: 

 

                                  

           

                                     

 

                          

                                              Remuneração 

 
  
 

RFB 

Contribuições 
Previdenciárias e 

IRRF 

Arrecadação, 
Cobrança, 

Fiscalização e 
Normatização INSS 

Salário-de-
contribuição 

Concessão de 
benefícios e Políticas 

Públicas 

MTE 

FGTS e Direitos 
Trabalhistas 

Fiscalização,  Estudos 
e Políticas Públicas 

CEF 

FGTS 

Arrecadação, 
Cobrança e Gestão 



Redução do Custo de Conformidade  

 

OBJETIVO: Simplificação no cumprimento das obrigações tributárias para 
aumentar a formalização do emprego e inclusão previdenciária, melhorando 
a renda do trabalhador brasileiro e reduzindo o custo de administração dos 
empregadores. 

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS A SEREM SUBSTITUÍDAS (80%): 

 Livro de Registro de Empregado 

 Folha de Pagamento 

 GFIP 

 RAIS 

 CAGED 

 Dirf 

 Comunicação Acidente de Trabalho 

 Perfil Profissiográfico Previdenciário 

 Arquivos eletrônicos entregues à fiscalização (Manad) 

 Formulário do seguro desemprego 

 

 

  

 



Redução do Custo de Conformidade  

 

      O Brasil perdeu seis posições em um ranking sobre a facilidade 
de fazer negócios em 183 países, divulgado anualmente pelo 
Banco Mundial. O relatório Doing Business 2012 (Fazendo 
Negócios 2012), lançado em Washington, mostra que o Brasil 
caiu do 120º para o 126º lugar na lista que analisa os 
regulamentos que afetam as empresas nacionais nesses países. 

 

      O pior desempenho brasileiro é relativo ao pagamento de 
impostos, área na qual o país aparece em 150º lugar. Pela 
classificação do Brics (bloco que reúne o Brasil, a Rússia, China 
e África do Sul), a África do Sul aparece em 35º, a China em 
91º , a Rússia em 120º, o Brasil em 126º e a Índia em 132º. 

 

  

 



Produtos do EFD – Social  (1) 

 

 Folha de Pagamento Digital - Escrituração Fiscal Digital das Obrigações 
Previdenciárias e Trabalhistas e povoamento de base de dados 

 

Folha de Pagamento Digital Simplificada - Escrituração Simplificada na Web para 
pequenos empregadores (MEI, Segurado Especial, Empregador Doméstico, Pessoa 
Física equiparada à empresa e Simples Nacional com até 9 empregados 
permanentes) 

 

Registro de Eventos Trabalhistas (RET) 

 

Banco de Dados com “Visão Empregado” – Base de dados com a visão da vida 
laboral do empregado e visão contra-cheque 

 

DCTF Web – Unificação dos procedimentos no âmbito da RFB de cobrança, 
parcelamento e certidão negativa 

 

Portal do Trabalhador - Sistema de Consulta das Informações de Empregados e 
Autônomos  

 



Produtos do EFD – Social (2) 

 

 Sistema de Consulta da Declaração – Portal do Empregador 

 

 Módulo Reclamatória Trabalhista 

 

 Plano de capacitação e divulgação na sociedade civil 

 

 Atendimento integrado aos órgãos da administração direta e indireta federal 
nas informações previdenciárias e trabalhistas: 

 

 Secretaria da Receita Federal do Brasil 

 Ministério da Previdência Social 

 Ministério do Trabalho e Emprego 

 Instituto Nacional do Seguro Social 

 Caixa Econômica Federal 



Entes 

s
s
s 

s
s 

Eventos Iniciais 

Sistema 
 Interno 

Eventos Trabalhistas 

Sistema 
 Interno 

Eventos Mensais - Folha 

WS 

RET 

Arquivo 

Original  

Receitanet Bx 

Aplicativo Web 

  
- SENDA 
- DCTF  
- DW 
- Contágil 

- Outros 
 

Sistemas Corporativos  

CEF 

Folha de 

Pagamento 

Sistema 
 Interno 

Proposta de Novo Formato da Folha de Pagamento 

Cadastro/Tabelas 

Do contribuinte 

MTE 

INSS 

 
 

RFB 
 

Outros 
 



Aspectos Técnicos 

  

 

 Validação dos trabalhadores da Folha de Pagamento com o RET 

 

 Vinculação entre a Tabela de Incidência da Empresa (Rubricas de Folha) para a 
Tabelas de Incidência Padrão – Relacionamento entre tabelas; 

 

 1. Pode haver mais de uma rubrica da empresa com a mesma classificação na 
Tabela Padrão ( n – 1) 

 

  2. Não pode haver uma rubrica da empresa com mais de uma classificação na 
Tabela Padrão ( 1 – n ) 

 

 



Esquema do EFD - Social 
 

 

 

 

 
  

 





Aspectos Técnicos 

  

 

 Utilização de CPF para empregador no lugar da matrícula CEI (Produtor rural pessoa 
física, contribuinte individual equiparado à empresa, empregador doméstico)  

 

 Criação do Código de Atividade da Pessoa Física - CAEPF  

 

 Substituição da matrícula CEI de obra de construção civil pelo Cadastro Nacional de 
Obra (CNO) 

 

 

 

 



Aspectos Técnicos 

  

 

 Informação na EFD do Tomador de Serviço sobre os valores retidos ´na prestação de 
serviços de cessão de mão-de-obra; 

 

 1. Pode haver mais de uma rubrica da empresa com a mesma 
classificação na Tabela Padrão ( n – 1) 

 

  2. Não pode haver uma rubrica da empresa com mais de uma 
classificação na Tabela Padrão ( 1 – n ) 

 

 



 Como será a entrega dos arquivos? 

 

 Não existirá um arquivo único em 

formato texto da folha de   pagamento; 

 

 Os dados do contra cheque 

(Remuneração) serão entregues no formato 

XML, como um evento; 

 

 a distribuição dos dados para os Entes 

poderá ser:  

          arquivo consolidado ou  

          arquivo original - gerado pelo 

contribuinte. 

Proposta de Novo Formato da Folha de Pagamento 



 Processamento do evento no momento da recepção, validando-o 

de forma mais abrangente.  

 Novas validações/alterações são implementadas apenas no 

servidor de recepção, sem necessidade de distribuição de novas 

versões para o contribuinte. 

 A distribuição das informações para os órgãos interessados fica 

mais fácil, pois a informação transmitida é bastante fragmentada. 

Somente são enviadas as informações de interesse do órgão. 

 O contribuinte transmite a folha e demais informações 

previdenciárias e a RFB monta a DCTF-Prev a partir das informações 

transmitidas, cabendo ao contribuinte apenas fazer as vinculações e, 

em seguida, transmitir. 

 As retificações da folha de pagamento pelas empresas passam a 

ser feitas de forma pontual, apenas para o trabalhador que teve suas 

verbas alteradas. 

 O processamento das retificações pela RFB, Caixa e INSS também 

passam a ser feitas de forma pontual. 

 Prazo mais curto de desenvolvimento (5 meses) . 

Proposta de Novo Formato da Folha de Pagamento 

V
a 



 Fluxo da Informação 

 

  Eventos Iniciais: 

 

 Cadastro do Contribuinte (Um único evento) 

 

 Tabelas  

1. Rubricas 

2. Lotação/Departamentos 

3. Cargos  

4. Funções 

5. Processos (administrativos e Judiciais) 

 

 Cadastramento inicial de Vínculos  

Proposta de Novo Formato da Folha de Pagamento 



Aspectos Técnicos 

  

 

 Utilização do CPF como chave do trabalhador associado ao PIS/NIT.  

 

 Validação na base do CNIS; 

 

 Saneamento do cadastro de trabalhadores das empresas para o cadastramento 
inicial; 

 

 Cadastramento inicial apenas dos vínculos ativos; 

 

 Criação de uma estrutura de apoio da RFB, INSS, CPF e TEM para as empresas 
corrigirem as informações cadastrais de seus trabalhadores. 

 

 

 

 



 Fluxo da Informação 

 

  Eventos Trabalhistas Aleatórios: 

 

 Admissão do trabalhador. Leiaute  

 

 Alteração Cadastral do Trabalhador 

 

 Aviso de Férias 

 

 Aviso Prévio 

 

 Desligamento 

 

 Outros... 

Proposta de Novo Formato da Folha de Pagamento 

F:/EFD-Social/Registro de Eventos Trabalhistas - RET/Admissao.doc


 Fluxo da Informação 

 Eventos Mensais - Folha: 

 Abertura da Folha por Empresa – 1 por mês 

 Remuneração  

- Múltiplos Vínculos 

- Alocação Trabalhador Simples 

- Dissídios Coletivos 

 Bloco N 

  - Cooperativa de trabalho 

      - Produção Rural 

      - Retenção  CMO/Empreitada/Associação Desportiva  

 Bloco S – Contribuição Sindical 

 Fechamento da Folha – 1 por mês 

- Dados de controle e estatísticos da folha. 

Proposta de Novo Formato da Folha de Pagamento 



 Arquitetura do Evento REMUNERAÇÃO 
Proposta de Novo Formato da Folha de Pagamento 

  

Evento Remuneração 

WS 

  

Aplicativo Web 

Sistema 
 Interno 

WS 

Cadastro 
Contribuinte 

REC 
Contribuinte 

Rubricas 

Cargo 

Função 

Lotação 

Arquivos  
Originais 

Validações: 

RET 
Trabalhador 

1 - Contribuinte 

2 – Abertura da folha 

3– Empregado  Ativo 

4 – Cargo/função/lotação 

5 - Rubricas 

6 – Conteúdo, totais, etc 

7 -  outras validações 



Pauta 

 

- Contingência –  
- Para os contribuintes utilizando WS – contingência  Web; 

- Para o ambiente RFB – contingência Cluster geográfico. 

 

- Transmissão síncrona ou assíncrona  

– para os bancos administrados pelo SPED será síncrona.  

- necessidade de acesso remoto ao CNIS será  assíncrona. 

 

- Queda da conexão 
- Para tela web com poucos campos não será necessário recuperação. 

- Para telas com grande quantidade de campos, iremos avaliar por 

 exemplo: Evento remuneração. 



Pauta 

- Tabelas de Rubrica, Lotação,  Cargo, etc. 

 
- Tabela Única; 

- Atualização Via: XML e WEB; 

- Permitido Excluir ou Incluir ou Alterar; 

- Um Evento para cada tipo de tabela 

- Inclusão/Alteração e Exclusão por item  

- Permite a exclusão/alteração do item, porém torna a Folha  

    inconsistente. 

- Alteração e Exclusão de períodos anteriores marcam a folha  

           como inconsistente. 

- Após o encerramento da folha será criada uma versão da tabela  

     que foi utilizada na validação dos arquivos da folha. Estas tabelas farão  

     parte do pacote da folha de pagamento do período, a fim de garantir a  

     consistência das folhas recebidas  

 

 



Pauta 

 

- Fluxo para geração da folha de pagamento 

 
- Habilitar o contribuinte no sistema – primeiro acesso (Informações  

     cadastrais do contribuinte – 0600) 

- Qual a necessidade de replicar informações cadastrais (entes possuem 

estas informações)? 

- Realizar atualização do cadastro de CNPJ e CPF por meio das  

informações prestadas? 

- Cadastro das Tabelas 

- Alterar a estrutura dos processos judiciais e administrativos para que  

possam ser tratados como tabelas (estas informações serão validadas 

com o sistema COMPROT?) 

- Abertura da Folha de Pagamento (Enquadramento e Alíquotas – 0500; 

     Estabelecimentos do Contribuinte – 0650; Responsável pelas informações 

 - 0610) 

- Remunerações 

 

  



Pauta 

 

- Fluxo para geração da folha de pagamento 

 
- Cessão de Mão de Obra - Serviços Tomados (N110) 

- Cessão de Mão de Obra - Serviços Prestados (N120) 

- Contratação de Trabalhadores Avulsos não Portuários (N130) 

- Recursos Recebidos ou Repassados (N140) 

- Informações da Contribuição sobre a Comercialização da Produção (N150) 

- Serviços Tomados (Prestados por Cooperativa de Trabalho) (N160) 

- Serviços prestados pela Cooperativa a Terceiros (N170) 

 

- Consultar dados consolidados da Folha de Pagamento (Registros do  

Bloco G e P, Registros N510 ao N560, Registro S020 ) 

- Fechamento da Folha (Apuração dos Débitos e Deduções e Retenções) 

- Consulta Débitos Apurados 

  

 

  



Pauta 

 

- Fluxo para geração da DCTF 

 
- Consulta dos débitos apurados 

- Consulta dos créditos disponíveis (a vinculação será feita pelo sistema 

do próprio contribuinte ou utilizando o módulo web) 

- Emissão de DARF (somente será permitida a emissão de DARF relativo 

aos débitos apurados para a DCTF do período) 

- Envio da DCTF (Encerramento da Folha) 

  

 

  



Pauta 

 

- Distribuição dos arquivos da EFD-Social 

 
- Pacote com todos os eventos da folha X Evento a Evento 

- Disponibilização após o envio da DCTF 

- ReceitanetBX e/ou Webservices 

  

 

  



 

 

 

Sistema de preenchimento para empresas 

 

  Módulo totalmente WEB; 

 

  Recuperação das informações dos meses anteriores e Importador de XML; 

 

  Linguagem menos técnica e mais didática; 

 

  Mensagens de orientação; 

 

  Identificação do tipo de contribuinte; 

 

  Validações em tempo de transmissão. 

 

 

 

 



Navegação 



Navegação 



Navegação 



Navegação 



Navegação 



Navegação 



Navegação 



Navegação 



Navegação 



Navegação 



Navegação 



Navegação 



Navegação 









Navegação 



CRONOGRAMA  

 

1.  Desenvolvimento:  

 

1.1. Até 30/04/2013 – Conclusão da documentação de especificação pelo Serpro; 

 

1.2. De 02/05 a 30/09/2013 – Desenvolvimento dos produtos pelo Serpro;  

 

1.3. De 01/10 a 20/12/2013 – Homologação pela Caixa, RFB, INSS e MTE 

Proposta de Novo Formato da Folha de Pagamento 



CRONOGRAMA  

 

2. Publicação: 

 

2.1. 28/03/2013 – Publicação do leiaute (antecedência de 9 meses da exibilidade); 

 

2.2. 30/04/2013 – O manual de integração com o Contribuinte deve ser elaborado 

em um formato bem detalhado, pois deve conter as especificações e 

critérios técnicos para a integração entre os Portal do SPED e os sistemas 

das empresas. 

Proposta de Novo Formato da Folha de Pagamento 



CRONOGRAMA 

 

3. Patrocinadores: 

 

3.1. Até 29/03/2013 – Assinatura do Acordo de Cooperação por todos os 

patrocinadores do projeto – Essa assinatura é pré-requisito para a 

publicação do leiaute e do manual do usuário; 

 

3.2. Até 28/02/2013 – Publicação de portaria conjunta de trabalho criando a 

comissão permanente de gestão do EFD-Social, assinada por todos os 

participantes do projeto. 

 

 

Proposta de Novo Formato da Folha de Pagamento 



Resultados Esperados do Projeto  

 

 

A implantação da EFD-Social permitirá: 

  

    Redução do custo de conformidade para os empregadores; 

 Melhoria na fiscalização das obrigações trabalhistas e previdenciárias; 

    Aumento na formalização do emprego e inclusão previdenciária; 

 Maior facilidade de acesso do trabalhador aos benefícios previdenciários e 
direitos trabalhistas; 

   Redução de fraudes na concessão de benefícios previdenciários e do seguro 
desemprego;  

    Aumento na renda do trabalhador; 

    Contribuição para redução da carga tributária. 

 

 
  

 



Resultados Esperados do Projeto  

 

Impacto na vida do trabalhador brasileiro 

Notícia veiculada no Jornal Estado de São Paulo em 21.01.2013 

Carteira de trabalho será substituída por cartão eletrônico  

 

O governo do PT terá uma novidade a apresentar na campanha de 2014. Se tudo 
correr como quer a presidente Dilma Rousseff, em meados do ano que vem a 
velha carteira de trabalho será aposentada e substituída por um cartão 
eletrônico. Batizado de Escrituração Fiscal Digital Social (EFD Social), o projeto 
está na Câmara de Gestão e Dilma quer vê-lo pronto ainda neste ano. 

 
  

 



Obrigado! 


