
7 Dicas para a 

EFD-REINF

Con�ra sete dicas que podem te ajudar a preparar a sua 
empresa para atender as obrigatoriedades da EFD-REINF 

(Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais).

Criada como um módulo complementar ao eSocial, a EFD-REINF é uma 
obrigação �scal que contempla informações, sem relação de trabalho, 
referentes aos serviços tomados e prestados por uma empresa. Portanto, o 
primeiro passo é identi�car as informações que você precisa apresentar, 
atentando-se às exigências e ao detalhamento dos dados, que devem ser 
entregues até o dia 15 de cada mês subsequente.

Conheça a EFD-REINF1

Para saber o que será necessário para a sua empresa atender as exigências de 
detalhamento da EFD-REINF, além de revisar os processos internos, 
identi�que junto com a sua equipe os pontos que di�cultam a obtenção das 
informações e a elaboração das obrigações atuais.

Relacione os gaps dos 
processos2

Opte por uma solução que possibilite o registro das informações de forma 
ágil e e�caz, com atualizações contínuas, tecnologias atuais, investimentos 
que cabem no seu bolso e que, além disso, forneça à sua equipe o apoio 
necessário através de um atendimento remoto acessível.

Escolha a solução3

Investir em um sistema é mais do que de�nir um fornecedor, é escolher um 
parceiro para te ajudar a obter a melhor solução e oferecer um ponto de 
apoio para a sua empresa. Por isso, escolha um fornecedor que disponha de 
uma consultoria especializada no SPED com as melhores práticas e 
experiências de mercado, contribuindo para uma solução global, inovadora e 
alinhada aos objetivos da organização. 

Encontre o parceiro 
ideal4



A SISPRO é uma empresa inovadora, moderna e com ampla experiência no 
desenvolvimento de sistemas para atender o SPED, proporcionando que você utilize as 
mais avançadas tecnologias e práticas de processos totalmente na nuvem.

A Solução EFD-REINF da SISPRO é o software mais completo do mercado, auxiliando a 
sua empresa do primeiro ao sétimo passo e sendo facilmente integrado a outras soluções, 
para atender às suas necessidades com inovação, agilidade, qualidade e segurança. 
Realize todos os passos com a SISPRO e alcance o compliance com SUCESSO!

Sispro Serviços e Tecnologia S/A@sispro_softwareSisproERP (51) 9 8455 3300

Planeje a implantação da solução junto ao seu fornecedor para elaborar um 
projeto focado na produtividade, alinhando prazos, distribuindo atividades e 
traçando o realinhamento de processos.

Elabore um plano de 
ação5

Implante o sistema realizando pequenas correções ao encontrar obstáculos 
inesperados e publique as novidades para tornar todos os funcionários e 
colaboradores parte do projeto.

Solucione o problema6

Por último, e não menos importante, comemore a solução! 

Alcance o compliance7

Quer automatizar a entrega da sua EFD-REINF?
Conheça a solução SISPRO!

Quer saber mais sobre como a nossa solução 
pode ajudar a sua empresa? 

Agende agora uma demonstração!

https://api.whatsapp.com/send?phone=5551984553300

