
Fuja das multas! Automatize suas entregas da 
EFD-REINF com a solução Cloud mais completa do 
mercado e esteja sempre em dia com as suas 
obrigações �scais.

Entrada de dados
via multicanais: integração 

com sistemas externos 
através de webservices ou 

arquivos de texto.

Validação

Apuração

Assinatura
Mensageria

Geração do XML

Solução Fiscal EFD-REINF

SISPRO EFD-REINF, uma solução completa para atender todas as etapas 
da obrigação �scal, desde a validação dos dados até a mensageria!

Conheça uma solução alinhada às melhores práticas e estratégias de mercado, buscando otimizar processos, 
reduzir custos e atender às exigências da obrigação acessória do SPED, a Escrituração Fiscal Digital de 
Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-REINF). 

Simples, rápida e fácil de usar, a solução SISPRO foi desenvolvida para você a partir de tecnologias inovadoras
a fim de promover uma boa gestão e sendo facilmente integrada a qualquer ERP do mercado, totalmente na 
nuvem.

Por meio de múltiplas entradas, automatize a entrega da REINF!



Conheça as 
vantagens

SISPRO
EFD-REINF

Gerenciamento dos valores apurados e 
transmitidos para a Receita Federal.

Recebimento e organização das 
informações de diversas origens, 

mantendo a rastreabilidade.

Validações para aumentar o nível de 
compliance sobre as informações 

prestadas ao Fisco.

Instalação totalmente online via cloud. Performance otimizada de rotinas.

Pré-conciliação dos 
valores da DCTFWeb.

Importação de Informações 
para planilhas eletrônicas.

Integração com sistemas externos através 
de webservices ou arquivos.

Painel de conciliação que valida as 
informações antes da transmissão para 

garantir o compliance �scal.

Mensageira com painel centralizado 
para gerenciamento de envio e 

retorno dos registros.

Armazenamento de XMLs transmitidos 
e protocolos de entrega.

Controle de reti�cações.

A SISPRO conta com uma equipe especializada pronta para
auxiliar na implantação do projeto EFD-REINF da sua empresa,
proporcionando melhor estruturação de processos, mapeamento
de informações e identi�cação de gaps, além de frequentes
atualizações aderentes à legislação e um planejamento
personalizado para uma boa gestão Fiscal e Tributária.

Quer saber mais?
Fale conosco pelo número do 
WhatsApp logo abaixo!

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

Confira alguns recursos


