
 

Tabela  Cronogramas  eSocial  EFDReinf  DCTFWeb  GFIP  

  

 
TEXTO NA ÍNTEGRA 

Em face da divulgação em 22.07.2021, no Portal do Sped (Modulo EFD -Reinf), da nova versão 1.5.1.3 do Manual de Orientação do 

usuário da EFD-Reinf , este procedimento foi atualizado. Tópico atualizado: 2. EFD -Reinf. 

 
Tabela - Cronogramas - eSocial - EFD-Reinf - DCTFWeb - 
GFIP

  
Resumo: Este procedimento traz o cronograma de implantação do eSocial, EFD-Reinf e DCTFWeb e da substituição da GFIP.  

 

Sumário 
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. 

1. eSocial 

 

FASES GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?guid=I9F1B63A9C0E16794E05363B5DE0A5C05&tipodoc=3&ls=10&origem=alerta#pctr-012075-1
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?guid=I9F1B63A9C0E16794E05363B5DE0A5C05&tipodoc=3&ls=10&origem=alerta#pctr-012075-2
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?guid=I9F1B63A9C0E16794E05363B5DE0A5C05&tipodoc=3&ls=10&origem=alerta#pctr-012075-3
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?guid=I9F1B63A9C0E16794E05363B5DE0A5C05&tipodoc=3&ls=10&origem=alerta#pctr-012075-4


Empresas com faturamento anual 
superior a R$ 78 milhões em 2016 
  

- Empresas com faturamento até 
R$ 78.000.000,00 em 2016 
- Não optantes pelo Simples 
Nacional 
  

- Optantes pelo Simples 
Nacional 
- Empregadores pessoas 
f ísicas (exceto domést icos) 
- Produtores rurais pessoas 
f ísicas  
- Entidades sem fins 
lucrativos  
  

- Entes públicos  
- Organizações 
internacionais  
  

FASE 1 
Eventos de tabelas  
S-1000 a S-1080 
  

08.01.2018  
  

16.07.2018  
  

10.01.2019  
  

21.07.2021 (*) 
(exceto evento S-1010) 
  

FASE 2 
Eventos não periódicos 
S-2190 a S-2420 
  

1º.03.2018  
  

10.10.2018  
  

10.04.2019  
  

22.11.2021  
  

FASE 3 
Eventos periódicos  
S-1200 a S-1299 
  

1º.05.2018  
  

10.01.2019  
(fatos geradores a partir de 
1º.01.2019) 
  

10.05.2021 - pessoas 
jurídicas  
(fatos geradores a partir de 
1º.05.2021) 
  

22.04.2022  
(fatos geradores a partir 
de 1º.04.2022) 
  19.07.2021 - pessoas f ísicas 

(fatos geradores a partir de 
1º.07.2021) 
  

FASE 4 
Eventos de segurança e 
saúde no trabalho (SST) 
S-2210, S-2220 e S-2240 
  

13.10.2021  
  

10.01.2022  
  

10.01.2022 (**) 
  

11.07.2022  
  

(*) Para o 4º grupo, o envio do evento S-1010 (Tabela de Rubricas) deverá ocorrer até 21.04.2022.  

(**) O empregador doméstico fica obrigado ao envio do evento S -2210 (Comunicação de Acidente de Trabalho) a partir de 10.01.2022.  
 

 Nota  
Cronograma também disponível em https://www.gov.br/esocial/pt -br/acesso-ao-sistema/cronograma-de-implantacao. 



Veja procedimento com a íntegra do Manual de Orientação do eSocial. 

 

 

(Decreto nº 8.373/2014  ; Portaria Conjunta SEPRT/RFB nº 71/2021 ; Circular Caixa nº 865/2019  ) 

2. EFD-Reinf 

 

GRUPOS 
  

DESCRIÇÃO  
  

INÍCIO DO ENVIO - 
FATO GERADOR 

  

Grupo 1 
  

Entidades com faturamento acima de R$ 78.000.000,00 em 2016 
  

Desde 1º.05.2018  
  

Grupo 2 
  

Entidades integrantes do "Grupo 2 - Entidades Empresariais" do Anexo V da Instrução Normativa RFB 
nº 1.634/2016  (*), com faturamento de até R$ 78.000.000,00 no ano de 2016, exceto as optantes pelo Simples 
Nacional: 
- desde que a condição de optante conste do CNPJ em 1º.07.2018; ou 
- que não fizeram essa opção quando de sua constituição, se poster ior. 
  

Desde 10.01.2019  
  

Grupo 3 
  

Obrigados não pertencentes aos 1º, 2º e 4º grupos (exceto empregadores domésticos) 
(veja nota nº 1) 
  

PESSOAS JURÍDICAS 
Desde 21.05.2021  
(fatos geradores a 
contar de 1º.05.2021) 
  

PESSOAS FÍSICAS 
Desde 21.07.2021  
(fatos geradores a 
contar de 1º.07.2021) 
  

Grupo 4 
  

- Entes públicos, integrantes do "Grupo 1 - Administração Pública" 
- Organizações internacionais,  integrantes do "Grupo 5 - Organizações Internacionais e Outras Instituições 
Extraterritoriais" 
(ambos do Anexo V  da Instrução Normativa RFB nº 1.634/2016  (veja nota nº 2) 
  

A contar de 08.04.2022  
(fatos geradores a partir 
de 1º.04.2022) 
  

 

 Notas  

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pctr-09908#pctr-09908
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B8373%2B2014#fe%2Bd%2B8373%2B2014
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bseprt,rfb%2B71%2B2021#fe%2Bport%2Bseprt,rfb%2B71%2B2021
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bcirc%2Bcaixa%2B865%2B2019#fe%2Bcirc%2Bcaixa%2B865%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1634%2B2016@anv#fe%2Bin%2Brfb%2B1634%2B2016@anv
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1634%2B2016#fe%2Bin%2Brfb%2B1634%2B2016
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1634%2B2016@anv#fe%2Bin%2Brfb%2B1634%2B2016@anv
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1634%2B2016#fe%2Bin%2Brfb%2B1634%2B2016


 (1) 
A subdivisão do grupo 3 em "pessoas jurídicas" e "pessoas físicas", bem como os respectivos prazos, constam no Manual de orie ntação 

do usuário da EFD-Reinf, versão 1.5.1.3, Capítulo I, subitem 2.2, não obstante a Instrução Normativa RFB nº  1.701/2017 , art. 2º , 

ainda não tenha promovido tal alteração.  

 (2) 

Não obstante a Instrução Normativa RFB nº 1.701/2017 ainda mencione a Instrução Normativa RFB nº 1.634/2016 , esta foi 

revogada pela Instrução Normativa RFB nº 1.863/2018 , que traz em seu Anexo V a nova relação com a natureza jurídica das 

atividades. 

 (3) 

Veja procedimento intitulado "EFD-Reinf - Manual de Orientação" que traz orientações para o envio do EFD-Reinf. 

 

(Instrução Normativa RFB nº 1.701/2017  , art. 2º ) 
. 
3. DCTFWeb 

 

Grupos 
  

Descrição 
  

Fatos geradores 
  

Grupo 1 
  

Entidades com faturamento acima de R$ 78.000.000,00 em 2016 
  

Desde agosto de 2018 
  

Grupo 2 
  

Entidades com faturamento acima de R$ 4.800.000,00 em 2017 
  

Desde abri l de 2019 
  

Grupo 3 
  

Entidades não pertencentes aos grupos 1, 2 ou 4 
  

A partir de outubro/2021 
  

Grupo 4 
  

Entes públ icos 
Organizações internacionais 
  

A partir de junho/2022 
  

 

 Nota  

Veja procedimento intitulado "DCTFWeb - Manual de Orientação" que traz orientações para o envio da DCTFWeb..  

(Instrução Normativa RFB nº 2.005/2021  , art. 19 ) 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1701%2B2017#fe%2Bin%2Brfb%2B1701%2B2017
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1701%2B2017@art2#fe%2Bin%2Brfb%2B1701%2B2017@art2
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1701%2B2017#fe%2Bin%2Brfb%2B1701%2B2017
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1634%2B2016#fe%2Bin%2Brfb%2B1634%2B2016
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1863%2B2018#fe%2Bin%2Brfb%2B1863%2B2018
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pctr-011485#pctr-011485
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1701%2B2017#fe%2Bin%2Brfb%2B1701%2B2017
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1701%2B2017@art2#fe%2Bin%2Brfb%2B1701%2B2017@art2
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=pctr-011617#pctr-011617
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B2005%2B2021#fe%2Bin%2Brfb%2B2005%2B2021
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B2005%2B2021@art19#fe%2Bin%2Brfb%2B2005%2B2021@art19


.4. GFIP - Substituição 

A GFIP foi/será substituída pelos eventos do eSocial  nos seguintes prazos: 

Grupos 
  

Contribuintes  
  

Substituição da GFIP - Início da 
obrigatoriedade 

  

Para fins 
  

1 
  

Com faturamento acima de R$ 
78.000.000,00 em 2016 
  

Agosto/2018 
  

Previdenciários  
  

Data a def inir 
  

FGTS (*) 
  

2 
  

Com faturamento até R$ 
78.000.000,00 em 2016 
Não optantes pelo Simples Nacional 
  

Abril/2019  
  

Previdenciários (**) 
Empresas com faturamento acima de R$ 4.800.000,00 em 
2017 
  

Outubro/2021 
  

Previdenciários (**) 
Demais obrigados, exceto:  
- órgãos públicos e organismos internacionais;  e 
- empresas constituídas após o ano-calendário 2017, 
independentemente do faturamento 
  

Data a def inir 
  

FGTS (*) 
  

3 
  

Empregadores optantes pelo Simples 
Nacional 
Empregadores pessoas f ís icas (exceto 
domésticos) 
Produtores rurais pessoas f ísicas  
Entidades sem fins lucrat ivos 
  

Outubro/2021 
  

Previdenciários  
  

Data a def inir 
  

FGTS (*) 
  

4 
  

Órgãos públicos  
Organizações internacionais 
  

Junho/2022 
  

Previdenciários  
  

Data a def inir 
  

FGTS (*) 
  

 

 (*) 



A Circular Caixa nº 865/2019 determinou que, durante o período de adaptação à obrigatoriedade do eSocial, os empregadores de 

todos os grupos poderão util izar a GRF e a GRRF por prazo indeterminado, ou seja, não há data definida para o início da adoçã o da nova 

guia (GRFGTS). 

 

 (**)  
Cronograma disponível em https://www.gov.br/esocial/pt -br/acesso-ao-sistema/cronograma-de-implantacao. 

 

A partir das datas em que a entrega da DCTFWeb se tornar obrigatória (veja tópico 3), as referências à GFIP devem ser entendi das 
como: 

 
a) DCTFWeb - quando se tratar de instrumento de confissão de dívida ou de informações sobre os valores devidos de contribuições 

previdenciárias; e 

 
b) eventos pertinentes do eSocial ou da EFD-Reinf - quando se tratar das demais informações.  

 

(Decreto nº 8.373/2014  , art. 2º , § 3º; Instrução Normativa RFB nº 2.005/2021  , arts. 8º e 19 ; Circular Caixa 

nº 865/2019 ; Instrução Normativa RFB nº 971/2009 , art. 46-A) 

 

Legislação Referenciada 

Circular Caixa nº 865/2019Decreto nº 8.373/2014Instrução Normativa RFB nº 1.634/2016Instrução Normativa RFB 

nº 1.701/2017Instrução Normativa RFB nº 1.863/2018Instrução Normativa RFB nº 2.005/2021Instrução Normativa RFB 

nº 971/2009Portaria Conjunta SEPRT/RFB nº 71/2021. 
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https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B8373%2B2014#fe%2Bd%2B8373%2B2014
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B8373%2B2014@art2#fe%2Bd%2B8373%2B2014@art2
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B2005%2B2021#fe%2Bin%2Brfb%2B2005%2B2021
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B2005%2B2021@art8#fe%2Bin%2Brfb%2B2005%2B2021@art8
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https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B971%2B2009#fe%2Bin%2Brfb%2B971%2B2009
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bcirc%2Bcaixa%2B865%2B2019#fe%2Bcirc%2Bcaixa%2B865%2B2019
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bd%2B8373%2B2014#fe%2Bd%2B8373%2B2014
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1634%2B2016#fe%2Bin%2Brfb%2B1634%2B2016
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1701%2B2017#fe%2Bin%2Brfb%2B1701%2B2017
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B1863%2B2018#fe%2Bin%2Brfb%2B1863%2B2018
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B2005%2B2021#fe%2Bin%2Brfb%2B2005%2B2021
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bin%2Brfb%2B971%2B2009#fe%2Bin%2Brfb%2B971%2B2009
https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bseprt,rfb%2B71%2B2021#fe%2Bport%2Bseprt,rfb%2B71%2B2021

