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EVENTO S-1020 – TABELA DE LOTAÇÕES TRIBUTÁRIAS
Definição LOTAÇÕES e-Social: identifica a classificação da atividade para fins
de atribuição do código FPAS, a obra de construção civil, a contratante de
serviço ou outra condição diferenciada de tributação, que ocorre quando uma
determinada unidade da empresa possui código de FPAS/Outras Entidades e
Fundos distintos.
Lotação tem conceito estritamente tributário. Influi no método de cálculo da
contribuição previdenciária para um grupo de segurados específicos. Não se
confunde, por conseguinte, com o local de trabalho do empregado.
Fonte: Manual de Orientação do e-Social versão 2.4.02 pág. 77
O empregador/contribuinte/órgão público deve ter necessariamente uma
lotação tributária informada neste evento. Trata-se normalmente de lotação
no código 01 (Setor, departamento, estabelecimento ou conjunto de
estabelecimento) da Tabela 10 – “Tabela de Lotações Tributárias” para os seus
trabalhadores, que será usada em outros eventos, como o “S-1200 –
Remuneração do Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência
Social”. Os demais casos são usados de acordo com as especificidades de cada
código.
É necessário consultar a Tabela 10 – “Tipos de Lotação Tributária” deste Manual
para proceder a correta classificação da lotação quando o FPAS/Outras
Entidades e Fundos for diferente do FPAS/Outras Entidades e Fundos do
estabelecimento a que a classificação estiver vinculada.
Não se confunde Classificação Tributaria com Lotações Tributarias.
Importante: As matrículas CEI utilizadas pelas pessoas físicas são substituídas
pelo “CAEPF – Cadastro de Atividades Econômicas da Pessoa Física”, que se
constitui em um número sequencial vinculado ao CPF. A pessoa física deve
providenciar o registro no CAEPF, obedecendo as normas previstas em ato
normativo próprio da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB.
http://portal.esocial.gov.br/manuais/mos-2.4.02.pdf-previa
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Alterações no Sistema COPAN
Para todas as empresas, será necessário informar no Cadastro qual a opção
conforme a Tabela abaixo extraída do e-Social:
Aba e-Social no Cadastro de Empresa
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Anexo I do Layout do Manual de Orientação versão 2.4.02 – Tabelas
Tabela 10 - Tipos de Lotação Tributária
Cód

Descrição

01

Classificação da atividade econômica exercida pela
Pessoa Jurídica para fins de atribuição de código FPAS,
inclusive obras de construção civil própria, exceto:
a)
empreitada parcial ou sub-empreitada de obra de
construção civil (utilizar opção 02);
b)
prestação de serviços em instalações de terceiros
(utilizar opções 03 a 09);
c)
Embarcação inscrita no Registro Especial
Brasileiro - REB (utilizar opção 10).

02

Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial ou Subempreitada

03

Pessoa Física Tomadora de Serviços prestados
mediante cessão de mão de obra, exceto contratante de
cooperativa
Pessoa Jurídica Tomadora de Serviços prestados
mediante cessão de mão de obra, exceto contratante de
cooperativa, nos termos da lei 8.212/1991

04

Preenchimento
do campo
{nrInsc}
Não preencher

CNO da Obra - A
informação do CNPJ do
Contratante/Proprietário do
CNO é prestada nos subregistros
CPF do contratante

CNPJ do Estabelecimento
Contratante

05

Pessoa Jurídica Tomadora de Serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho,
exceto aqueles prestados a entidade beneficente/isenta

CNPJ do Estabelecimento
Contratante

06

Entidade beneficente/isenta Tomadora de Serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativa
de trabalho
Pessoa Física tomadora de Serviços prestados por
cooperados por intermédio de Cooperativa de Trabalho

CNPJ do Estabelecimento
Contratante

08

Operador Portuário tomador de serviços de
trabalhadores avulsos

CNPJ do Operador
Portuário

09

Contratante de trabalhadores avulsos não portuários por
intermédio de Sindicato

CNPJ ou CPF do
Contratante

10

Embarcação inscrita no Registro Especial Brasileiro REB
Classificação da atividade econômica ou obra própria de
construção civil da Pessoa Física

Não preencher

24

Empregador Doméstico

Não preencher

90

Atividades desenvolvidas no exterior por trabalhador
vinculado ao Regime Geral de Previdência Social
(expatriados)
Atividades desenvolvidas por trabalhador estrangeiro
vinculado a Regime de Previdência Social Estrangeiro

Não preencher

07

21

91

CPF do contratante

Não preencher

Não preencher
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