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Introdução:
Prezado usuário, caso tenha realizado a entrega de algum evento da EFD-Reinf diretamente pelo
portal da Receita Federal E-cac https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/Login, e deseja dar
continuidade aos demais períodos através do sistema Escrita Fiscal, disponibilizamos a opção de
inserir manualmente o número do Recibo referente ao evento entregue.

Escrita Fiscal:
Evento R.1000
Contribuinte que não possui o evento R.1000 no sistema Escrita Fiscal, mas já realizou a entrega
pelo E-cac, deverá:
1 – Acessar o portal e-cac, ir na opção "Declarações e Demonstrativos", procurar o título de
declaração "SPED" e clicar em "Acessar EFD-Reinf";
2 –O portal irá acionar uma tela com os campos da EFD-Reinf, ir na opção "Informações
Cadastrais", clicar na primeira opção: "Cadastro de Contribuinte"

3 – O portal irá abrir a tela com os dados de Início de Validade, Fim da Validade e Número do
Recibo. Copiar o campo "Número do Recibo"

4 – Acessar o sistema Escrita Fiscal, ir na aplicação EFD-Reinf, localizado em Guias e Obrigações
e selecionar o período
5 – Ao abrir a aplicação terá um evento R.1000 em aguardando envio
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6 – Ir na segunda opção do lado esquerdo do monitor "Transmissão de Eventos", no final da tela
clicar na opção "Gerar Lote"
7 – Ao realizar essa operação o sistema irá habilitar o campo "Informar Recibo/Protocolo

8 – O sistema irá abrir a tela de "Lançamento manual", o recibo que foi copiado do portal e-cac,
deverá ser informado neste campo, podendo ser só números ou caso o usuário desejar informar
os traços (-) deverá ser conforme o exemplo “Formato”, e clicar em ok
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9 – Realizado todas as operações anteriores o sistema irá atualizar a tela, alterando os campos:
“Evento de Retorno”, “Descrição do Status”, “Transação”, “Status e Recibo”.
Finalizado a inserção de Recibo do Evento R.1000

Eventos Periódicos R.2010 ao R.2060
Em caso que além do R.1000 foram entregues um dos eventos periódicos, ou todos os eventos
periódicos pelo E-cac, deverá:
1 – Acessar o portal e-cac, ir na opção "Declarações e Demonstrativos", procurar o título de
declaração "SPED" e clicar em "Acessar EFD-Reinf";
2 – O portal irá acionar uma tela com os campos da EFD-Reinf, ir na opção "Eventos Periódicos",
selecionar o evento que foi transmitido, exemplo "Serviços Tomados"
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3 – Ao escolher o evento o portal irá demonstrar a tela para incluir um novo período e abaixo para
realizar filtros, clicar em "Pesquisar", o portal irá demonstrar os recibos gerados, copiar o número
desse (s) recibo (s)

4 – No sistema Escrita Fical os lançamentos devem ser realizados, e importados para aplicação
Reinf, como se fossem ser entregues para Receita.
5 – Após importados, ir na opção de Transmissão de Eventos e clicar em "Gerar Lote", feito isso o
campo "Informar Recibo/Protocolo" ficará habilitado para inserção do número
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6 – Selecionar cada evento do campo "Eventos do Lote" e clicar em "Informar Recibo/Protocolo",
conforme ordem das numerações da imagem

7 – Após informado, os campos "Descrição do Status", "Status" e "Recibo" serão atualizados
automaticamente.
Fechamento Evento R.2099
Em caso que o fechamento Evento R.2099 tenha sido entregue pelo E-cac, deverá:
1 – Acessar o portal e-cac, ir na opção "Declarações e Demonstrativos", procurar o título de
declaração "SPED" e clicar em "Acessar EFD-Reinf";
2 –O portal irá acionar uma tela com os campos da EFD-Reinf, ir na opção "Eventos Periódicos",
selecionar o evento "Fechamento/Reabertura..."

Copan Sistemas integrados
Rua Marques de Aracati, 29 – Tatuapé – SP - CEP: 03319-010
www.multicopan.com.br - Fone: (11) 2942 5999

Escrita Fiscal 1.23.35
Reinf – Inserção de Recibo

Página6 de 7

3 – Informar o ano e selecionar a opção "Pesquisar", o portal irá demonstrar quais períodos já
foram encerrados. Copiar o recibo do período que não foi realizado pelo sistema Escrita Fiscal

4 – Acessar o sistema Escrita Fiscal e abrir a aplicação EFD-Reinf, selecionar o mês que deseja
inserir o fechamento
5 - Ir na opção R-2099, localizada ao lado esquerdo do monitor e clicar em "Confirmar
encerramento de Período"
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6 – Ao realizar a operação anterior o sistema gerou um evento R-2099 para ser transmitido, ir na
opção "Transmissão de Eventos" e clicar em "Gerar Lote"

7 – Após o lote gerado o sistema irá habilitar o campo para inserção do recibo R-2099 já entregue
através do e-cac, clicar nesse campo e informar o recibo.
8 – Ao clicar em "Ok", o sistema irá atualizar os campos de "Descrição do Status", "Status" e
"Recibo", e irá desativar a competência para alterações e inclusões de dados, ao sair da aplicação
o campo "Status" do período estará como "Fechado".

Realizado esse procedimento o sistema fica apto para o usuário dar continuidade a essa
obrigação acessória através do Escrita Fiscal.
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