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Comparativo das 

alterações entre as RAIS ano

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DA RAIS ANO
RAIS 2015 - PORTARIA MTE 

N° 2.027/2013 
  

Informações exigidas para o 
preenchimento da RAIS no 
Manual de Orientação da 

RAIS, edição 2014, disponível 
nos endereços 

http://portal.mte.gov.br/rais e 
http://www.rais.gov.br (artigo 

4°). 

Informações exigidas

endereços

  

Prazo de entrega da RAIS: 
20.01.2015 a 20.03.2015. 

Vencido o prazo, a declaração 
da RAIS 2014 e as de 

exercícios anteriores gravadas 
no GDRAIS Genérico, 

deveriam ser transmitidas pela 
Internet ou o arquivo poderá 

ser entregue nos órgãos 
regionais do MTE, para os 

estabelecimentos sem acesso 
à Internet, acompanhadas da 

"Relação dos 
Estabelecimentos Declarados" 

(artigo 6° e § 2°). 

Vencido o prazo, a declaração da RAIS 2015 e as de exercícios anteriores gravadas no 
GDRAIS Genérico, devem ser transmitidas pela 

entrega junto ao MTPS e em locais sem acesso à internet (

  

A Portaria que aprovou as 
instruções para a entrega da 
RAIS entrou em vigor no dia 
20 de janeiro de 2015 (artigo 

12). 

A Portaria que aprovou as instruções para a entrega da RAIS entrou em vigor no dia 
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Comparativo das Principais 

alterações entre as RAIS ano

2015 e 2016 

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DA RAIS ANO-BASE 2015 E 2016
RAIS 2016 - PORTARIA MTPS N° 269/2015

  

Informações exigidas para o preenchimento da RAIS no Manual de Orientação da RAIS, 
edição 2015, disponível nos 

endereçoshttp://portal.mte.gov.br/rais e http://www.rais.gov.br(artigo 4°
269/2015). 

Prazo de entrega da RAIS: 19.01.2016 a 18.03

Vencido o prazo, a declaração da RAIS 2015 e as de exercícios anteriores gravadas no 
GDRAIS Genérico, devem ser transmitidas pela Internet. Retirou

entrega junto ao MTPS e em locais sem acesso à internet (artigo 6°
n° 269/2015). 

  

A Portaria que aprovou as instruções para a entrega da RAIS entrou em vigor no dia 

19 de janeiro de 2016 (artigo 12 da Portaria MTPS n° 269/2015

  

Indaiatuba/SP 

rincipais 

alterações entre as RAIS ano-base 

BASE 2015 E 2016 
PORTARIA MTPS N° 269/2015 

para o preenchimento da RAIS no Manual de Orientação da RAIS, 

artigo 4° da Portaria MTPS n° 

rega da RAIS: 19.01.2016 a 18.03.2016. 

Vencido o prazo, a declaração da RAIS 2015 e as de exercícios anteriores gravadas no 
Internet. Retirou-se a possiblidade de 

artigo 6°e § 2° da Portaria MTPS 

A Portaria que aprovou as instruções para a entrega da RAIS entrou em vigor no dia  

Portaria MTPS n° 269/2015). 
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Revogada a Portaria n° 
2072/2013, que alterou as 

regras para a entrega da RAIS 
no ano base 2013 (artigo 13). 

Revogada a

  

A RAIS processa informações 
sociais relativas aos vínculos 

empregatícios formais, 
identifica os beneficiários do 

Abono Salarial, gera 
estatísticas sobre o mercado 
de trabalho formal. A base de 

dados da RAIS contém a 
memória da vida laboral do 

trabalhador formal. A 
definição das regras, o 
controle de captação, o 

processamento e a divulgação 
dos dados ficam a cargo da 
equipe técnica do MTE; as 

informações prestadas sobre 
os vínculos empregatícios são 

responsabilidade dos 
estabelecimentos; e, aos 

usuários cabe o retorno da 
utilização das informações 

para a promoção de 
aprimoramentos na base de 

dados. 

O Manual de Orientações da 
RAIS - ano base 2014, contém 
as principais instruções para 

preenchimentos da 
declaração, descrição dos 
campos, forma e prazo de 

entrega, etc. os canais do MTE 
estão abertos, e os técnicos 

estão à disposição para sanar 
dúvidas. 

  

O MTPS, disponibiliza o Manual da RAIS que contém as orientações da declaração da RAIS 
para todos os estabelecimentos do setor Público e Privado. Ressalta

que as informações sejam prestadas com qualidade, possibilitando o recebimento do Abono 
Salarial aos trabalhadores que fazem jus a este benefício, ainda no transcurso do ano de 

2016, como também gerar, a partir destes dados, um mapa do merca

O registro administrativo da RAIS constitui referência nacional e internacional sendo 

Compete ao Estado processar e homologar as informações declaradas, dar tratamento 
estatístico ad

monitoramento das tendências do emprego e renda e a implementação, pelos gestores, de 

Aos empregadores, cumpre prestar i

O manual da RAIS contém as principais instruções para preenchimentos da declaração, 
descrição dos campos, forma e prazo de entrega, e

os canais do MTPS estão abertos, bem como os técnicos estão à disposição para sanar 

endereços:

  

Como informar: o 
estabelecimento/entidade 

deve informar com o 
Programa Gerador de 

Como informar: o estabelecimento/entidade deve informar com o Programa Gerador de 
Declaração RAIS (GDRAIS2015), para declarar e fazer a transmissão pela Internet.

Como obter o programa GDRAIS2015: o programa GDRAIS2015 deve ser copiado, 
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Revogada a Portaria n° 10, de 9 de janeiro de 2015, que alterou as regras para a entrega da 
RAIS no ano-base 2014 (artigo 13 da Portaria MTPS n° 269/2015

  
  

O MTPS, disponibiliza o Manual da RAIS que contém as orientações da declaração da RAIS 
para todos os estabelecimentos do setor Público e Privado. Ressalta

que as informações sejam prestadas com qualidade, possibilitando o recebimento do Abono 
Salarial aos trabalhadores que fazem jus a este benefício, ainda no transcurso do ano de 

2016, como também gerar, a partir destes dados, um mapa do merca
o ano de 2015. 

O registro administrativo da RAIS constitui referência nacional e internacional sendo 
considerado um verdadeiro CENSO.

Compete ao Estado processar e homologar as informações declaradas, dar tratamento 
estatístico adequado e divulgar os resultados, com vista, dentre outros objetivos, permitir 

monitoramento das tendências do emprego e renda e a implementação, pelos gestores, de 
políticas públicas de emprego mais eficientes e eficazes.

Aos empregadores, cumpre prestar informações dos dados corretamente e no prazo, e aos 
usuários, sugestões para os aprimoramentos dos dados disponibilizados.

O manual da RAIS contém as principais instruções para preenchimentos da declaração, 
descrição dos campos, forma e prazo de entrega, entre outros. É importante mencionar que 

os canais do MTPS estão abertos, bem como os técnicos estão à disposição para sanar 
dúvidas ou prestar esclarecimentos sobre o preenchimento por meio dos 

endereços: portal.mte.gov.br/index.php/rais ouhttp://www.rais.gov.br
rais.sppe@mte.gov.br. 

  

Como informar: o estabelecimento/entidade deve informar com o Programa Gerador de 
Declaração RAIS (GDRAIS2015), para declarar e fazer a transmissão pela Internet.

Como obter o programa GDRAIS2015: o programa GDRAIS2015 deve ser copiado, 

Indaiatuba/SP 

, que alterou as regras para a entrega da 
Portaria MTPS n° 269/2015). 

O MTPS, disponibiliza o Manual da RAIS que contém as orientações da declaração da RAIS 
para todos os estabelecimentos do setor Público e Privado. Ressalta-se a necessidade de 

que as informações sejam prestadas com qualidade, possibilitando o recebimento do Abono 
Salarial aos trabalhadores que fazem jus a este benefício, ainda no transcurso do ano de 

2016, como também gerar, a partir destes dados, um mapa do mercado formal brasileiro para 

O registro administrativo da RAIS constitui referência nacional e internacional sendo 
considerado um verdadeiro CENSO. 

Compete ao Estado processar e homologar as informações declaradas, dar tratamento 
equado e divulgar os resultados, com vista, dentre outros objetivos, permitir 

monitoramento das tendências do emprego e renda e a implementação, pelos gestores, de 
políticas públicas de emprego mais eficientes e eficazes. 

nformações dos dados corretamente e no prazo, e aos 
usuários, sugestões para os aprimoramentos dos dados disponibilizados. 

O manual da RAIS contém as principais instruções para preenchimentos da declaração, 
ntre outros. É importante mencionar que 

os canais do MTPS estão abertos, bem como os técnicos estão à disposição para sanar 
dúvidas ou prestar esclarecimentos sobre o preenchimento por meio dos 

http://www.rais.gov.br e pelo e-mail 

Como informar: o estabelecimento/entidade deve informar com o Programa Gerador de 
Declaração RAIS (GDRAIS2015), para declarar e fazer a transmissão pela Internet. 

Como obter o programa GDRAIS2015: o programa GDRAIS2015 deve ser copiado, 
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Declaração RAIS 
(GDRAIS2014) para declarar e 

fazer a transmissão pela 
Internet. 

Como obter o programa 
GDRAIS2014: o programa 

GDRAIS2014 deve ser 
copiado, gratuitamente, dos 

seguintes endereços: 
http://portal.mte.gov.br/rais ou 

http://www.rais.gov.br. 

  

Erros ou inconsistências na 
declaração: em caso de 

dúvida, o estabelecimento 
pode, ainda, consultar os 

procedimentos passo a passo, 
disponíveis nos endereços 

eletrônicos 
http://portal.mte.gov.br/rais ou 
http://www.rais.gov.br, opção 
"Dúvidas Freqüentes", item 

"Como Declarar a RAIS". Para 
ter acesso às dicas e 

procedimentos para manusear 
o programa GDRAIS2014, 
clique na função "Ajuda". 

  

Erros ou inconsistências na declaração: em caso de dúvida, o estabelecimento pode, ainda, 

eletrônicos
RAIS" opção "Dúvidas Frequentes", ite

procedimentos para manusear o programa GDRAIS2015, clique na função "Ajuda".

  

Como entregar: somente pela 
Internet. O envio será efetuado 

nas funções "Gravar 
Declaração" ou "Transmitir 
Declaração" do aplicativo 

GDRAIS2014. Estará 
disponível, também, aos 

estabelecimentos/entidades 
que não tiveram vínculos no 
ano-base 2014, a opção para 

fazerem a declaração da RAIS 
Negativa Web pelos endereços 

eletrônicos 
http://portal.mte.gov.br/rais ou 

http://www.rais.gov.br. 

Como entregar: soment
Declaração" ou "Transmitir Declaração" do aplicativo GDRAIS2015. Estará disponível, 

também, aos estabelecimentos/entidades que não tiveram vínculos no ano

I - após o prazo legal, as declarações devem ser transmitidas por meio da Internet, mediante 

II - para gerar a declaração da RAIS fora do prazo legal, os responsáveis deverão utilizar os 
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gratuitamente, dos seguintes endereços:

http://portal.mte.gov.br/rais ouhttp://www.rais.gov.br

  

  

  

  
  

Erros ou inconsistências na declaração: em caso de dúvida, o estabelecimento pode, ainda, 
consultar os procedimentos passo a passo, disponíveis nos endereços 

eletrônicoshttp://portal.mte.gov.br/index.php/rais ouhttp://www.rais.gov.br
RAIS" opção "Dúvidas Frequentes", item "Como Declarar a RAIS". Para ter acesso às dicas e 

procedimentos para manusear o programa GDRAIS2015, clique na função "Ajuda".

  

Como entregar: somente pela internet. O envio será efetuado nas funções "Gravar 
Declaração" ou "Transmitir Declaração" do aplicativo GDRAIS2015. Estará disponível, 

também, aos estabelecimentos/entidades que não tiveram vínculos no ano
opção para fazerem a declaração da RAIS Negativa Web pelos endereços 
eletrônicoshttp://portal.mte.gov.br/index.php/rais ouhttp://www.rais.gov.br

Entrega após o prazo legal: 

após o prazo legal, as declarações devem ser transmitidas por meio da Internet, mediante 
a utilização do programa GDRAIS2015.

para gerar a declaração da RAIS fora do prazo legal, os responsáveis deverão utilizar os 
programas disponíveis nos endereços

eletrônicos:http://portal.mte.gov.br/index.php/rais ouhttp://www.rais.gov.br

Indaiatuba/SP 

seguintes endereços: 

http://www.rais.gov.br. 

Erros ou inconsistências na declaração: em caso de dúvida, o estabelecimento pode, ainda, 
consultar os procedimentos passo a passo, disponíveis nos endereços 

http://www.rais.gov.br, menu "Sobre a 
m "Como Declarar a RAIS". Para ter acesso às dicas e 

procedimentos para manusear o programa GDRAIS2015, clique na função "Ajuda". 

e pela internet. O envio será efetuado nas funções "Gravar 
Declaração" ou "Transmitir Declaração" do aplicativo GDRAIS2015. Estará disponível, 

também, aos estabelecimentos/entidades que não tiveram vínculos no ano-base 2015, a 
ão da RAIS Negativa Web pelos endereços 

http://www.rais.gov.br. 

após o prazo legal, as declarações devem ser transmitidas por meio da Internet, mediante 
a utilização do programa GDRAIS2015. 

para gerar a declaração da RAIS fora do prazo legal, os responsáveis deverão utilizar os 
programas disponíveis nos endereços 

http://www.rais.gov.br. 
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Entrega após o prazo legal: 

I - após o prazo legal, as 
declarações devem ser 

transmitidas por meio da 
Internet, mediante a utilização 

do programa GDRAIS2014. 

II - para gerar a declaração da 
RAIS fora do prazo legal, os 

responsáveis deverão utilizar 
os programas disponíveis nos 

endereços eletrônicos: 
http://portal.mte.gov.br/rais ou 

http://www.rais.gov.br. 
  

Recibo de entrega: estará 
disponível para impressão em 
até 5 dias úteis após a entrega 
da declaração, nos endereços 

eletrônicos: 
http://portal.mte.gov.br/rais ou 
http://www.rais.gov.br - opção 

"Impressão de Recibo". 

Recibo de entrega: O recibo estará disponível para impressão em até 5 dias úteis após a 

eletrônicos:

  

Prazo de entrega das 
informações: 

INÍCIO - 20 de janeiro de 2015 

TÉRMINO - 20 de março de 
2015 

I - após o dia 20 de março de 
2015 a entrega da declaração 
continua sendo obrigatória, 
porém está sujeita à multa; 

II- havendo necessidade de 
retificar as informações 

prestadas, o término do prazo 
para a entrega da RAIS 

RETIFICADORA, sem multa, é 
20 de março de 2015. 

I - após o dia 18 de março de 2016 a entrega da declaração continua sendo obrigatória, 

II - Havendo necessidade de retificar as informações prestadas, o término do prazo para a 

  

Declaração de encerramento 
das atividades: o (a) 

estabelecimento/entidade que 

Declaração de encerramento das atividades: o (a) estabelecimento/entidade que encerrou as 
atividades em 2015 e não entregou a declaração da RAIS deverá marcar a opção 

“Encerrramento das Atividades”, disponíve
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Recibo de entrega: O recibo estará disponível para impressão em até 5 dias úteis após a 
entrega da declaração, nos endereços 

eletrônicos:http://portal.mte.gov.br/index.php/rais ouhttp://www.rais.gov.br
de Recibo". 

  

Prazo de entrega das informações:

INÍCIO - 19 de janeiro de 2016 

TÉRMINO - 18 de março de 2016

pós o dia 18 de março de 2016 a entrega da declaração continua sendo obrigatória, 
porém está sujeita à multa; 

Havendo necessidade de retificar as informações prestadas, o término do prazo para a 
entrega da RAIS RETIFICADORA, sem multa, é 18 de março d

  

Declaração de encerramento das atividades: o (a) estabelecimento/entidade que encerrou as 
atividades em 2015 e não entregou a declaração da RAIS deverá marcar a opção 

“Encerrramento das Atividades”, disponível no programa GDRAIS2015, e informar a data do 

Indaiatuba/SP 

Recibo de entrega: O recibo estará disponível para impressão em até 5 dias úteis após a 
entrega da declaração, nos endereços 

http://www.rais.gov.br - opção "Impressão 

Prazo de entrega das informações: 

 

18 de março de 2016 

pós o dia 18 de março de 2016 a entrega da declaração continua sendo obrigatória, 

Havendo necessidade de retificar as informações prestadas, o término do prazo para a 
entrega da RAIS RETIFICADORA, sem multa, é 18 de março de 2016. 

Declaração de encerramento das atividades: o (a) estabelecimento/entidade que encerrou as 
atividades em 2015 e não entregou a declaração da RAIS deverá marcar a opção 

l no programa GDRAIS2015, e informar a data do 
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encerrou as atividades em 
2014 e não entregou a 

declaração da RAIS deverá 
marcar a opção 

"Encerramento das 
Atividades", disponível no 
programa GDRAIS2014, e 

informar a data do 
encerramento de suas 

atividades. 
  

RAIS retificação/exclusão: 

Retificação da RAIS ano-base 
2014: nos campos do 

estabelecimento ou nos 
campos do trabalhador: 

- retificação dos dados do 
estabelecimento, exceto, os 

campos CNPJ/CEI ou CEI 
Vinculado - clicar na opção 

"Retificação" no menu lateral 
e, em seguida, na opção 

"Retificação dos Dados do 
Estabelecimento", disponíveis 

os endereços 
(http://portal.mte.gov.br/rais 
ou http://www.rais.gov.br), 
preencher corretamente o 
formulário com todos os 
dados solicitados e, em 
seguida, clicar na opção 

"Enviar". 

  

Exclusão da RAIS ano-base 
2014: referente aos campos 
CNPJ/CEI, CEI Vinculado, 

PIS/PASEP, data de admissão, 
data de desligamento e CBO, o 
(a) estabelecimento/entidade 
deverá adotar os seguintes 

procedimentos: 

- CNPJ/CEI, CEI Vinculado - 
gerar uma nova RAIS 

corretamente do 
estabelecimento com todos os 

empregados e transmitir o 
arquivo por meio da Internet: 

Retificação da RAIS ano
campos do estabelecimento ou nos campos do trabalhador, o estabelecimento/entidade 

- retificação dos dados do estabelecimento, exceto, os campos CNPJ/CEI ou CEI Vinculado 
clicar no menu Declaração já Entregue e, em seguida, na opção "Retificação Dados do 

Estabelecimento", disponível no endereço
formulário com todos os dados solicitados e, em seguida, clicar na opção "Enviar".

Exclusão da RAIS ano
PIS/PASEP

a) CNPJ/CEI, CEI Vinculado 

a.1) excluir a declaração incorreta do estabelecimento, utilizando o menu "Declaração já 
Entregue" e, em seguida, a opção "Exclusão de Estabelecimento ano

no endereço
inclusive, o número do CPF do responsável pela declaração e clicar na opção "Enviar".

- Excluir o PIS/PASEP do (s) empregado (s) enviado (s) com erro, utilizando o menu 
"Declaração já Entregue" e, em seguida, a opção "Exclusão de Vínculos ano
disponível no endereço

formulário, inclusive, o número do CPF do responsável pela declaração e clicar na opção 

Retificação da RAIS de exercícios anteriores: caso o (a) estabelecimento/entidade necessite 
retificar decl

constantes no endereço

Em caso
7282326

Regionais do Trabalho e Emprego ou Agências Regionais do Trabalho e Emprego ou enviar 
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RAIS retificação/exclusão: 

Retificação da RAIS ano-base 2015: detectando-se erros na declaração enviada, seja nos 
campos do estabelecimento ou nos campos do trabalhador, o estabelecimento/entidade 

deverá adotar os seguintes procedimentos para a retificação:

retificação dos dados do estabelecimento, exceto, os campos CNPJ/CEI ou CEI Vinculado 
clicar no menu Declaração já Entregue e, em seguida, na opção "Retificação Dados do 

Estabelecimento", disponível no endereçohttp://www.rais.gov.br
formulário com todos os dados solicitados e, em seguida, clicar na opção "Enviar".

Exclusão da RAIS ano-base 2015 - referente aos campos CNPJ/CEI, CEI Vinculado, 
PIS/PASEP, data de admissão, data de desligamento e CBO, o (a) estabelecimento/entidade 

deverá adotar os seguintes procedimentos:

a) CNPJ/CEI, CEI Vinculado - gerar uma nova RAIS corretamente do estabelecimento com 
todos os empregados e transmitir o arquivo por mei

a.1) excluir a declaração incorreta do estabelecimento, utilizando o menu "Declaração já 
Entregue" e, em seguida, a opção "Exclusão de Estabelecimento ano

no endereço http://www.rais.gov.br, preencher todos os dados solicitados no formulário, 
inclusive, o número do CPF do responsável pela declaração e clicar na opção "Enviar".

Excluir o PIS/PASEP do (s) empregado (s) enviado (s) com erro, utilizando o menu 
"Declaração já Entregue" e, em seguida, a opção "Exclusão de Vínculos ano
disponível no endereço http://www.rais.gov.br, preencher todos os dados solicitados no 

formulário, inclusive, o número do CPF do responsável pela declaração e clicar na opção 
"Enviar". 

Retificação da RAIS de exercícios anteriores: caso o (a) estabelecimento/entidade necessite 
retificar declarações da RAIS de exercícios anteriores, deverá consultar os procedimentos 

constantes no endereço http://www.rais.gov.br, menu "Declaração já Entregue" e, em 
seguida, selecionar a opção desejada.

Em caso de dúvida, contatar a Central de Atendimento da RAIS telefone
7282326FREE, as Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego, Gerências 

Regionais do Trabalho e Emprego ou Agências Regionais do Trabalho e Emprego ou enviar 

Indaiatuba/SP 

encerramento de suas atividades. 

se erros na declaração enviada, seja nos 
campos do estabelecimento ou nos campos do trabalhador, o estabelecimento/entidade 

entos para a retificação: 

retificação dos dados do estabelecimento, exceto, os campos CNPJ/CEI ou CEI Vinculado - 
clicar no menu Declaração já Entregue e, em seguida, na opção "Retificação Dados do 

http://www.rais.gov.br, preencher corretamente o 
formulário com todos os dados solicitados e, em seguida, clicar na opção "Enviar". 

referente aos campos CNPJ/CEI, CEI Vinculado, 
, data de admissão, data de desligamento e CBO, o (a) estabelecimento/entidade 

deverá adotar os seguintes procedimentos: 

gerar uma nova RAIS corretamente do estabelecimento com 
todos os empregados e transmitir o arquivo por meio da Internet; e, 

a.1) excluir a declaração incorreta do estabelecimento, utilizando o menu "Declaração já 
Entregue" e, em seguida, a opção "Exclusão de Estabelecimento ano-base 2015", disponível 

, preencher todos os dados solicitados no formulário, 
inclusive, o número do CPF do responsável pela declaração e clicar na opção "Enviar". 

Excluir o PIS/PASEP do (s) empregado (s) enviado (s) com erro, utilizando o menu 
"Declaração já Entregue" e, em seguida, a opção "Exclusão de Vínculos ano-base 2015", 

, preencher todos os dados solicitados no 
formulário, inclusive, o número do CPF do responsável pela declaração e clicar na opção 

Retificação da RAIS de exercícios anteriores: caso o (a) estabelecimento/entidade necessite 
arações da RAIS de exercícios anteriores, deverá consultar os procedimentos 

, menu "Declaração já Entregue" e, em 
seguida, selecionar a opção desejada. 

de dúvida, contatar a Central de Atendimento da RAIS telefone 0800-
, as Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego, Gerências 

Regionais do Trabalho e Emprego ou Agências Regionais do Trabalho e Emprego ou enviar 
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e, 

- excluir a declaração incorreta 
do estabelecimento, utilizando 
a opção "Exclusão" no menu 
lateral e, em seguida, a opção 

"Exclusão de 
Estabelecimento", disponíveis 

nos endereços 
(http://portal.mte.gov.br/rais 
ou http://www.rais.gov.br), 
preencher todos os dados 
solicitados no formulário, 

inclusive, o número do CPF do 
responsável pela declaração e 

clicar na opção "Enviar". 

- Excluir o PIS/PASEP do (s) 
empregado (s) enviado (s) 

com erro, utilizando a opção 
"Exclusão" no menu lateral e, 

em seguida, a opção 
"Exclusão de Vínculos", 

disponíveis nos endereços 
(http://portal.mte.gov.br/rais 
ou http://www.rais.gov.br), 
preencher todos os dados 
solicitados no formulário, 

inclusive, o número do CPF do 
responsável pela declaração e 

clicar na opção "Enviar". 

Retificação da RAIS de 
exercícios anteriores: caso o 
(a) estabelecimento/entidade 

necessite retificar declarações 
da RAIS de exercícios 

anteriores, deverá consultar 
os procedimentos constantes 

nos endereços 
(http://portal.mte.gov.br/rais 
ou http://www.rais.gov.br), 
item "Orientações", opção 

"Retificação da RAIS de 
exercícios anteriores". 

Em caso de dúvida, contatar a 
Central de Atendimento da 

RAIS telefone 0800-
7282326 ou as 

Superintendências Regionais 
do Trabalho e Emprego, 
Gerências Regionais do 

e-mail para rais.sppe@mte.gov.br, solicitando os escl
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Trabalho e Emprego ou 
Agências Regionais do 

Trabalho e Emprego, para 
solicitar os esclarecimentos 

necessários. 

  
  

Observar, rigorosamente, as 
orientações para o correto 

preenchimento dos campos 
do Programa GDRAIS2014, 

evitando prejuízos no que se 
refere ao recebimento do 
abono salarial pago pelas 

agências da Caixa Econômica 
Federal (PIS) ou Banco do 

Brasil (PASEP). 

Para o preenchimento dos 
campos tipo de Admissão, 
Vínculo, Grau de Instrução, 

CBO, Nacionalidade, Raça/Cor 
e Causas do Desligamento, 
deve ser verificado o código 

correspondente a cada 
empregado e para os campos 

da Natureza Jurídica, do 
Município e CNAE, deve ser 

verificado o código 
correspondente ao 

empregador. 

I - Após a instalação do 
programa (item 5.1, Parte I), o 

declarante deve utilizar o 
GDRAIS2014 iniciando pela 
opção "Nova Declaração", 
preencher os campos que 

caracterizam o 
estabelecimento e passar para 
o preenchimento dos campos 

referentes às telas 
"Informações Cadastrais", 
"Informações Sindicais" e 

"Informações Econômicas" do 
estabelecimento. Em seguida, 

iniciar a declaração dos 
trabalhadores, utilizando a 

opção "vínculos" para 
informar os campos contidos 
nas opções "Dados Pessoais 

do Empregado/servidor", 

Observar, rigorosamente, as orientações para o
Programa GDRAIS2015, evitando prejuízos no que se refere ao recebimento do abono 

salarial pago pelas agências da Caixa Econômica Federal (PIS) ou Banco do Brasil (PASEP).

I 
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Observar, rigorosamente, as orientações para o correto preenchimento dos campos do 
Programa GDRAIS2015, evitando prejuízos no que se refere ao recebimento do abono 

salarial pago pelas agências da Caixa Econômica Federal (PIS) ou Banco do Brasil (PASEP).

  

  

  

  

I - Após a instalação do programa, o declarante deve utilizar o GDRAIS2015.
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"Informações da Admissão", 
"Vínculo Empregatício", 

"Afastamento", "Informações 
Sindicais", "Remunerações 

Mensais" e "Verbas Pagas na 
Rescisão"; 

II - É fundamental a 
conferência detalhada das 

informações após o 
preenchimento dos campos. 

Caso seja verificada qualquer 
incorreção nos dados 

declarados, após a entrega 
das informações, cabe ao 

declarante proceder às 
correções. 

  

Nova declaração 

Para que a entrega da RAIS 
seja correta, os campos da 
declaração referentes aos 
dados do estabelecimento 
devem ser preenchidos de 
acordo com as instruções 

apresentadas a seguir: 

a) Ano-base da declaração - 
esta declaração refere-se às 

informações do ano-base 
2014; 

- no caso de encerramento das 
atividades, assinalar a 

quadrícula para informar que o 
estabelecimento está 

encerrando suas atividades e 
informar a data de 

encerramento (dia, mês e ano 
no formato DD/MM/AAAA). 

b) Tipo de declaração - deve 
ser marcada, 

obrigatoriamente, uma das 
opções abaixo, referentes à 

existência ou não de 
empregados no ano-base: 

- RAIS com empregados; 

a) Ano-base da declaração 

b.1) O estabelecimento sem empregados (RAIS NEGATIVA) deve informar se exerc
atividade durante o ano
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base da declaração - esta declaração refere-se às informações do ano

  

  

  

  

  

  

  

b.1) O estabelecimento sem empregados (RAIS NEGATIVA) deve informar se exerc
atividade durante o ano-base 2015, marcando a opção SIM. Caso contrário, deve ser 

Indaiatuba/SP 

se às informações do ano-base 2015. 

b.1) O estabelecimento sem empregados (RAIS NEGATIVA) deve informar se exerceu 
base 2015, marcando a opção SIM. Caso contrário, deve ser 
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- RAIS sem empregados. 

b.1) O estabelecimento sem 
empregados (RAIS NEGATIVA) 

deve informar se exerceu 
atividade durante o ano-base 
2014, marcando a opção SIM. 

Caso contrário, deve ser 
marcada a opção NÃO. 

c) Tipo de inscrição - 
selecionar a opção CNPJ ou 
CEI, de acordo com o tipo de 

inscrição do estabelecimento: 

c.1) Inscrição no CNPJ/CEI - 
este campo deve ser 

preenchido da seguinte forma: 

- CNPJ - informar o número de 
inscrição no CNPJ com 14 
dígitos, sendo o número 

básico com 8, a ordem com 4 
e o DV com 2 dígitos; 

- CEI - informar o número da 
matrícula CEI com 12 dígitos. 

Não é permitida a utilização de 
qualquer outro tipo de 

identificador para o 
estabelecimento, como CPF, 

INCRA, etc. 

Confira a inscrição CNPJ e a 
razão social com o Cartão de 

Identificação da Pessoa 
Jurídica. 

d) Prefixo - este campo não é 
de preenchimento obrigatório; 

só deve ser preenchido 
quando o (a) 

estabelecimento/entidade tiver 
que repetir o número do CNPJ 

dentro do mesmo arquivo 
para: 

a) fornecer as informações de 
seus empregados em grupos 

distintos; ou 

b) para declarar a vinculação 
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da matrícula CEI de obra ao 
CNPJ da empresa. 

O estabelecimento deverá 
gerar um subarquivo para 

cada uma das declarações, as 
quais serão diferenciadas pelo 
código de prefixo 01 para o 1° 
grupo ou 1ª obra, 02 para o 2° 
grupo ou 2ª obra, e assim por 

diante. Não informar o DV - 
Dígito Verificador do CNPJ 

neste campo. 

e) CEI vinculado - este campo 
deve ser preenchido somente 

pelo estabelecimento que 
possuir obra de construção 

civil. Informar a matrícula CEI 
neste campo e o CNPJ do (a) 
estabelecimento/entidade no 

campo "Inscrição no 
CNPJ/CEI", conforme segue: 

- 1° - declarar os trabalhadores 
da empresa (matriz ou filial), 
iniciando a declaração pela 

inscrição do CNPJ, prefixo 00, 
deixando o campo CEI 
vinculado em branco; 

- 2° - declarar os trabalhadores 
da obra (canteiro) pelo CEI 

correspondente àquela obra 
(utilizando o prefixo 01 para a 

primeira obra, 02 para 
segunda obra, e assim por 

diante) e informar o CNPJ da 
empresa para caracterizar a 

vinculação. 

As empresas/entidades que 
possuírem CNPJ e CEI, 

simultaneamente, devem 
informar na declaração 

somente o CNPJ. 

f) Razão social do 
estabelecimento - informar a 

razão social vigente em 
dezembro, conforme registro 

constante no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal 
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e no CEI. 

g) Para uso da empresa - 
campo não-obrigatório, de 

livre utilização pela empresa. 

  
ANEXO I 

Modelo do Recibo de Entrega 
da Rais 

Ministério do Trabalho e 
Emprego 

(MTE) 
ANEXO II 

Modelo da Relação dos 
Estabelecimentos Declarados 

Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE) 

ANEXO III 

Modelo do Protocolo de 
Entrega via Internet 

Ministério do Trabalho e 
Emprego 

(MTE) 
ANEXO IV 

Legislação Aplicável à Rais e 
ao Abono Salarial 

35. Portaria MTE n° 10, de 09 de janeiro de 2015 
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ANEXO I 

Modelo do Recibo de Entrega da Rais

Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS)

ANEXO II 

Modelo da Relação dos Estabelecimentos Declarados

Ministério do Trabalho e Previdência Social

ANEXO III 

Modelo do Protocolo de Entrega via Internet

Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS)

ANEXO IV 

Legislação Aplicável à Rais e ao Abono Salarial

Acrescentado item n° 35: 

35. Portaria MTE n° 10, de 09 de janeiro de 2015 - Dispõe sobre preenchimento e entrega da 
RAIS ano-base 2014. 
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Modelo do Recibo de Entrega da Rais 

Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) 

Modelo da Relação dos Estabelecimentos Declarados 

Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) 

Modelo do Protocolo de Entrega via Internet 

Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) 

Legislação Aplicável à Rais e ao Abono Salarial 

Dispõe sobre preenchimento e entrega da 


