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Quem Sou 

Sou contadora, professora e auditora.

Sócia da Ensicon
Auditoria, Consultoria,
Contabilidade e
Treinamentos. Realizei
mais de 300 palestras,
em mais de 10 cidades
do estado do ES.

Leciono em MBA’s e
cursos de pós-graduação
com foco em SPED e
Planejamento Tributário.
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QUEM SOMOS

A ENSICON  é uma empresa de consultoria e treinamentos 
com a missão de orientar seus clientes nas adequações dos 
processos tributário, contábil e trabalhista  com a finalidade 
de torna-los mais competitivos, garantindo a consolidação 
da sua emprese e cumprindo às exigências impostas pelo 
Governo.
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SPED ECD E SPED ECF

Conteúdo 
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SPED ECD 
Manual de Orientação do Leiaute 6 da ECD - Anexo ao ADE Cofis nº 27/2018;
ITG 2000 (R1) – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL;
CTG 2001 (R3);
NBC TG 1000 (R1) para empresas com faturamento de até R$ 300.000.000,00 ou ativos de R$ 
240.000.000,00 e Normas completas de contabilidade para as demais empresas;

SPED ECF
Tabelas Dinâmicas e Planos de Contas Referenciais - Leiaute 4 (Atualização: 04/04/2018);
Perguntas Frequentes do IRPJ 2017;

Manual da ECF - Versão em Word - Leiaute 4;
IN 1.700/2017, DECRETO Nº 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999, e demais leis vigentes para apuração 
do IRPJ e CSLL;
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SPED ECD 

Regras para o ano calendário 2017



SPED ECD - Legislação
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- Norma Brasileira de Contabilidade – CTSC 03 – Relatório sobre a Aplicação de Procedimentos Previamente Acordados 
Referentes ao Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD.

- Interpretação Técnica do CFC – ITG 2000 (R1) – Escrituração Contábil.

- Comunicado Técnico do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) – CTG 2001 (R3) – Define as formalidades da 
escrituração contábil em forma digital para fins de atendimento ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).

- Decreto no 8.683, de 26 de fevereiro de 2016 – Altera o Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996, que regulamenta a 
Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, e dá outras providências.

- Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007, e alterações posteriores – Instituiu o Sistema Público de Escrituração Digital -
SPED. 



SPED ECD - Legislação
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- Ato Declaratório Executivo Cofis no 27, de 10 de abril de 2018 – Dispõe do Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração 
Contábil Digital (ECD).

- Instrução Normativa RFB no 1.774, de 22 de dezembro de 2017 – Dispõe sobre a Escrituração Contábil Digital 

- Comunicado Técnico Ibracon no 02/2017 – Relatório sobre a Aplicação de Procedimentos Previamente Acordados para 
Atendimento às Disposições Contidas no CTG 2001 – Formalidades da Escrituração Contábil em Forma Digital para Fins de 

Atendimento ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), emitido pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) Referentes ao 
Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD.



Pessoas Jurídicas Obrigadas a Entregar o Sped Contábil
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Segundo o art. 3o da Instrução Normativa RFB no 1.774/2017:

Deverão apresentar a Escrituração Contábil Digital (ECD) todas as pessoas jurídicas obrigadas a
manter escrituração contábil nos termos da legislação comercial, inclusive as equiparadas, as
imunes e as isentas.

A obrigatoriedade acima não se aplica:

Optante pelo Simples Nacional;

aos órgãos públicos, às autarquias e às fundações públicas;

às pessoas jurídicas inativas, assim consideradas aquelas que não tenham efetuado qualquer
atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no
mercado financeiro ou de capitais, durante todo o ano-calendário, as quais deverão cumprir
as obrigações acessórias previstas na legislação específica;



Pessoas Jurídicas Obrigadas a Entregar o Sped Contábil
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às pessoas jurídicas imunes e isentas que auferirem receitas, doações, incentivos, subvenções,
contribuições, auxílios, convênios e ingressos assemelhados, cuja soma seja inferior a R$
1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) no ano-calendário a que se refere a
escrituração contábil, ou proporcional ao período; e

às pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido, que não distribuírem, a título de
lucros, sem incidência do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), parcela dos lucros ou
dividendos superior ao valor da base de cálculo do Imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita.

A exceções de que tratam os incisos I e V do §1º não se aplicam: à Micro Empresa (ME) ou Empresa de
Pequeno Porte (EPP) que receber aporte de capital na forma prevista nos arts. 61-A a 61-D da Lei
Complementar nº 123, de 2006;



Pessoas Jurídicas Obrigadas a Entregar o Sped Contábil
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As pessoas jurídicas do segmento de construção civil dispensadas de apresentar a Escrituração
Fiscal Digital do ICMS/IPI (EFD ICMS/IPI) ficam obrigadas a apresentar o livro Registro de
Inventário na ECD, como um livro auxiliar.

As Sociedades em Conta de Participação (SCP) enquadradas nas hipóteses de obrigatoriedade
de apresentação da ECD devem apresentá-la como livros próprios ou livros auxiliares do sócio
ostensivo.

O empresário e a sociedade empresária, com objetivo de atender o disposto no art. 1.179, da
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, ainda que não obrigados para fins tributários a
apresentar a ECD, podem entregá-la de forma facultativa.



Prazo para Envio
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O prazo foi fixado pelo art. 5o da Instrução Normativa no 1.774/2017, reproduzido abaixo:



Livros Abrangidos pelo Sped Contábil
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Todos os livros da escrituração contábil podem ser incluídos no Sped Contábil,
em suas diversas formas.

São previstas as seguintes formas de escrituração:

G - Diário Geral;
R - Diário com Escrituração Resumida (vinculado a livro auxiliar);
A - Diário Auxiliar;
Z - Razão Auxiliar;
B - Livro de Balancetes Diários e Balanços;



Regras de Convivência entre os Livros Abrangidos pelo Sped Contábil
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A escrituração G (Diário 
Geral) não pode conviver com 
nenhuma outra escrituração 
principal no mesmo período, 

ou seja, as escriturações 
principais (G, R ou B) não 

podem coexistir. 

A escrituração G não possui 
livros auxiliares A ou Z, e, 

consequentemente, não pode 
conviver com esses tipos de 

escrituração. 

A escrituração resumida R 
pode conviver com os livros 

auxiliares (A ou Z). 

O livro de balancetes e 
balanços diários B pode 
conviver com os livros 

auxiliares (A ou Z).



Substituição do Livro Digital Transmitido
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De acordo com o Decreto no 8.683, de 25 de fevereiro de 2016, todas as ECD de
empresas estarão automaticamente autenticadas no momento da transmissão
e o recibo de transmissão constituirá o comprovante da autenticação.

De Acordo com o artigo 7º da Instrução Normativa nº 1.774/2017:

A ECD autenticada somente pode ser substituída caso contenha erros que não
possam ser corrigidos por meio de lançamento contábil extemporâneo,
conforme previsto nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) 2000
(R1) – Escrituração Contábil, do Conselho Federal de Contabilidade, publicada
em 12 de dezembro de 2014.



Substituição do Livro Digital Transmitido

14/05/2018
15Renata Santana Santos

O cancelamento da autenticação e a apresentação da escrituração substituta serão
efetuados mediante apresentação de Termo de Verificação para Fins de Substituição, o
qual deve integrar a escrituração substituta e conter, no mínimo:

I – a identificação da escrituração substituída;
II – a descrição pormenorizada dos erros;
III – a identificação clara e precisa dos registros que contenham os erros, exceto quando
estes decorrerem de outro erro já discriminado;
IV – a autorização expressa para acesso do Conselho Federal de Contabilidade a
informações pertinentes às modificações; e
V – a descrição dos procedimentos pré-acordados executados pelos auditores
independentes, quando estes julgarem necessário.



Substituição do Livro Digital Transmitido
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O Termo de Verificação para Fins de Substituição deve ser assinado:

I - pelo próprio profissional da contabilidade que assina os livros contábeis substitutos; e

II - quando as demonstrações contábeis tenham sido auditadas por auditor
independente, pelo próprio profissional da contabilidade que assina os livros contábeis
substitutos e também pelo seu auditor independente.

Só é admitida a substituição da ECD até o fim do prazo de entrega relativo ao ano-
calendário subsequente.



Assinatura
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O responsável pela assinatura da ECD pode ser:

Um e-PJ ou um e-CNPJ que coincida com o CNPJ do declarante (CNPJ básico, oito
primeiras posições). Esta é a situação recomendada. As opções abaixo só devem ser
utilizadas se essa situação se mostrar problemática do ponto de vista operacional (por
exemplo, o declarante não tem e-PJ ou e-CNPJ e não consegue providenciar um em
tempo hábil para a entrega da ECD).

Um e-PJ ou um e-CNPJ que não coincida com o CNPJ do declarante (CNPJ básico, oito
primeiras posições). Nesse caso o CNPJ será validado nos sistemas da RFB e deverá
corresponder ao procurador eletrônico do declarante perante a RFB.

Um e-PF ou e-CPF. Nesse caso o CPF será validado nos sistemas da RFB e deverá
corresponder ao representante legal ou ao procurador eletrônico do declarante
perante a RFB.



Assinatura
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A assinatura do responsável pela assinatura da ECD nas condições
anteriores (notadamente por representante legal ou procurador eletrônico
perante a RFB) não exime a assinatura da ECD por todos aqueles
obrigados à assinatura da contabilidade do declarante por força do
Contrato Social, seus aditivos e demais atos pertinentes, sob pena de
tornar a contabilidade formalmente inválida e mesmo inadequada para
fins específicos, conforme as normas próprias e o critério de autoridades
ou partes interessadas que demandam a contabilidade.



Plano de Contas Referencial para o Sped Contábil
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O mapeamento para os planos de contas referenciais é facultativo.

O PGE do Sped Contábil adota os mesmos planos de contas referenciais
constantes no Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Contábil
Fiscal (ECF), nos registros L100, L300, P100, P150, U100 e U150.



Multa por Atraso na Entrega da Escrituração Digital
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Segundo o art. 11 da Instrução Normativa RFB no 1.774/2017:

A não apresentação da ECD nos prazos fixados no art. 5º, ou a sua apresentação com incorreções ou
omissões, acarretará a aplicação das multas previstas no art. 57 da Medida Provisória nº 2.158-35, de
24 de agosto de 2001, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis à pessoa
jurídica e aos responsáveis legais e responsáveis técnicos.

Não está sujeita à multa de que trata o caput a pessoa jurídica não obrigada a apresentar ECD nos
termos do art. 3º mas:

I - que a apresentar de forma facultativa;

II – obrigada a apresentar a ECD em razão de normas expedidas por outros órgãos e entidades da
administração pública federal direta e indireta que tenham atribuição legal de regulação,
normatização, controle e fiscalização.



Multa por Atraso na Entrega da Escrituração Digital
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De acordo com o art. 57, da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, com a nova
redação dada pela Lei no 12.766, de 27 de dezembro de 2012, o sujeito passivo que deixar de
apresentar, nos prazos fixados, declaração, demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos
do art. 16, da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções ou
omissões, será intimado para apresentá-los ou para prestar esclarecimentos pela RFB e sujeitar-se-á
às seguintes multas:

por apresentação extemporânea:

a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas jurídicas que
estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou isentas ou que, na última declaração
apresentada, tenham apurado lucro presumido ou pelo Simples Nacional;

b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às demais
pessoas jurídicas;

c) R$ 100,00 (cem reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas físicas;



Multa por Atraso na Entrega da Escrituração Digital
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por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou omitidas:

a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações comerciais ou
das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja
responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou incompleta);

b) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), não inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa física ou de terceiros em
relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou incompleta.

O código de receita da multa por atraso na entrega da ECD é 1438.

Período de Apuração: mês da entrega em atraso da ECD.

Vencimento: Último dia útil do mês seguinte ao da entrega em atraso da ECD.



Pessoas Jurídicas Registradas em Cartório 
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O CTG 2001 (R3), que define as formalidades da escrituração contábil em forma digital para fins de
atendimento ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), estabelece que os livros deverão ser
autenticados somente quando a exigência constar de legislação específica:

O Livro Diário deve ser autenticado no registro público ou entidade competente, apenas quando for
exigível por legislação específica.

Caso a pessoa jurídica entenda estar obrigada à autenticação, esta poderá ser obtida no seguinte
endereço: https://www.rtdbrasil.org.br/ - Módulo de Registro de Livros Fiscais para os Cartórios de
Títulos e Documentos de Pessoa Jurídica.



Blocos
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Registro 0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação do Empresário ou da Sociedade Empresária
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13 IND_NIRE Indicador de existência de NIRE:
0 – Empresa não possui registro na Junta Comercial (não possui NIRE)
1 – Empresa possui registro na Junta Comercial (possui NIRE)

16 IND_GRAN
DE_PORTE

Indicador de entidade sujeita a auditoria independente:
0 – Empresa não é entidade sujeita a auditoria independente.
1 – Empresa é entidade sujeita a auditoria independente – Ativo Total superior a R$ 

240.000.000,00 ou Receita Bruta Anual superior R$300.000.000,00.

20 IND_ESC_C
ONS

Escriturações Contábeis Consolidadas: (Deve ser preenchido pela empresa
controladora obrigada a informar demonstrações contábeis consolidadas, nos
termos da Lei nº 6.404/76 e do Pronunciamento Técnico CPC 36 – Demonstrações
Consolidadas)

S – Sim
N – Não



Registro 0150: Tabela de Cadastro do Participante
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Registro I010: Identificação da Escrituração Contábil
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02 IND_ESC Indicador da forma de escrituração contábil:

G - Livro Diário (Completo sem escrituração auxiliar).

R - Livro Diário com Escrituração Resumida (com escrituração auxiliar).

A - Livro Diário Auxiliar ao Diário com Escrituração Resumida.

B - Livro Balancetes Diários e Balanços.

Z – Razão Auxiliar (Livro Contábil Auxiliar conforme leiaute definido nos registros I500 a I555).



Registro I012: Livros Auxiliares ao Diário ou Livro Principal
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No caso de Livro Principal: Quando o indicador da forma de escrituração contábil
(campo 02) do registro I010 for igual a “R” (Livro diário com escrituração resumida) ou
“B” (Livro balancetes diários e balanços), deverão ser informados neste registro os dados
dos livros auxiliares “A” (livro diário auxiliar ao diário com escrituração resumida) ou “Z”
(razão auxiliar). Nesse caso, o código hash do livro auxiliar (campo 05) é obrigatório.

No caso de Livro Auxiliar: Quando o indicador da forma de escrituração contábil (campo
02) do registro I010 for igual a “A” (livro diário auxiliar ao diário com escrituração
resumida) ou “Z” (razão auxiliar), deverá ser informado neste registro o livro principal “R”
(Livro diário com escrituração resumida) ou “B” (Livro balancetes diários e balanços, se
houver livros auxiliares). Nesse caso, o código hash do livro auxiliar (campo 05) não é
preenchido.



Registro I012: Livros Auxiliares ao Diário ou Livro Principal
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|I012|1|DIARIO AUXILIAR DA CONTA BANCOS|0|33AE96E3D1A5EE6969D78BDC56551F91AE9558F8|
Campo 01 – Tipo de Registro: I012
Campo 02 – Número de Ordem do Instrumento Associado: 1 (indica o número do livro – deve ser sequencial por tipo de 
livro)
Campo 03 – Natureza do Livro Associado: DIARIO AUXILIAR DA CONTA BANCOS
Campo 04 – Tipo de Escrituração do Livro Associado: 0 (Livro Digital – incluído no Sped)
Campo 05 – Código Hash do Arquivo Correspondente ao Livro Auxiliar Utilizado na Assinatura Digital: 
33AE96E3D1A5EE6969D78BDC56551F91AE9558F8 - precisa ser informado aqui, pois o arquivo corresponde à escrituração 
do livro principal (livro diário com escrituração resumida).



Registro I015: Identificação das Contas da Escrituração Resumida a que se Refere a Escrituração Auxiliar
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Este registro deve ser preenchido com a identificação das contas da escrituração
resumida a que se refere a escrituração auxiliar. O preenchimento será obrigatório
somente quando indicador da forma de escrituração contábil (Campo 02) do registro
I010 for igual a “R” (livro diário com escrituração resumida), “A” (livro diário auxiliar ao
diário com escrituração resumida) ou “Z” (razão auxiliar).



Exemplo de Leiaute Livro Z – Razão Auxiliar

14/05/2018
31Renata Santana Santos

Registro I500: Parâmetros de Impressão e Visualização do Razão Auxiliar com Leiaute Parametrizável

|I500|10|

Campo 01 – Tipo de Registro: I500
Campo 02 – Tamanho da Fonte: 10



Exemplo de Leiaute Livro Z – Razão Auxiliar
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Registro I510: Definição de Campos do Livro Razão Auxiliar com Leiaute Parametrizável

|I510|COD_CLI|CÓDIGO_DO_CLIENTE|C|13||15|
Campo 01 – Tipo de Registro: I510
Campo 02 – Nome do Campo (sem espaços em branco ou caractere especial):
COD_PROD
Campo 03 – Descrição do Campo: CÓDIGO_DO_PRODUTO
Campo 04 – Tipo do Campo: C (Caractere)
Campo 05 – Tamanho do Campo: 13 (13 caracteres)
Campo 06 – Quantidade de Casas Decimais para Campo do Tipo “N”: não há.
Campo 07 – Largura da Coluna no Relatório: 15 (15 caracteres)



Exemplo de Leiaute Livro Z – Razão Auxiliar
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|I510|COD_PROD|CODIGO_DO_PRODUTO|C|13||15|
|I510|DSC_PROD|DESCRIÇÃO_DO_PRODUTO|C|18||20|
|I510|QTD_PROD|QUANTIDADE|N|13|2|15|
|I510|VR_UNIT|VALOR_UNITARIO|N|13|3|15|
|I510|VR_TOT|VALOR_TOTAL|N|13|2|15|
|I550|2001|PRODUTO1|10,10|100|1010|
|I550|2002|PRODUTO2|20,20|100|2020|

|I555|TOTAL|PRODUTO ACABADO|30,30||3030|
Campo 01 – Tipo de Registro: I555
Campo 02 – COD_PROD – Código do Produto – Registrado no I510 = TOTAL
Campo 03 – DSC_PROD – Descrição do Produto – Registrado no I510 = PRODUTO ACACABADO
Campo 04 – QTD_PROD – Quantidade – Registrado no I510 = 30,30 
(Corresponde à quantidade total = 10,10 do Produto 1 + 20,20 do Produto 2 = 30,30)
Campo 05 – VR_UNIT – Valor Unitário – Registrado no I510 = não há
Campo 06 – VR_TOT – Valor Total – Registrado no I510 = 3030 
(Corresponde ao total = 1.010 do Produto 1 + 2.020 do Produto 2 = 3.030)



Registro I030: Termo de Abertura do Livro
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Número de Ordem do Instrumento de Escrituração: É o número do livro. A numeração dos livros é
sequencial, por tipo de livro, independentemente de sua forma (em papel, fichas ou digital). Assim, se o livro
anterior, em papel, é o 50, o próximo (digital ou não) é o 51.

Os livros Diários (G e R) devem ter a mesma sequência numérica. 

Os Diários Auxiliares devem ter numeração própria, sequencial, por espécie, assim como o livro Razão Auxiliar. Assim, se 
foram utilizados "Diário Auxiliar de Fornecedores" e "Diário Auxiliar de Clientes", cada um terá uma sequência distinta.

Natureza do Livro; Finalidade a que se destina o instrumento: Corresponde à denominação do livro (nome do livro).
Normalmente, os livros G e R recebem o mesmo nome, sendo os mais comuns “Diário” e “Diário Geral”. Os nomes mais
comuns de livros auxiliares são: “Diário Auxiliar de .....”, “Razão Auxiliar de .....”, “Livro Caixa” ou “Livro de Inventário”.



Registro I030: Termo de Abertura do Livro
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Exemplo de preenchimento: 

|I030|TERMO DE ABERTURA|1|Balancete|500|EMPRESA TESTE|31123456789|11111111000191|01012005||BELO 
HORIZONTE|31122012|
Campo 01 – Tipo de Registro: I030
Campo 02 – Texto Fixo Contendo: TERMO DE ABERTURA
Campo 03 – Número de Ordem do Instrumento de Escrituração: 1
Campo 04 – Natureza do Livro (finalidade a que se destina o instrumento): Balancete
Campo 05 – Quantidade Total de Linhas do Arquivo Digital: 500
Campo 06 – Nome Empresarial: EMPRESA TESTE
Campo 07 – NIRE: 31123456789
Campo 08 – CNPJ: 11111111000191 (CNPJ: 11.111.111/0001/91)
Campo 09 – Data de Arquivamento dos Atos Constitutivos: 01012005 (01/01/2005)
Campo 10 – Data de Arquivamento do Ato de Conversão de Sociedades Simples em Sociedade Empresária: não há
Campo 11 - Município: CURITIBA
Campo 12 – Data de Encerramento do Exercício Social: 31122017 (31/12/2017)



Registro I050: Plano de Contas
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De acordo com o item 8 da norma CTG 2001 (R3) – DEFINE AS FORMALIDADES DA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL EM FORMA DIGITAL PARA FINS DE ATENDIMENTO AO SISTEMA
PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL (SPED):

O plano de contas, com todas as suas contas sintéticas e analíticas, deve conter, no
mínimo, 4 (quatro) níveis e é parte integrante da escrituração contábil da entidade,
devendo seguir a estrutura patrimonial prevista nos artigos de 177 a 182 da Lei no

6.404/1976.

Na transmissão para o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) do plano de contas,
juntamente com os livros Diário e Auxiliares, e documentos da escrituração contábil digital
da entidade, devem constar apenas as contas que tenham saldo ou que tiveram 
movimento no período completo da ECD (se a empresa transmitir ECD em diversos 
arquivos, ainda que a conta termine com saldo zero em um arquivo, deve constar no plano 
de contas de todos os arquivos).



Registro I051: Plano de Contas Referencial
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O plano de contas referencial tem por finalidade estabelecer um
mapeamento (DE-PARA) entre as contas analíticas de ativo, passivo,
patrimônio líquido, receitas e despesas do plano de contas da pessoa
jurídica e um plano de contas padronizado.

Exemplo:



Registro I051: Plano de Contas Referencial
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Registro I052: Indicação dos Códigos de Aglutinação

14/05/2018
39Renata Santana Santos

As informações deste registro serão utilizadas para a elaboração das demonstrações
contábeis nos registros do bloco J.

Exemplo de Preenchimento:

|I050|01012004|01|S|1|2328A||ATIVO|
|I050|01012004|01|S|2|2328.1|2328A|DISPONIVEL|
|I050|03012006|01|A|3|2328.1.0001|2328.1|BANCOS|
|I051|10||1.01.01.02.00|

|I052||1.1|
Campo 01 – Tipo de Registro: I052
Campo 02 – Código do Centro de Custo: não há.
Campo 03 – Código de Aglutinação Utilizado nas Demonstrações Contábeis do Bloco J: 1.1 (a conta
“Bancos” ficará sob o código de aglutinação “1.1” no balanço patrimonial, que indicará o total do
“Disponível”).



Registro I157: Transferência de Saldos de Plano de Contas Anterior
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Este registro deve ser utilizado para informar as transferências de saldos das contas do
plano de conta anterior, quando não forem realizados lançamentos contábeis
transferindo o saldo da conta antiga para a conta nova nos registros I200 e I250.

Exemplo de Preenchimento: 

|I157|2328.1.0001||1000,00|D|
Campo 01 – Tipo de Registro: I157
Campo 02 – Código da Conta Analítica do Plano de Contas Anterior: 2328.1.0001
Campo 03 – Código do Centro de Custos do Plano de Contas Anterior: não há
Campo 04 – Valor do Saldo Inicial do Período: 1000,00 (corresponde a 1.000,00)
Campo 05 – Indicador da Situação do Saldo Inicial: D



Registro I157: Transferência de Saldos de Plano de Contas Anterior
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Este registro deve ser utilizado para informar as transferências de saldos das contas do
plano de conta anterior, quando não forem realizados lançamentos contábeis
transferindo o saldo da conta antiga para a conta nova nos registros I200 e I250.

Exemplo de Preenchimento: 

|I157|2328.1.0001||1000,00|D|
Campo 01 – Tipo de Registro: I157
Campo 02 – Código da Conta Analítica do Plano de Contas Anterior: 2328.1.0001
Campo 03 – Código do Centro de Custos do Plano de Contas Anterior: não há
Campo 04 – Valor do Saldo Inicial do Período: 1000,00 (corresponde a 1.000,00)
Campo 05 – Indicador da Situação do Saldo Inicial: D



Bloco J: Demonstrações Contábeis
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Registro J005: Demonstrações Contábeis

Campo 05 (CAB_DEM) – Cabeçalho das Demonstrações: preencher somente quando “ID_DEM” (Campo 04) for igual a “2” 
(Demonstrações consolidadas ou de outras pessoas jurídicas).



Registro J100: Balanço Patrimonial
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Registro J100: Balanço Patrimonial
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Registro J150: Demonstração dos Resultados
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Registro J150: Demonstração dos Resultados
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Registro J200: Tabela de Histórico de Fatos Contábeis que Modificam a Conta Lucros Acumulados ou 
a Conta Prejuízos Acumulados ou Todo o Patrimônio Líquido
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Neste registro deverão ser informados os históricos de fatos contábeis que modificam a conta “Lucros 
Acumulados”, a conta “Prejuízos Acumulados” ou todo o “Patrimônio Líquido”. A Demonstração de Lucros 
ou Prejuízos Acumulados ou a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (registro J210) serão 
visualizadas na ordem em que forem informados os registros J200 (correspondem às linhas das referidas 
demonstrações).



Registro J210: DLPA – Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados/DMPL – Demonstração de 
Mutações do Patrimônio Líquido
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Registro J210: DLPA – Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados/DMPL – Demonstração de 
Mutações do Patrimônio Líquido
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Registro J215: Fato Contábil que Altera a Conta Lucros Acumulados ou a Conta Prejuízos Acumulados 
ou Todo o Patrimônio Líquido
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Neste registro deverão ser informados os fatos contábeis que alteram a conta “Lucros
Acumulados” ou a conta “Prejuízos Acumulados” ou quaisquer outras contas do
Patrimônio Líquido. A ordem de apresentação dos registros J215 representará a ordem
de exibição dos fatos contábeis da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
(DMPL). Portanto, o primeiro registro J215 deve conter o saldo inicial do código de
aglutinação do registro J210.



Registro J800: Outras Informações
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O registro J800 permite que seja anexado um arquivo em formato texto RTF (Rich Text Format) na
escrituração, que se destina a receber informações que devam constar do livro, tais como notas
explicativas, outras demonstrações contábeis, pareceres, relatórios, etc.

O procedimento para anexar é o seguinte:

1 – Digite o documento que deseja anexar no Word;
2 – Salve o documento como .rtf;
3 – Abra o documento no Bloco de Notas;
4 – Copie todo o conteúdo do arquivo aberto no Bloco de Notas;
5 – Cole o conteúdo copiado no registro J800;
6 – Importe o arquivo, de acordo com o Leiaute da ECD, para o programa da ECD.



Registro J800: Outras Informações
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Tipo de documento:

001: Demonstração do Resultado Abrangente do Período
002: Demonstração dos Fluxos de Caixa
003: Demonstração do Valor Adicionado
010: Notas Explicativas
011: Relatório da Administração
012: Parecer dos Auditores
099: Outros



Registro J801: Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD
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O registro J801 deve ser utilizado obrigatoriamente no caso de substituição de um arquivo da ECD,
conforme previsão da Instrução Normativa RFB no 1.420/2013.

A entidade deverá preencher o registro J801 – Termo de Verificação Para Fins de
Substituição da ECD – detalhando os erros que deram motivo à substituição com as seguintes
informações:

I – identificação da escrituração substituída;
II – descrição pormenorizada dos erros;
III – identificação clara e precisa dos registros que contenham os erros, exceto quando estes
decorrerem de outro erro já discriminado;
IV – autorização expressa para acesso do Conselho Federal de Contabilidade a informações
pertinentes às modificações; e
V – descrição dos procedimentos pré-acordados executados pelos auditores independentes,
quando for o caso, e quando estes julgarem necessário.



Registro J801: Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD
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O Termo de Verificação para Fins de Substituição deve ser assinado (os dados dos
assinantes serão preenchidos no registro J930):

I - pelo próprio profissional da contabilidade que assina os livros contábeis substitutos; e

II - quando as demonstrações contábeis tenham sido auditadas por auditor independente,
pelo próprio profissional da contabilidade que assina os livros contábeis substitutos e
também pelo seu auditor independente.

A manifestação do profissional da contabilidade que não assina a escrituração se restringe
às modificações relatadas no Termo de Verificação para Fins de Substituição.



Registro J801: Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD
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O procedimento para anexar é o seguinte: 

1 – Digite o documento que deseja anexar no Word; 
2 – Salve o documento como .rtf; 
3 – Abra o documento no Bloco de Notas; 
4 – Copie todo o conteúdo do arquivo aberto no Bloco de Notas; 
5 – Cole o conteúdo copiado no registro J801; 
6 – Importe o arquivo, de acordo com o Leiaute da ECD, para o programa da ECD. 



Registro J900: Termo de Encerramento
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Exemplo de preenchimento: 

|J900|TERMO DE ENCERRAMENTO|100|DIÁRIO GERAL|EMPRESA TESTE|500|01012015|31012015|
Campo 01 – Tipo de Registro: J900
Campo 02 – Texto Fixo: TERMO DE ENCERRAMENTO
Campo 03 – Número de Ordem do Instrumento de Escrituração: 100 (corresponde ao número do livro de escrituração)
Campo 04 – Natureza do Livro: DIÁRIO GERAL
Campo 05 – Nome Empresarial: EMPRESA TESTE 
Campo 06 – Quantidade de Linhas do Arquivo Digital: 500
Campo 07 – Data de Início da Escrituração: 01012015 (01/01/2015)
Campo 08 – Data de Término da Escrituração: 31012015 (31/01/2015)



Registro J930: Identificação dos Signatários da Escrituração e do Termo de Verificação para Fins de 
Substituição da ECD
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Regras para a assinatura do livro digital:

1. Toda ECD deve ser assinada, independentemente das outras assinaturas, por um
contador/contabilista e por um responsável pela assinatura da ECD.

2. O contador/contabilista deve utilizar um e-PF ou e-CPF para a assinatura da ECD.

3. O responsável pela assinatura da ECD é indicado pelo próprio declarante, utilizando
campo específico. Só pode haver a indicação de um responsável pela assinatura da ECD.



Registro J930: Identificação dos Signatários da Escrituração e do Termo de Verificação para Fins de 
Substituição da ECD
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Registro J930: Identificação dos Signatários da Escrituração e do Termo de Verificação para Fins de 
Substituição da ECD
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Registro J930: Identificação dos Signatários da Escrituração e do Termo de Verificação para Fins de 
Substituição da ECD
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Registro J935: Identificação dos Auditores Independentes
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O registro J935 identifica os auditores independentes e deve ser preenchido quando o
indicador de entidade sujeita a auditoria independente – “IND_GRANDE_PORTE”
(Campo 16) – do registro 0000 é igual a “1” (Empresa é entidade sujeita a auditoria
independente – Ativo Total superior a R$ 240.000.000,00 ou Receita Bruta Anual
superior R$300.000.000,00).

Exemplo de Preenchimento:

|J935|AUDITOR TESTE|1234567890|
Campo 01 – Tipo de Registro: J935
Campo 02 – Nome do Auditor Independente: AUDITOR TESTE
Campo 03 – Registro do Auditor Independente na CVM: 1234567890



Bloco K: Conglomerados Econômicos 
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Deverão preencher este bloco as empresas controladoras obrigadas a apresentar
demonstrações consolidadas de acordo com a legislação societária (Lei no 6.404/76 e
Pronunciamento Técnico CPC 36 – Demonstrações Consolidadas).

A indicação de que há informação de escriturações contábeis consolidadas na ECD
ocorre quando “IND_ESC_CONS” (Campo 20) – do registro 0000 for igual a “S” (Sim).

Em caso de ECD normal, só poderá haver informação de escriturações contábeis
consolidadas quando o período da ECD contiver o mês ou fração do mês de dezembro.



Bloco K: Conglomerados Econômicos 
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Registro K100: Relação das Empresas Consolidadas

02 COD_PAIS Código do país da empresa, conforme tabela do Banco Central do Brasil.

06 PER_PART Percentual de participação total do conglomerado na empresa no final do período
consolidado.
Observação: Neste campo, deve ser informado o percentual de participação acionária
da empresa titular da ECF.

08 PER_CONS Percentual de consolidação da empresa no final do período consolidado: Informar o
percentual do resultado da empresa que foi para a consolidação.



Registro K200: Plano de Contas Consolidado
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Exemplo de Preenchimento: 

|K200|01|S|1|1||ATIVO|
Campo 01 – Tipo de Registro: K200
Campo 02 – Código da Natureza da Conta: 01 – Ativo.
Campo 03 – Indicador do Tipo de Conta: S – Sintética.
Campo 04 – Nível da Conta: 1.
Campo 05 – Código da Conta: 1.
Campo 06 – Código da Conta de Nível Superior: não há.
Campo 07 – Nome da Conta: Ativo.



Registro K210: Mapeamento para Planos de Contas das Empresas Consolidadas
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Exemplo de Preenchimento: 

|K210|1234|1.01.01.01|
Campo 01 – Tipo de Registro: K210
Campo 02 – Código de Identificação da Empresa Participante: 1234.
Campo 03 – Código da Conta da Empresa Participante: 1.01.01.01.



Registro K300: Saldos das Contas Consolidadas
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|K300|1.01.01.01.01|1000,00|D|300,00|D|700,00|D|
Campo 01 – Tipo de Registro: K300.
Campo 02 – Código da Conta Consolidada: 1.01.01.01.01.
Campo 03 – Valor Absoluto do Aglutinado: R$ 1.000,00.
Campo 04 – Indicador da Situação do Valor Aglutinado: D.
Campo 05 – Valor Absoluto das Eliminações: R$ 300,00.
Campo 06 – Indicador da Situação do Valor Eliminado: D.
Campo 07 – Valor Absoluto Consolidado: R$ 700,00 (R$ 1.000,00 – R$ 300,00).
Campo 08 – Indicador da Situação do Valor Absoluto Consolidado: D.



Registro K310: Empresas Detentoras das Parcelas do Valor Eliminado Total
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Exemplo de Preenchimento: 

|K310|1234|100,00|D|
Campo 01 – Tipo de Registro: K310.
Campo 02 – Código da Empresa Detentora do Valor Aglutinado que Foi Eliminado: 1234.
Campo 03 – Parcela do Valor Eliminado Total: R$ 100,00.
Campo 04 – Indicador da Situação do Valor Eliminado: D.



Registro K315: Empresas Contrapartes das Parcelas do Valor Eliminado Total
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Exemplo de Preenchimento: 

|K315|5678|2.01.02.01.02|100,00|D|
Campo 01 – Tipo de Registro: K310.
Campo 02 – Código da Empresa da Contrapartida: 5678.
Campo 03 – Código da Conta Consolidada da Contrapartida: 2.01.02.01.02.
Campo 04 – Parcela da Contrapartida do Valor Eliminado Total: R$ 100,00.
Campo 05 – Indicador da Situação do Valor Eliminado: D.
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SPED ECF 

Regras para o ano calendário 2017



Legislação
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- Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007, e alterações posteriores – Instituiu o
Sistema Público de Escrituração Digital (SPED).

- Instrução Normativa RFB no 1.420, de 19 de dezembro de 2013, e alterações posteriores
– Dispõe sobre a Escrituração Contábil Digital (ECD).

- Instrução Normativa RFB no 1.422, de 19 de dezembro de 2013, e alterações posteriores
– Dispõe sobre a Escrituração Contábil Fiscal (ECF).

- Ato Declaratório Executivo Cofis no 84, de 26 de dezembro de 2017 – Dispõe sobre o
Manual de Orientação do Leiaute 4 da Escrituração Contábil Fiscal (ECF).



Importação da ECF, Recuperação da ECD e Recuperação da ECF anterior

14/05/2018
71Renata Santana Santos

O arquivo da ECD não é importado para a ECF e sim recuperado.

Primeiramente, deve ser criada uma ECF no próprio programa ou deve ser importado um
arquivo da ECF. Em seguida deve ser feita a recuperação do arquivo da ECD (recuperação
de contas, saldos e mapeamento, caso este mapeamento tenha sido realizado na ECD).

Para as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido e imunes ou isentas obrigadas
a entregar a ECD, a recuperação da ECD na ECF é obrigatória.



Importação da ECF, Recuperação da ECD e Recuperação da ECF anterior
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A recuperação da ECF do período imediatamente anterior é obrigatória quando:

1 – Forma de tributação pelo lucro real (0010. FORMA_TRIB = “1”);

2 – A data inicial da ECF (0000.DT_INI) do período atual for diferente de 01/01/2014; e

3 – O indicador de situação de início de período (0000.IND_SIT_INI_PER) for igual a “0”
(Regular – Início no primeiro dia do ano) ou “2” (quando remanescente de cisão ou
realizou incorporação).



Recuperação de ECD Sem Mapeamento para o Plano Referencial
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Para que não seja necessário digitar todo o mapeamento para o plano referencial na ECF, no caso de
recuperação de dados da ECD sem o respectivo mapeamento, pode ser seguido o procedimento
abaixo:

1) Importar a ECF.

2) Recuperar ECD, marcando a opção "Utilizar os dados recuperados da ECD para preenchimento do
balanço e/ou DRE". Com essa opção marcada, o programa da ECF copiará as informações para o
bloco J e K, mas não calculará o balanço patrimonial e a DRE, pois não existe mapeamento. Os dados
dos registros K155 e K355 estarão de acordo com a ECD.

3) A partir de um arquivo txt, que contenha o bloco J devidamente mapeado, importar deste arquivo,
no programa da ECF, somente o bloco J da ECF. O programa da ECF incluirá o mapeamento nos
registros K155/K156 e K355/K356 e, consequentemente, calculará o balanço patrimonial e a DRE
utilizando os saldos da ECD e o mapeamento da ECF.



Registro do Prejuízo Fiscal do Período na Parte B do e-Lalur
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Quando ocorrer um prejuízo fiscal no período (Registro M300), o procedimento a
seguir é:

- Criar uma conta de Prejuízos Fiscais de Períodos Anteriores no registro M010.

- Registrar o saldo do prejuízo fiscal do período no registro M410 (Colocar o
indicador de lançamento como “PF” – Prejuízo do Período).

Observação: Se houver compensação de prejuízos fiscais em períodos
posteriores, deve ser utilizada essa conta criada na parte B para
compensação no registro M300 (Linhas de código 173, 174, 347 e 348
do M300), com tipo de relacionamento “1” (com conta da parte B).



Registro do Prejuízo Fiscal do Período na Parte B do e-Lalur
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O registro de prejuízos fiscais acumulados de períodos anteriores deve ser feito da seguinte forma no registro 
M010:

1 – Código da Conta: Código da conta de prejuízos fiscais acumulados de períodos anteriores, definido pela 
própria pessoa jurídica.
2 – Descrição: Descrição da conta, definida pela própria pessoa jurídica.
3 – Data da Criação: Como a ECF inicia em 01/01/2014, pode ser utilizada 31/12/2013, como data da criação de 
contas da parte B com saldos antes do ano-calendário 2014.
4 – Código de Lançamento de Origem da Conta: Não há (deixar em branco).
5 – Data Limite para Uso do Saldo da Conta: Não há (deixar em branco).
6 – Tipo de Tributo: I (Imposto de Renda Pessoa Jurídica)
7 – Saldo Inicial: Informar o saldo dos prejuízos acumulados de períodos anteriores.
8 – Indicador do Saldo Inicial: D (Para prejuízos ou valores que reduzam o lucro real ou a base de cálculo da 
contribuição social em períodos subsequentes).
9 – CNPJ: Preencher somente no caso da conta Prejuízos Fiscais Acumulados de Períodos Anteriores estarem 
relacionados a outra pessoa jurídica. 



Registro da Base de Cálculo Negativa da CSLL do Período na Parte B do e-Lacs
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Quando ocorrer uma base de cálculo negativa no período (Registro M350), o
procedimento a seguir é:

- Criar uma conta de Base de Cálculo Negativa de Períodos Anteriores no registro
M010.

- Registrar o saldo do prejuízo fiscal do período no registro M410 (Colocar o
indicador de lançamento como “BC” – Base de Cálculo Negativa da CSLL).

Observação: Se houver compensação de base de cálculo negativa da CSLL em
períodos posteriores, deve ser utilizada essa conta criada na parte B para
compensação no registro M350 (Linhas de código 173, 174, 347 e 348 do M350),
com tipo de relacionamento “1” (com conta da parte B).



Registro da Base de Cálculo Negativa da CSLL do Período na Parte B do e-Lacs
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O registro de bases de cálculos negativas acumuladas de períodos anteriores deve ser feito da
seguinte forma no registro M010:

1 – Código da Conta: Código da conta de bases de cálculo negativas de períodos anteriores, definido
pela própria pessoa jurídica.
2 – Descrição: Descrição da conta, definida pela própria pessoa jurídica.
3 – Data da Criação: Como a ECF inicia em 01/01/2014, pode ser utilizada 31/12/2013, como data da
criação de contas da parte B com saldos antes do ano-calendário 2014.
4 – Código de Lançamento de Origem da Conta: Não há (deixar em branco).
5 – Data Limite para Uso do Saldo da Conta: Não há (deixar em branco).
6 – Tipo de Tributo: C (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido)
7 – Saldo Inicial: Informar o saldo de base de cálculo negativa de períodos anteriores.
8 – Indicado do Saldo Inicial: D (Para prejuízos ou valores que reduzam o lucro real ou a base de
cálculo da contribuição social em períodos subsequentes).
9 – CNPJ: Preencher no caso da conta Base de Cálculo Negativa Acumulada de Períodos Anteriores
estar relacionada a outra pessoa jurídica.



Mudança de Contador no Período ou Mudança de Planos de Contas no Período
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Não é possível transmitir duas ou mais ECF caso ocorra mudança de contador no período ou mudança
de plano de contas no período. A ECF deve ser transmitida em arquivo único, a menos que ocorra
alguma das situações especiais previstas no registro 0000.

Caso a entidade tenha que recuperar os dados da ECD, devem ser recuperados os dois arquivos da
ECD transmitidos (um para cada contador ou um para cada plano de contas).

Contudo, para que a ECF recupere os dados corretamente é necessário que os saldos finais das
contas que aparecem no primeiro arquivo (primeiro contador ou primeiro plano de contas) sejam
iguais aos saldos iniciais dessas mesmas contas que aparecem no segundo arquivo (segundo contador
ou segundo plano de contas). Isso pode ser feito, na ECD, por meio do preenchimento do registro
I157 (transferência de plano de contas) no segundo arquivo da ECD, conforme instruções do Manual
de Orientação do Leiaute da ECD. Se isso não ocorrer, a ECF recuperará somente os dados do
segundo arquivo e os ajustes necessários deverão ser realizados na própria ECF ou na ECD, por meio
de substituição.
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A ECF recupera o plano de contas do último período existente na ECD. O plano de contas deve
retratar o conjunto e a estrutura de todas as contas passíveis de utilização na contabilidade da
entidade.

O mapeamento das contas contábeis da entidade para as contas referenciais é feito somente em
relação às contas analíticas. Contas sintéticas não devem ser mapeadas.

Conta “Resultado do Exercício”

No plano referencial, a conta “Resultado do Exercício” é sintética, pois representa o resultado da
diferença entre as receitas e despesas do período. Caso a entidade utilize uma conta transitória
analítica “Resultado do Exercício” ou “Apuração do Resultado Exercício” para realizar os lançamentos
de transferência dos saldos das receitas e despesas do período, essa conta deverá ter J050.COD_NAT
= “09” (Outras) e não deverá ser mapeada. O sistema não permite o mapeamento de contas com
código de natureza “09”.
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A retificação da ECF anteriormente entregue poderá ser realizada em até 5 anos e dar-se-á mediante
apresentação de nova ECF, independentemente de autorização pela autoridade administrativa.

A ECF retificadora terá a mesma natureza da ECF retificada, substituindo-a integralmente para todos
os fins e direitos, e passará a ser a ativa na base de dados do Sped.

Não será admitida retificação de ECF que tenha por objetivo mudança do regime de tributação, salvo
para fins de adoção do lucro arbitrado, nos casos determinados pela legislação.

Caso a ECF retificadora altere os saldos das contas da parte B do e-Lalur ou do e-Lacs, a pessoa
jurídica deverá verificar a necessidade de retificar as ECF dos anos-calendário posteriores.

A pessoa jurídica deverá entregar a ECF retificadora sempre que apresentar ECD substituta alterando
contas ou saldos contábeis recuperados na ECF ativa na base de dados do Sped.
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No caso de lançamentos extemporâneos em ECD que alterem a base de cálculo do IRPJ ou da CSLL
da ECF de ano calendário anterior, a pessoa jurídica deverá efetuar o ajuste apresentando ECF
retificadora relativa ao respectivo ano-calendário, mediante adições ou exclusões ao lucro líquido,
ainda que a ECD recuperada na ECF retificada não tenha sido alterada.

A pessoa jurídica que entregar ECF retificadora alterando valores de apuração do IRPJ ou da CSLL que
haviam sido informados na Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais (DCTF) deverá
apresentar a DCTF retificadora, seguindo suas normas específicas.
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De acordo com o art. 6o da Instrução Normativa RFB no 1.422, de 19 de dezembro de 2013,
a não apresentação da ECF pelos contribuintes que apuram o Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica pela sistemática do Lucro Real, nos prazos fixados no art. 3º, ou a sua
apresentação com incorreções ou omissões, acarretará a aplicação, ao infrator, das multas
previstas no art. 8º-A do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, com redação
dada pela Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014.

Na aplicação da multa de que trata o parágrafo acima, quando não houver lucro líquido,
antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social, no período de apuração a que se
refere a escrituração, deverá ser utilizado o valor do lucro líquido, antes do Imposto de
Renda e da Contribuição Social informado, do último período em que a pessoa jurídica
obteve lucro líquido, atualizado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - Selic, até o termo final de encerramento do período a que se refere a
escrituração.
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A não apresentação da ECF pelos contribuintes que apuram o Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica, por qualquer sistemática que não a do Lucro Real, nos prazos fixados no art.
3º, ou a sua apresentação com incorreções ou omissões, acarretará a aplicação, ao infrator,
das multas previstas no art. 57 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.

Os códigos de receita das multas são:
3624/2 – Multa por Atraso na Entrega da ECF – Demais PJ
3624/3 – Multa por Atraso na Entrega da ECF – PJ Lucro Real

Em qualquer situação de forma de tributação, a Multa por Atraso na Entrega da Declaração –
MAED será calculada, gerada e cientificada à empresa no momento da transmissão
extemporânea da ECF.
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De acordo com a Instrução Normativa RFB nº 1.717 de 17 de julho de 2017, alterada pela
Instrução Normativa RFB nº 1.765 de 30 de novembro de 2017, no seu art 161-A, o Pedido
de Restituição e a Declaração de Compensação – PER/Dcomp, quando tratar de crédito
proveniente de “saldo negativo de IRPJ ou de CSLL” somente serão recepcionados pela RFB
depois da transmissão da ECF, na qual se encontre demonstrado o direito creditório, de
acordo com o período de apuração.

No caso de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL apurado trimestralmente, a restrição
referida acima será aplicada somente depois do encerramento do respectivo ano-calendário.

Esta regra se aplica, inclusive, com relação a créditos apurados em situações
especiais decorrente de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação.
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De acordo com a Instrução Normativa RFB nº 1.717 de 17 de julho de 2017, alterada pela
Instrução Normativa RFB nº 1.765 de 30 de novembro de 2017, no seu art 161-A, o Pedido
de Restituição e a Declaração de Compensação – PER/Dcomp, quando tratar de crédito
proveniente de “saldo negativo de IRPJ ou de CSLL” somente serão recepcionados pela RFB
depois da transmissão da ECF, na qual se encontre demonstrado o direito creditório, de
acordo com o período de apuração.

No caso de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL apurado trimestralmente, a restrição
referida acima será aplicada somente depois do encerramento do respectivo ano-calendário.

Esta regra se aplica, inclusive, com relação a créditos apurados em situações
especiais decorrente de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação.
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REGISTRO 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA 
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Exemplo de Preenchimento: 

|0000|LECF|0001|11111111000191|EMPRESA TESTE|0|0|||01012014|31122014|N||0||
|0000|: Identificação do tipo do registro.
|LECF|: Identificação do tipo de Sped (LECF = Escrituração Contábil Fiscal).
|0001|: Código da versão do leiaute (Versão 0001).
|11111111000191|: CNPJ: (11.111.111/0001-91).
|EMPRESA TESTE|: Nome empresarial.
|0|: Indicador de início do período (0 = Regular – início no primeiro dia do ano).
|0|: Situação especial (0 = Normal – sem ocorrência de situação especial ou evento).
||: Patrimônio remanescente em caso de cisão (Não há).
||: Data da situação especial ou evento (Não há).
|01012014|: Data inicial das informações contidas no arquivo (01/01/2014).
|31122014|: Data final das informações contidas no arquivo (31/12/2014).
|N|: Escrituração original (não é retificadora).
||: Número do recibo da ECF a ser retificada (Não há).
|0|: Tipo da ECF (0 = ECF da empresa não participante de SCP).
||: Identificação da SCP (Não há).
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Registro 0930: Identificação dos Signatários da ECF
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Informa os dados dos signatários da escrituração. São obrigatórias duas assinaturas:
uma do contabilista e uma da pessoa jurídica.
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O bloco C não é preenchido pela empresa. O sistema preencherá o bloco C no
momento da recuperação das Escriturações Contábeis Digitais (ECD). Somente poderão
ser recuperadas as ECD do tipo “G”,” R” ou “B”.

G - Livro Diário (Completo sem escrituração auxiliar).
R - Livro Diário com Escrituração Resumida (Com escrituração auxiliar).
B - Livro Balancetes Diários e Balanços.
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O bloco E não é preenchido pela empresa. O sistema preencherá o bloco E no
momento da recuperação da ECF no período imediatamente anterior e efetuará os cálculos
fiscais relativos aos dados recuperados da ECD.
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Apresenta o mapeamento do plano de contas contábil para o plano de contas
referencial. Os registros deste bloco podem ser:

I – Digitados;

II – Importados;

III – Replicados a partir do Bloco E; ou

IV – Recuperados da ECF do período imediatamente anterior ao período da
escrituração atual, transmitida via Sped.



Bloco J: Plano de Contas e Mapeamento

14/05/2018
97Renata Santana Santos

Código da Natureza da Conta Analítica ou Sintética:

01 – Contas do Ativo
02 – Contas do Passivo
03 – Contas do Patrimônio Líquido
04 – Contas de Resultado
05 – Contas de Compensação
09 – Outras



Registro J051: Plano de Contas Referencial
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Registro destinado a informar o plano de contas referencial da instituição gestora,
referenciando com as respectivas contas do plano de contas da pessoa jurídica.

Somente devem ser referenciadas as contas analíticas com natureza de conta
(J050.COD_NAT) igual a “01” (contas de ativo), “02” (contas de passivo), “03”
(patrimônio líquido) e “04” (contas de resultado).



Bloco K: Saldos das Contas Contábeis e Referenciais

14/05/2018
99Renata Santana Santos



Bloco K: Saldos das Contas Contábeis e Referenciais

14/05/2018
100Renata Santana Santos



Bloco K: Saldos das Contas Contábeis e Referenciais

14/05/2018
101Renata Santana Santos



14/05/2018
102Renata Santana Santos

LUCRO REAL

Regras para o ano calendário 2017



Bloco L: Lucro Líquido – Lucro Real
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O programa da ECF foi desenvolvido de forma a atender às disposições de apuração do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL conforme disciplinadas na Instrução Normativa da Secretaria da Receita
Federal do Brasil – IN RFB nº 1.700, de 14 de março de 2017; no que se refere às
alterações na legislação tributária introduzidas pela Lei nº 12.973, de 13 de maio de
2014 e suas alterações.

Assim, as informações inerentes ao tratamento tributário para as empresas do
lucro real (conceitos, formas de apuração, obrigatoriedade, bases de tributação,
alíquotas, deduções legais, compensações, adições e exclusões, incentivos fiscais, etc.)
e seu disciplinamento devem ser consultadas nas normas de regência (Regulamento do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – Decreto nº 3.000/1999 – RIR/99; lei nº
12.973/2014; IN RFB nº 1.700/2017; etc.).



Bloco L: Lucro Líquido – Lucro Real
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Estão obrigadas ao regime de tributação com base no lucro real, em cada ano-
calendário, as pessoas jurídicas:

a) cuja receita total, no ano-calendário anterior, seja superior ao limite de R$
78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), ou de R$ 6.500.000,00 (seis milhões e
quinhentos mil reais) multiplicados pelo número de meses do período, quando inferior a
doze meses;
b) cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras de títulos,
valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de
arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de
capitalização e entidades de previdência privada aberta;



Bloco L: Lucro Líquido – Lucro Real
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c) que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior;
d) que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam benefícios fiscais relativos à 
isenção ou redução do imposto;
e) que, no decorrer do ano-calendário, tenham efetuado pagamento mensal do imposto
de renda, determinado sobre a base de cálculo estimada, na forma do art. 2º da Lei nº
9.430, de 1996;
f) que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de
assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração
de contas a pagar e a receber, e compras de direitos creditórios resultantes de vendas
mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring).
g) que explorem as atividades de securitização de créditos imobiliários, financeiros e do
agronegócio.



Bloco L: Lucro Líquido – Lucro Real
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Atenção:
1) Receita Total é o somatório da receita bruta mensal, das demais receitas e ganhos de
capital, dos ganhos líquidos obtidos em operações realizadas nos mercados de renda
variável e dos rendimentos nominais produzidos por aplicações financeiras de renda
fixa, da parcela das receitas auferidas nas exportações às pessoas vinculadas ou aos
países e dependências com tributação favorecida que exceder ao valor já apropriado na
escrituração da empresa, e dos juros sobre o capital próprio que não tenham sido
contabilizados como receita.

2) As pessoas jurídicas e as sociedades em conta de participação que se encontram nas
situações descritas nas alíneas "a" e "c" a "e" acima, poderão optar, durante o período
em que submetidas ao Programa de Recuperação Fiscal (Refis), pelo regime de
tributação com base no lucro presumido (Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000).
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3) A obrigatoriedade a que se refere a alínea “c” acima, não se aplica à pessoa jurídica
que auferir receita de exportação de mercadorias e da prestação direta de serviços no
exterior. Não se considera direta a prestação de serviços realizada no exterior por
intermédio de filiais, sucursais, agências, representações, coligadas, controladas e outras
unidades descentralizadas da pessoa jurídica que lhes sejam assemelhadas. (Art 59, da
Instrução Normativa RFB no 1.700, de 2017).

4) São obrigadas ao regime de tributação do IRPJ com base no lucro real as pessoas
jurídicas que explorem a atividade de compras de direitos creditórios, ainda que se
destinem à formação de lastro de valores mobiliários (securitização). (Art 59, da
Instrução Normativa RFB no 1.700, de 2017)
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5) Observar o conceito de receita bruta disciplinado no art. 26, da Instrução Normativa
RFB no 1.700, de 14 de março de 2017, cujo inciso IV pode contemplar as receitas
decorrentes da aplicação do Método da Equivalência Patrimonial (MEP) percebidas
pelas "holdings".



Determinação da Base de Cálculo Estimada (Anual)
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a) 1,6% (um inteiro e seis décimos por cento) sobre a receita bruta mensal auferida na
revenda, para consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e
gás natural;

b) 8% (oito por cento) sobre a receita bruta mensal proveniente:

b.1) da venda de produtos de fabricação própria;

b.2) da venda de mercadorias adquiridas para revenda;

b.3) da industrialização de produtos em que a matéria-prima, ou o produto
intermediário ou o material de embalagem tenham sido fornecidos por quem
encomendou a industrialização;
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b.4) da atividade rural;

b.5) da prestação de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, fisioterapia
e terapia ocupacional, fonoaudiologia, patologia clínica, imagenologia, radiologia,
anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas,
exames por métodos gráficos, procedimentos endoscópicos, radioterapia,
quimioterapia, diálise e oxigenoterapia hiperbárica, desde que a prestadora desses
serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa);;

b.6) do transporte de cargas;
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b.7) das atividades de loteamento de terrenos, incorporação imobiliária e venda de
imóveis construídos ou adquiridos para revenda;

b.8) de outras atividades não caracterizadas como prestação de serviços;

c) 16% (dezesseis por cento) sobre a receita bruta mensal auferida:;

c.1) na prestação de serviços de transporte, exceto o de cargas
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c.2) nas atividades desenvolvidas por bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, agências de fomento, caixas econômicas, sociedades de
crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades
corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e valores
mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas
de seguros privados e de capitalização e entidades de previdência privada aberta.

d) 32% (trinta e dois por cento) sobre a receita bruta mensal auferida com as atividades
de:

d.1) prestação de serviços, relativos ao exercício de profissão legalmente
regulamentada;
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d.2) intermediação de negócios;
d.3) administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis ou direitos de qualquer
natureza;

d.4) construção por administração ou por empreitada unicamente de mão-de-obra ou
com emprego parcial de matiriais;

d.5) construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento de infraestrutura,
no caso de contratos de concessão de serviços públicos, independentemente do
emprego parcial ou total de materiais.
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Atenção:
1) No caso de atividades diversificadas, deve ser aplicado o percentual correspondente sobre a receita proveniente de 
cada atividade.

2) As sociedades cooperativas de consumo e as demais quanto aos atos não cooperados, utilizam os percentuais de 
acordo com a natureza de suas atividades.

Na receita bruta não se incluem os tributos não cumulativos cobrados destacadamente do comprador ou contratante dos 
quais o vendedor dos bens ou o prestador dos serviços seja mero depositário.

Na receita bruta incluem-se os tributos sobre ela incidentes e os valores decorrentes do ajuste a valor presente, de que 
trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei nº 6.404, de 1976, das operações que compõe a receita bruta.



Determinação da Base de Cálculo Estimada (Anual)
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Acréscimos à Base de Cálculo

a) os rendimentos auferidos nas operações de mútuo realizadas entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa 
física;
b) os ganhos auferidos na alienação de participações societárias permanentes em sociedades coligadas e controladas, e
de participações societárias que permaneceram no ativo da pessoa jurídica até o término do ano-calendário seguinte ao
de suas aquisições;
c) os ganhos auferidos em operações de cobertura (hedge) realizadas em bolsas de valores, de mercadorias e de futuros
ou no mercado de balcão;
d) a receita de locação de imóvel, quando não for este o objeto social da pessoa jurídica, deduzida dos encargos 
necessários à sua percepção;
e) os juros equivalentes à taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada 
mensalmente, relativos a impostos e contribuições a serem restituídos ou compensados;
f) as variações monetárias ativas;
g) a diferença entre o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos recebidos de instituição isenta, a título de
devolução de patrimônio, e o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos entregue para a formação do referido
patrimônio (Lei nº 9.532, de 1997, art. 17, § 3º, e art. 81, inciso II);
  h) os ganhos de capital auferidos na devolução de capital em bens e direitos.



Valores Não Integrantes da Base de Cálculo
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Não integram a base de cálculo do imposto de renda mensal:

a) os rendimentos e ganhos líquidos produzidos por aplicação financeira de renda fixa e variável, inclusive:
a.1) a diferença positiva entre o valor do resgate, líquido do IOF, e o valor de aquisição de quotas de fundos
de investimento, clube de investimentos e outros da espécie renda fixa;
a.2) o rendimento auferido em operações de mútuo e de compra vinculada à revenda, no mercado
secundário, tendo por objeto ouro, ativo financeiro;
a.3) o rendimento auferido no resgate de quotas de fundo de investimento, clube de investimento e outros
fundos da espécie renda variável;
a.4) os rendimentos auferidos em operações de swap;

Atenção: Os rendimentos e ganhos líquidos produzidos por aplicações financeiras de renda fixa e variável
serão considerados na determinação da base de cálculo do imposto de renda mensal quando não forem
submetidos à incidência na fonte ou ao recolhimento mensal obrigatório.



Valores Não Integrantes da Base de Cálculo
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b) as recuperações de créditos que não representem ingressos de novas receitas;
c) a reversão de saldo de provisões anteriormente constituídas;
d) os lucros e dividendos decorrentes de participações societárias avaliadas pelo custo de aquisição e a

contrapartida do ajuste por aumento do valor de investimentos avaliados pelo método da equivalência
patrimonial;
e) os juros sobre o capital próprio auferidos.
f) lucros, rendimentos e ganhos de capital decorrentes de participações societárias em empresas domiciliadas
no exterior;
g) as parcelas referentes aos ajustes de preços de transferência;
h) o ganho proveniente de compra vantajosa de que trata o § 9º do art. 178, que integrará as bases de

cálculo estimadas no mês em que houver a alienação ou baixa do investimento; e
 i) as receitas de subvenções para investimento e as receitas relativas a prêmios na emissão de debêntures, 
desde que os registros nas respectivas reservas de lucros sejam efetuados até 31 de dezembro do ano em 
curso, salvo nos casos de apuração de prejuízo.
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Os prejuízos não operacionais apurados pela pessoa jurídica a partir de 1º de janeiro de 1996 somente
podem ser compensados, nos períodos de apuração subsequentes ao de sua apuração, com lucros da mesma
natureza, observado o limite de 30% (trinta por cento).

Consideram-se "não operacionais" os resultados decorrentes da alienação de bens ou direitos do ativo
permanente. O "resultado não operacional" é igual à diferença, positiva ou negativa, entre o valor pelo qual o
bem ou direito houver sido alienado e o seu valor contábil.



Atividade Rural 
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O prejuízo fiscal apurado na atividade rural pode ser compensado com o resultado positivo da mesma
atividade, obtido em períodos posteriores, não se lhe aplicando o limite de 30% (trinta por cento) do lucro
líquido ajustado, para fins de redução por compensação de prejuízos fiscais.

O prejuízo fiscal da atividade rural apurado no período pode ser compensado com o lucro real das demais
atividades apurado no mesmo período, sem limite.

O prejuízo fiscal da atividade rural pode ser compensado com o lucro real de outras atividades, em períodos
de apuração subsequentes, observado o limite de 30% (trinta por cento) do lucro líquido ajustado.



Documento a Utilizar 
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O pagamento deve ser feito mediante a utilização do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf),
sob os seguintes códigos:

a) 2362 - IRPJ - Obrigadas a Apurar o Lucro Real - Estimativa Mensal;
b) 2319 - IRPJ - Instituições Financeiras - Estimativa Mensal;
c) 0220 - IRPJ - Obrigadas a Apurar o Lucro Real - Trimestral;
d) 1599 - IRPJ - Instituições Financeiras - Trimestral;
e) 5993 - IRPJ - Optantes pela Tributação com Base no Lucro Real - Estimativa Mensal;
f) 3373 - IRPJ - Optantes pela Tributação com Base no Lucro Real - Trimestral;
g) 2390 - IRPJ - Instituições Financeiras - Ajuste Anual;
h) 2430 - IRPJ - Obrigadas a Apurar o Lucro Real - Ajuste Anual;
i) 2456 - IRPJ - Optantes pela Tributação com Base no Lucro Real - Ajuste Anual.



Registro L200: Método de Avaliação do Estoque Final
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Método de Avaliação do Estoque Final:

1 – Custo Médio Ponderado
2 – PEPS (Primeiro que entra, primeiro que sai)
3 – Arbitramento - art. 296, Inc. I e II, do RIR/99
4 – Custo Específico
5 – Valor Realizável Líquido
6 – Inventário Periódico
7 – Outros
8 – Não há (Exemplo: Empresas Prestadoras de Serviços)



Bloco M: Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-Lalur) e Livro Eletrônico de Apuração da Base 
de Cálculo da CSLL (e-Lacs)
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Cadastra os saldos iniciais no período da escrituração das contas da parte B utilizadas
no e-LALUR e no e-LACS. O registro pode ser replicado da ECF anterior, importado e/ou
editado.

Registro M300: Demonstração do Lucro Real



Bloco M: Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-Lalur) e Livro Eletrônico de Apuração da Base 
de Cálculo da CSLL (e-Lacs)
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Bloco M: Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-Lalur) e Livro Eletrônico de Apuração da Base 
de Cálculo da CSLL (e-Lacs)
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Bloco M: Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-Lalur) e Livro Eletrônico de Apuração da Base 
de Cálculo da CSLL (e-Lacs)
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Bloco M: Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-Lalur) e Livro Eletrônico de Apuração da Base 
de Cálculo da CSLL (e-Lacs)
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LUCRO PRESUMIDO

Regras para o ano calendário 2017



Lucro Presumido
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O lucro presumido, apurado trimestralmente, é a soma dos seguintes valores:

a) do valor obtido pela aplicação dos percentuais especificados no subitem V.1;

b) dos valores correspondentes aos demais resultados e ganhos de capital, inclusive:

b.1) os ganhos de capital nas alienações de bens e direitos, inclusive de aplicações em ouro não caracterizado
como ativo financeiro. O ganho corresponde à diferença positiva verificada, no mês, entre o valor da alienação e
o respectivo custo de aquisição, diminuído dos encargos de depreciação, amortização ou exaustão acumulada,
ainda que a empresa não mantenha escrituração contábil;

b.2) os ganhos de capital auferidos na alienação de participações societárias permanentes em sociedades
coligadas e controladas, e de participações societárias que permanecerem no ativo da pessoa jurídica até o
término do ano-calendário seguinte ao de suas aquisições;

b.3) os ganhos de capital auferidos na devolução de capital em bens ou direitos;

b.4) os rendimentos auferidos nas operações de mútuo realizadas entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica 
e pessoa física;



Lucro Presumido
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b.5) os ganhos auferidos em operações de cobertura (hedge) realizadas em bolsas de valores, de mercadorias e
de futuros ou no mercado de balcão;

b.6) a receita de locação de imóvel, quando não for este o objeto social da pessoa jurídica;

b.7) os juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos
federais, acumulada mensalmente, relativos a impostos e contribuições a serem restituídos ou compensados;

b.8) as variações monetárias ativas;

c) dos rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável;

d) dos juros sobre o capital próprio auferidos;

e) dos valores recuperados correspondentes a custos e despesas, inclusive com perdas no recebimento de créditos,
salvo se a pessoa jurídica comprovar não os ter deduzido em período anterior no qual tenha se submetido ao regime
de tributação com base no lucro real, ou que se refiram a período no qual tenha se submetido ao regime de tributação
com base no lucro presumido, arbitrado ou simples;



Lucro Presumido

14/05/2018
130Renata Santana Santos

f) do valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o subitem V.1 sobre a parcela das receitas auferidas
nas exportações às pessoas vinculadas ou aos países com tributação favorecida que exceder ao valor já apropriado na
escrituração da empresa, decorrente dos ajustes dos métodos de preços de transferências;

g) do valor dos encargos suportados pela mutuária que exceder ao limite calculado com base na taxa Libor, para
depósitos em dólares dos Estados Unidos da América, pelo prazo de seis meses, acrescido de três por cento anuais a
título de "spread", proporcionalizados em função do período a que se referirem os juros, quando pagos ou creditados
a pessoa vinculada no exterior e o contrato não for registrado no Banco Central do Brasil;

h) da diferença de receita, auferida pela mutuante, correspondente ao valor calculado com base na taxa a que se refere
a alínea “g” e o valor contratado, quando este for inferior, caso o contrato, não registrado no Banco Central do Brasil,
seja realizado com mutuária definida como pessoa vinculada domiciliada no exterior;

i) das multas ou qualquer outra vantagem recebida ou creditada, ainda que a título de indenização, em virtude de
rescisão de contrato;

j) da diferença entre o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos recebidos de instituição isenta, a título de
devolução de patrimônio, e o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos entregue para a formação do referido
patrimônio (Lei nº 9.532, de 1997, art. 17, § 3º, e art. 81, inciso II).



Escrituração
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A pessoa jurídica que optar pela tributação com base no lucro presumido deve manter:

a) escrituração contábil, nos termos da legislação comercial, ou livro Caixa, no qual deve estar escriturada toda a
movimentação financeira, inclusive bancária;

b) Livro Registro de Inventário, no qual devem constar registrados os estoques existentes no término do ano-
calendário abrangido pelo regime de tributação simplificada; e

c) Livro de Apuração do Lucro Real, quando tiver lucros diferidos de períodos de apuração anteriores.

A documentação relativa aos atos negociais que os contribuintes praticarem ou em que intervierem, os livros de
escrituração obrigatória por legislação fiscal específica e todos os demais papéis e documentos que serviram de base
para a escrituração comercial e fiscal devem ser conservados em boa ordem e guarda, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes (Decreto-Lei nº 486, de 1969, art. 4º).
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Outros blocos do ECF

Regras para o ano calendário 2017



Bloco Q: Livro Caixa
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Este bloco deverá estar preenchido para as pessoas jurídicas optantes pela sistemática
do lucro presumido que se utilizem da prerrogativa prevista no parágrafo único do art.
45 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro 1995, e cuja receita bruta no ano seja superior a R$
1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), ou proporcionalmente ao período a
que se refere, de acordo com a regra abaixo:

Se 0010.IND_ESC_PRE = “L” E SOMA (P200(2) + P200(4) + P200(6) + P200(8)) > 100.000
x (Número de Meses da ECF) então Bloco Q é obrigatório.



Bloco V: Declaração DEREX
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Obrigatoriedade

A Instrução Normativa nº 726, de 28 de fevereiro de 2007 , instituiu a Declaração sobre a
Utilização dos Recursos em Moeda Estrangeira Decorrentes do Recebimento de Exportações
(Derex).

As pessoas físicas e jurídicas exportadoras deverão informar anualmente à Receita Federal
a origem e a utilização dos recursos movimentados no exterior durante o ano-calendário
imediatamente anterior.

A declaração compreende os recursos relativos ao recebimento de exportações não
ingressados no Brasil, as operações simultâneas de compra e venda de moeda estrangeira,
contratadas na forma da Lei nº 11.371/2006 , e os rendimentos auferidos no exterior decorrentes
da utilização dos recursos mantidos fora do País.



Bloco W: Declaração País-a-País (Country-by-Country Report)
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Obrigatoriedade

A DPP consiste em um relatório anual por meio do qual grupos multinacionais deverão fornecer à
administração tributária da jurisdição de residência para fins tributários de seu controlador final
diversas informações e indicadores relacionados à localização de suas atividades, à alocação global
de renda e aos impostos pagos e devidos. Também deverão ser identificadas todas as jurisdições
nas quais os grupos multinacionais operam, bem como todas as entidades integrantes do grupo
(incluindo estabelecimentos permanentes) localizadas nessas jurisdições e as atividades
econômicas que desempenham.

Conforme disposto na IN RFB nº 1.681/2016, todas as entidades integrantes de grupo
multinacional que configurem o controlador final do respectivo grupo, incluindo instituições
financeiras, estão obrigadas à apresentação da Declaração País-a-País. A Declaração deverá ser
prestada anualmente, em relação ao ano fiscal encerrado imediatamente anterior.



Bloco X: Informações Econômicas
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X280: Atividades Incentivadas – PJ em Geral
X291: Operações com o Exterior – Pessoa Vinculada/Interposta/País com Tributação Favorecida
X292: Operações com o Exterior – Pessoa Não Vinculada/Não Interposta/País sem Tributação
Favorecida
X300: Operações com o Exterior – Exportações (Entradas de Divisas)
X310: Operações com o Exterior – Contratantes das Exportações
X320: Operações com o Exterior – Importações (Saída de Divisas)
X330: Operações com o Exterior – Contratantes das Importações
X340: Identificação da Participação no Exterior
X350: Participações no Exterior – Resultado do Período de Apuração
X351: Demonstrativo de Resultados e de Imposto Pago no Exterior
X352: Demonstrativo de Resultados no Exterior Auferidos por Intermédio de Coligadas em
Regime de Caixa
X354: Demonstrativo de Prejuízos Acumulados
X355: Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas
X356: Demonstrativo de Estrutura Societária



Bloco X: Informações Econômicas
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X390: Origem e Aplicação de Recursos – Imunes e Isentas
X400: Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação – Informações das Vendas
X410: Comércio Eletrônico – Informação de Homepage/Servidor
X420: Royalties Recebidos ou Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior
X430: Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior
X450: Pagamentos ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil
e do Exterior
X460: Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico
X470: Capacitação de Informática e Inclusão Digital
X480: Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi, Repenec, Reicomp, Retaero, Recine, Resíduos Sólidos,
Recopa, Copa do Mundo, Retid, REPNBL-Redes, Reif e Olimpíadas
X490: Pólo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental
X500: Zonas de Processamento de Exportação (ZPE)
X510: Áreas de Livre Comércio (ALC)



Bloco Y: Informações Gerais
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Y520: Pagamentos/Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes
Y540: Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômica
Y550: Vendas a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação
Y560: Detalhamento das Exportações da Comercial Exportadora
Y570: Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte
Y580: Doações a Campanhas Eleitorais
Y590: Ativos no Exterior
Y600: Identificação e Remuneração de Sócios, Titulares, Dirigentes e Conselheiros
Y612: Identificação e Rendimentos de Dirigentes e Conselheiros – Imunes ou Isentas
Y620: Participações Avaliadas Pelo Método de Equivalência Patrimonial
Y630: Fundos/Clubes de Investimento
Y640: Participações em Consórcios de Empresas
Y650: Participantes do Consórcio

Y660: Dados de Sucessoras



Bloco Y: Informações Gerais
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Y671: Outras Informações (Lucro Real)
Y672: Outras Informações (Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado)
Y680: Mês das Informações de Optantes pelo Refis (Lucro Real, Presumido e Arbitrado)
Y681: Informações de Optantes pelo Refis (Lucros Real, Presumido e Arbitrado)
Y682: Informações de Optantes pelo Refis – Imunes ou Isentas
Y690: Informações de Optantes pelo PAES
Y720: Informações de Períodos Anteriores
Y800: Outras Informações



Quer falar comigo?

RENATA SANTANA SANTOS
Contadora CRC 015681/O-8
Auditora CNAI 4315

renata@ensicon.com.br
Tel.: +55 27  3181.2272  
Whatsapp: +55 27 98846.2680
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