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Ambiente SPED
(http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/964)

Documentos fiscais emitidos nas operações de entrada e saída de
mercadoria, bens e serviços:
NF-e “Nota Fiscal Eletrônica”
NFS-e “Nota Fiscal de Serviços Eletrônica”
NFC-e “ Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica” - NFC-e substitui a nota fiscal de venda a
consumidor, modelo 2, e o cupom fiscal emitido por ECF
CT-e “Conhecimento de Transporte eletrônico” - substitui conhecimentos modelo 8, 9, 10, 11
e notas de serviços de transporte modelo 27 e 7 (quando de transporte de cargas),
documenta também transporte dutoviário e multimodais.

Declarações apresentadas eletronicamente:

e-Financeira
Obrigatória para pessoas jurídicas autorizadas a comercializar e estruturar planos de
benefícios de previdência, fundos de aposentadorias e seguros de pessoas.

eSocial
Obrigatória para empregadores (exceto domésticos - apenas versão WEB) exceto
administração pública e organizações internacionais (que inicia em janeiro de 2020). Contém
informações relativas aos trabalhadores, como vínculos, contribuições previdenciárias, folha
de pagamento, comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio, escriturações fiscais e
informações sobre o FGTS.
Instituído no Decreto nº 8373/2014.

EFD-Reinf
Tem por objeto a escrituração de rendimentos pagos e retenções de Imposto de Renda,
Contribuição Social do contribuinte exceto aquelas relacionadas ao trabalho e informações
sobre a receita bruta para a apuração das contribuições previdenciárias substituídas.
Substituirá, o módulo da EFD-Contribuições que apura a Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta (CPRB) e complementa as informações do eSocial. Visa substituir GFIP, DIRF,
RAIS e CAGED após sua completa implementação.
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ECD - Escrituração Contábil Digital
A ECD “Escrituração Contábil Digital” substitui a escrituração em papel dos livros diário e
auxiliares, livro razão e auxiliares, balancetes diários e balanços.
Obrigatória para:
1) pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no lucro
real;
2) pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido, que 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 e também as que não se
utilizem da prerrogativa prevista no parágrafo único do art. 45 da Lei nº 8.981, de
1995.
3) pessoas jurídicas imunes e isentas que, em relação aos fatos ocorridos no ano
calendário, tenham sido obrigadas à apresentação da Escrituração Fiscal Digital das
Contribuições, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de
2012.
4) as Sociedades em Conta de Participação (SCP), como livros auxiliares do sócio
ostensivo
5) as pessoas jurídicas imunes e isentas obrigadas a manter escrituração contábil, nos
termos da alínea “c” do § 2º do art. 12 e do § 3º do art. 15, ambos da Lei nº 9.532, de
10 de dezembro de 1997, que no ano-calendário, ou proporcional ao período a que se
refere: a) apurarem Contribuição para o PIS/Pasep, Cofins, Contribuição
Previdenciária incidente sobre a Receita de que tratam os arts. 7º a 9º da Lei nº
12.546, de 14 de dezembro de 2011, e a Contribuição incidente sobre a Folha de
Salários, cuja soma seja superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais); ou b) auferirem
receitas, doações, incentivos, subvenções, contribuições, auxílios, convênios e
ingressos assemelhados, cuja soma seja superior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e
duzentos mil reais).

SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 143, DE 05 DE JUNHO DE 2015
“As sociedades cooperativas não se incluem na categoria de entidades isentas do Imposto sobre a
Renda, para fins de dispensa da obrigação de apresentar EFD-Contribuições, nos termos do art. 5º, inc.
II da IN RFB nº 1.252, de 2012, e consequentemente para fins de dispensa da ECD, nos termos do art.
3º, inc. III e § 1º da IN RFB nº 1.420, de 2013. Estão obrigadas à Escrituração Contábil Digital (ECD), em
relação a fatos contábeis ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2014, (...)”

Prazo de entrega:
Para as situações normais, a data-limite de entrega é até o último dia útil do mês de maio do
ano subsequente ao ano-calendário a que se refira a escrituração.
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Procuração específica para assinatura:
Selecionar na procuração eletrônica a opção: "Todos os serviços existentes e os que vierem a
ser disponibilizados no sistema de Procurações Eletrônicas do e-CAC (destinados ao tipo do
Outorgante - PF ou PJ), para todos os fins, inclusive confissão de débitos, durante o período
de validade da procuração."
Caso a empresa não possua e-CNPJ é possível cadastrar a procuração presencialmente.
http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/lista-de-servicos//procuracao/procuracao-e-cac-presencial
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/senhas-e-procuracoes/procuracoes/orientacoes-gerais-procur
acoes-rfb

Programa Validador:
O programa validador ECD (arquivo executável) está disponível no site da RFB - Sped
“Sistema Público de Escrituração Digital” (http://sped.rfb.gov.br)
A versão atual é a 6.0.3 e está disponível para Windows e Linux.
O programa deve ser utilizado para validar uma escrituração antes da assinatura e envio mas
também permite a criação de uma nova escrituração ou edição de uma escrituração
importada via arquivo texto (gerada por um ERP nos padrões determinados pelo manual).
O programa do validador auxilia no envio com um Passo a Passo desde a importação (ou
criação) da escrituração, até a transmissão, passando pela validação, geração do arquivo
para entrega e assinatura digital.
Para envio será necessário instalar o programa RECEITANET disponível no site da RFB
(www.receita.fazenda.gov.br).
O computador precisa de acesso à internet durante a atualização das tabelas internas (no
momento da validação) e também no envio. Para a assinatura o sistema solicitará a
localização do arquivo com o certificado digital. Você pode fechar o programa a qualquer
tempo que as alterações ficarão salvas.
Não é possível enviar escriturações com erros mas o validador indica quais as linhas ou
registros com inconsistências que precisam ser ajustadas. Apenas arquivos validados
podem ser salvos para envio.
Os avisos/advertências não impedem o envio mas devem ser conferidos com atenção para
garantir a qualidade do conteúdo transmitido.
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Se uma ECD já foi transmitida, utilize o programa R
 eceitanetBX para fazer o download do
arquivo original da ECD (em formato .txt) e importe este arquivo na versão mais atualizada do
programa da ECD.
Detalhes sobre o conteúdo da declaração estão disponíveis no manual de orientação do
leiaute 7 da ECD disponível no site da RFB em word ou PDF:
(http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/2855)
A autenticação dos livros apresentados na ECD é o próprio recibo de entrega da Escrituração
gerado pelo programa validador. A entrega dispensa a autenticação de livros em papel.
Para recuperar o recibo, acessar a funcionalidade “Escrituração/Recuperar recibo de
Transmissão” no Programa Validador.

Plano de contas referencial
O plano de contas referencial na ECD é facultativo. O Programa adota os mesmos planos de
contas da ECF que estão disponíveis no diretório do programa, pasta recursos “subpasta”
“tabelas”.

Multa por atraso na entrega
I - multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor da receita bruta da pessoa jurídica no
período a que se refere a escrituração aos que não atenderem aos requisitos para a
apresentação dos registros e respectivos arquivos;
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação correspondente,
limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se
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refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem incorretamente as informações
referentes aos registros e respectivos arquivos; e
III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre
a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, limitada a 1% (um
por cento) desta, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos
registros e respectivos arquivos.
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público de Escrituração
Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão reduzidas:
I - à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; e
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo fixado em
intimação.
A multa por atraso na entrega da ECD não é gerada automaticamente pelo programa no
momento da transmissão do arquivo em atraso. Pode ser utilizado o programa Sicalcweb ,
disponível no site da Receita Federal do Brasil, para cálculo da multa e geração do DARF.
Link do Sicalcweb:
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/darf-cal
culo-e-impressao-programa-sicalc-1/programa-para-calculo-e-emissao-de-darf-on-line-de-trib
utos-e-contribuicoes-federais-exceto-contribuicoes-previdenciarias
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: 30 dias após a data de entrega em atraso da ECD.
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REGISTROS NA ECD
I050: Plano de Contas - Obrigatório
A ECD é a contabilidade comercial das pessoas jurídicas e, portanto, é baseada no plano de
contas que a pessoa jurídica utiliza para o registro habitual dos fatos contábeis. Assim, os códigos
das contas analíticas do plano da pessoa jurídica são os que devem ser informados nos seguintes
registros:
●
●
●
●
●

I015: Identificação das Contas da Escrituração Resumida a que se Refere a Escrituração
Auxiliar.
I050: Plano de Contas.
I155: Detalhe dos Saldos Periódicos.
I250: Partidas do Lançamento.
I310: Detalhes do Balancete Diário.
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I355: Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento.

●

N

Campo

Descrição

Tipo

Tamanh
o

Decim
al

Valores
Válidos

Obrigató
rio

Regras de Validação do Campo

01

REG

Texto fixo contendo “I050”.

C

004

-

"I050"

Sim

-

02

DT_ALT

Data da inclusão/alteração.

N

008

-

-

Sim

[REGRA_ANO_ALT_MAIOR_
ANO_FIN]

03

COD_NAT

Código da natureza da
conta/grupo de contas,
conforme tabela publicada
pelo Sped.

C

002

-

Sim

[REGRA_TABELA_
NATUREZA]

04

IND_CTA

Indicador do tipo de conta:
S - Sintética (grupo de
contas)
A - Analítica (conta)

C

001

-

[“S”,”A”]

Sim

-

05

NIVEL

Nível da conta
analítica/grupo de contas.

N

-

-

-

Sim

[REGRA_MAIOR_QUE
_UM]
[REGRA_VALIDA_NIVEL
_CONTAS]

06

COD_CTA

Código da conta
analítica/grupo de contas.

C

-

-

-

Sim

[REGRA_COD_CTA_
IGUAL_COD_CTA_SUP]

07

COD_CTA_SU
P

Código da conta sintética
/grupo de contas de nível
imediatamente superior.

C

-

-

-

Não

[REGRA_COD_CTA
_SUP_OBRIGATORIO]
[REGRA_CTA_DE_NIVEL_
SUPERIOR_INVALIDA]
[REGRA_CONTA_SUPERIOR_
NAO_SE_APLICA]

08

CTA

Nome da conta
analítica/grupo de contas.

C

-

-

-

Sim

-

I - Observações:
Registro obrigatório
Nível hierárquico: 3
Ocorrência: Vários por arquivo.
Campo 02 (DT_ALT) – Data da Inclusão/Alteração: Representa a data da inclusão/alteração da conta no plano de
contas.
Campo 05 (NÍVEL) – Nível da Conta Analítica/Grupo de Contas: Número crescente a partir da conta/grupo de menor
detalhamento (Ativo, Passivo, etc.). Deve ser acrescido de 1 a cada mudança de nível.
Exemplo:
Nível

Grupo/Conta

1

Ativo

2

Ativo Circulante

3

Disponível

4

Caixa
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II – Tabelas do Registro:
Campo 03 –
 Código da Natureza das Contas/Grupos de Contas.
Código da Natureza das Contas/Grupos de Contas
Código

Grupo/Conta

01

Contas de Ativo

02

Contas de Passivo

03

Patrimônio Líquido

04

Contas de Resultado

05

Contas de Compensação

09

Outras

III - Regras de Validação do Registro:
REGRA_ERRO_ENTIDADE: Verifica, quando o campo COD_ENT_REF (Campo 02) do registro 0007 for igual a “05”
(Tribunal Superior Eleitoral), se, para cada registro I050 com indicador do tipo de conta – IND_CTA (Campo 04) –
igual a “A” (Analítica); e natureza da conta – COD_NAT (Campo 03) – igual a “01” (Ativo), “02” (Passivo), “03”
(Patrimônio Líquido) e “04” (Contas de Resultado), existe, pelo menos, um registro I051 com o campo
COD_PLAN_REF (Campo 02) igual a “9” (Partidos Políticos). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil
gera um erro.
REGRA_COD_CTA_ DUPLICADO: Verifica se o registro não é duplicado considerando a chave “código da conta
analítica/grupo de contas” (COD_CTA). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

REGRA_AGL_CCUS_VAZIO_PREENCHIDO: Verifica se existe, entre os registros filhos I052 do mesmo pai (registro
I050), um registro I052 com COD_CCUS (Campo 02) vazio e outro registro I052 com COD_CCUS (Campo 02)
preenchido, ambos com o mesmo código de aglutinação – COD_AGL (Campo 03) do registro I052. Caso essa
situação ocorra, o PGE do Sped Contábil gera um aviso.
IV – Regras de Validação dos Campos:
REGRA_ANO_ALT_MAIOR_ANO_FIN: Verifica se o ano da data de inclusão/alteração – DT_ALT (Campo 02) – é maior
que o ano da data final das informações contidas no arquivo – DT_FIN (Campo 04) do registro 0000. Se a regra não
for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um aviso.
REGRA_TABELA_NATUREZA: Verifica se o código informado no campo código da natureza da conta/grupo de contas
– COD_NAT (Campo 03) – existe na Tabela de Naturezas das Contas/Grupo de Contas. Se a regra não for cumprida,
o PGE do Sped Contábil gera um erro.
REGRA_MAIOR_QUE_UM: Verifica se o valor informado no campo nível da conta/grupo de contas – NIVEL (Campo
05) – é maior ou igual a 1. S
 e a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.
REGRA_VALIDA_NIVEL_CONTAS: Verifica, caso o campo indicador da forma de escrituração contábil – IND_ESC
(Campo 02) – do registro I010 seja igual a “G”, “R” ou “B”, o campo indicador do tipo de conta – IND_CTA (Campo 04)
– seja igual a “A” (Analítica), e o campo código da natureza da conta/grupo de contas – COD_NAT (Campo 03) – seja
igual a “01” (ativo), “02” (passivo) ou “03” (patrimônio líquido), se o campo nível da conta analítica/grupo de contas –
NIVEL (Campo 05) – é maior ou igual a “4”. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.
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REGRA_COD_CTA_IGUAL_COD_CTA_SUP: Verifica de o código da conta analítica/grupo de contas – COD_CTA
(Campo 06) – é diferente do código da conta sintética /grupo de contas de nível imediatamente superior –
COD_CTA_SUP (Campo 07). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.
REGRA_COD_CTA_SUP_OBRIGATORIO: Verifica se o campo nível da conta analítica/grupo de contas – NIVEL
(Campo 05) – é maior que 1. Se afirmativo executa a REGRA_CAMPO_OBRIGATORIO. S
 e a regra não for cumprida, o
PGE do Sped Contábil gera um erro.
REGRA_CAMPO_OBRIGATORIO: Verifica se o campo foi preenchido com algum valor diferente de vazio e do
caractere “espaço”. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.
REGRA_CTA_DE_NIVEL_SUPERIOR_INVALIDA: Verifica se o campo nível da conta analítica/grupo de contas – NIVEL
(Campo 05) – é maior que 1. Caso seja maior que 1, verifica as seguintes regras:
REGRA_CODIGO_CONTA_NIVEL_SUPERIOR_INVALIDO: Verifica se o campo código da conta sintética/grupo de
contas de nível imediatamente superior – COD_CTA_SUP (Campo 07) – existe no plano de contas (registro I050).
REGRA_CONTA_NIVEL_SUPERIOR_NAO_SINTETICA: Verifica, quando o campo código da conta sintética/grupo de
contas de nível imediatamente superior – COD_CTA_SUP (Campo 07) – está preenchido, se o campo indicador do
tipo de conta – IND_CTA (Campo 04) – é igual a "S" (Sintética).
REGRA_NIVEL_DE_CONTA_NIVEL_SUPERIOR_INVALIDO: Verifica se o campo nível da conta analítica/grupo de
contas – NIVEL (Campo 05) – referente ao campo código da conta analítica/grupo de contas – COD_CTA (Campo
06) – é maior que o nível da conta analítica/grupo de contas – NIVEL (Campo 05) – referente ao campo código da
conta analítica/grupo de contas de nível imediatamente superior – COD_CTA_SUP (Campo 07).
Verifica, se o campo nível da conta analítica/grupo de contas – NIVEL (Campo 05) – é maior que 2. Caso seja maior
que 2, verifica a regra:
REGRA_NATUREZA_CONTA: Verifica se o campo código da natureza da conta da conta/grupo de contas – COD_NAT
(Campo 03) – referente ao campo código da conta analítica/grupo de contas – COD_CTA (Campo 06) – é igual ao
campo código da natureza da conta da conta/grupo de contas – COD_NAT (Campo 03) – referente ao campo
código da conta analítica/grupo de contas de nível imediatamente superior – COD_CTA_SUP (Campo 07).
Se as regras não forem cumpridas, o PGE do Sped Contábil gera um erro.
REGRA_CONTA_SUPERIOR_NAO_SE_APLICA: Verifica, caso o campo nível da conta analítica/grupo de contas –
NIVEL (Campo 05) – seja igual “1”, se o campo código da conta analítica/grupo de contas de nível imediatamente
superior – COD_CTA_SUP (Campo 07) – não foi informado. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil
gera um erro.
V - Exemplos de Preenchimento:
|I050|01012012|01|S|1|1||Ativo Sintética 1|
Campo 01 – Tipo de Registro: I050
Campo 02 – Data da Inclusão/Alteração: 01012012 (01/01/2012)
Campo 03 – Código da Natureza da Conta/Grupo de Contas: 01 (representa uma conta do Ativo)
Campo 04 – Indicador do Tipo de Conta: S (representa uma conta sintética)
Campo 05 – Nível: 1 (conta de nível 1)
Campo 06 – Código da Conta Analítica/Grupo de Contas: 1
Campo 07 – Código da Conta Sintética/Grupo de Contas de Nível Imediatamente Superior: não há
Campo 08 – Nome da Conta Analítica/Grupo de Contas: Ativo Sintética 1

Registro I051: Plano de contas referencial - Registro FACULTATIVO
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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.

Registro I052: Indicação dos Códigos de Aglutinação - Registro FACULTATIVO
As informações deste registro serão utilizadas para a elaboração das demonstrações
contábeis nos registros do bloco J. Deve ser utilizado o código de aglutinação (COD_AGL) válido na
data de encerramento e de maior detalhamento utilizado nas demonstrações contábeis.
Havendo contas passíveis de classificação em mais de um grupo/conta do plano de contas
referencial, adotar a mesma classificação do balanço ou, não constando o balanço do arquivo, a
classificação na data final do período a que se refere o arquivo (Exemplo: Contas que podem figurar
no ativo ou passivo, dependendo do saldo).

Registro I150: Saldos Periódicos – Identificação do Período - Obrigatório para tipo G,R ou B
Este registro identifica o período relativo aos saldos contábeis. A periodicidade do saldo é, no
máximo, mensal, mas poderá conter fração de mês no caso de situação especial (cisão, fusão,
incorporação ou extinção).
Registro é obrigatório no caso de escrituração do tipo G, R ou B (campo 02 do I010).
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 I155: Detalhe dos Saldos Periódicos - Obrigatório se existir I150
O registro I155, que é filho do registro I150, informa os saldos das contas contábeis, trazendo
o total dos débitos e créditos mensais para as contas patrimoniais e de resultado. Os saldos devem
ser informados por mês, ou seja, deve haver um registro I150 por mês.
A exceção a esta regra ocorre no caso de situações especiais de cisão, fusão, incorporação
ou extinção, ou no caso de início de atividade no decorrer do ano-calendário, quando é possível que o
registro I150 tenha fração de mês.
O registro I155 informará, para cada conta analítica/centro de custos no período determinado
pelo registro I150:
1)
2)
3)
4)

Valor do saldo inicial do período;
Indicador da situação do saldo inicial (D = Saldo Devedor ou C = Saldo Credor);
Valor total dos débitos no período;
Valor total dos créditos no período;
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5)
6)

Valor do saldo final do período; e
Indicador da situação do saldo final (D = Saldo Devedor ou C = Saldo Credor).

O registro I155 só deve ser apresentado para as contas analíticas que tiverem movimentação
no período determinado pelo registro I150.

Registro I157: Transferência de Saldos de Plano de Contas Anterior - Registro Facultativo
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.

Registro I350: Saldo das Contas de Resultado Antes do Encerramento – Identificação da Data Registro Facultativo
Este registro identifica o período relativo aos saldos contábeis das contas de resultado antes
do encerramento. A periodicidade do saldo é, no máximo, mensal, mas poderá conter fração de mês
nos casos de abertura, fusão, cisão, incorporação ou extinção.
É possível informar uma ou mais apurações de resultado no período. Para isso, basta
informar as datas para cada uma das apurações de resultado neste registro e informar o saldo final
de cada conta de resultado antes do encerramento no registro I355.

Registro I355: Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento - Obrigatório
se existir I350
O registro I355 traz os detalhes das contas de resultado antes do encerramento, isto é, o
valor do saldo final de cada conta antes dos lançamentos de encerramento.

Registro J100: Balanço Patrimonial - Obrigatório se existir demonstrações contábeis
Neste registro deve ser informado o Balanço Patrimonial da pessoa jurídica a partir dos
códigos de aglutinação informados no registro I052. O nível de detalhamento das demonstrações
contábeis é de responsabilidade exclusiva pessoa jurídica. Os registros devem ser gerados na
mesma ordem em que devem ser visualizados.

Registro J150: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) - Obrigatório se existir
demonstrações contábeis
Neste registro deve ser informada a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) da
pessoa jurídica a partir dos códigos de aglutinação informados no registro I052. O nível de
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detalhamento das demonstrações contábeis é de responsabilidade exclusiva da pessoa jurídica. Os
registros devem ser gerados na mesma ordem em que devem ser visualizados.

Registro J210: DLPA – Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados/DMPL – Demonstração
de Mutações do Patrimônio Líquido - Facultativo
Neste registro deverá ser informada a Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados
(DLPA) ou a Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL).

Registro J215: Fato Contábil que Altera a Conta Lucros Acumulados ou a Conta Prejuízos
Acumulados ou Todo o Patrimônio Líquido - Facultativo
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 - Facultativo
O registro J800 permite que seja anexado um arquivo em formato texto R
 TF (Rich Text
Format) n
 a 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 W
 ord;
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.
Funcionalidade de inclusão arquivo cadastrado no J800 no programa da ECD:
1 – Selecionar a opção incluir arquivo rtf.
2 – O sistema abre uma interface de localização de arquivo.
3 – Selecionar somente arquivo ".RTF" (formato RTF)
4 – O sistema copia o arquivo para a pasta do sistema com o nome padronizado.
5 – O sistema calcula o h
 ash e armazena o nome o local e o hash da cópia do arquivo
selecionado.
6 – O sistema coloca o nome do arquivo no campo descrição.
Funcionalidade de exclusão arquivo cadastrado no J800 no programa da ECD:
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1 – Selecionar um registro e solicitar a exclusão (Botão "-").
2 – O sistema exclui o registro J800 e o arquivo na pasta.

Registro J801: Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD
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.
O Termo de Verificação para Fins de Substituição deve ser assinado (os dados dos
assinantes serão preenchidos no registro J935):
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.
Só é admitida a substituição da ECD até o fim do prazo de entrega relativo ao ano-calendário
subsequente.
São nulas as alterações efetuadas em desacordo com as regras supramencionadas ou com
o Termo de Verificação para Fins de Substituição.
O procedimento para anexar é o seguinte:
1 – Digite o documento que deseja anexar no W
 ord;
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.
Funcionalidade de inclusão arquivo cadastrado no J801 no programa da ECD:
1 – Selecionar a opção incluir arquivo rtf.
2 – O sistema abre uma interface de localização de arquivo.
3 – Selecionar somente arquivo ".RTF" (formato RTF)
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4 – O sistema copia o arquivo para a pasta do sistema com o nome padronizado.
5 – O sistema calcula o h
 ash e armazena o nome o local e o hash da cópia do arquivo
selecionado.
6 – O sistema coloca o nome do arquivo no campo descrição.
Funcionalidade de exclusão arquivo cadastrado no J801 no programa da ECD:
1 – Selecionar um registro e solicitar a exclusão (Botão "-").
2 – O sistema exclui o registro J801 e o arquivo na pasta.
** Atenção ao código do motivo -indicar o preponderante no campo 04:
Código do motivo da substituição:
001 – Mudanças de saldos das contas que não podem ser realizadas por meio de
lançamentos extemporâneos
002 – Alteração de assinatura
003 – Alteração de demonstrações contábeis
004 – Alteração da forma de escrituração contábil
005 – Alteração do número do livro
099 – Outros

Bloco K: Conglomerados Econômicos
Deverão preencher este bloco as empresas controladoras obrigadas a apresentar
demonstrações consolidadas de acordo com a legislação societária (Lei no 6.404/76 e/ou
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.

ECF - Escrituração Contábil Fiscal
A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) substitui a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ), a partir do ano-calendário 2014, com entrega prevista para o último dia útil do
mês de julho do ano posterior ao do período da escrituração no ambiente do Sistema Público de
Escrituração Digital (Sped).
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São obrigadas ao preenchimento da ECF todas as pessoas jurídicas, inclusive imunes e isentas,
sejam elas tributadas pelo lucro real, lucro arbitrado ou lucro presumido, exceto:
I - As pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de
que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
II - Os órgãos públicos, às autarquias e às fundações públicas;
III - As pessoas jurídicas inativas de que trata a Instrução Normativa RFB nº 1.536, de 22 de dezembro
de 2014; e
Nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1536, de 22 de dezembro de 2014, considera-se pessoa
jurídica inativa aquela que não tenha efetuado qualquer atividade operacional, não operacional,
patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro ou de capitais, durante todo o
ano-calendário. Estas deverão apresentar a Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica (DSPJ) Inativa.
Há que se ressaltar que, caso a pessoa jurídica tenha Sociedades em Conta de Participação (SCP),
cada SCP deverá preencher e transmitir sua própria ECF, utilizando o CNPJ da pessoa jurídica que é
sócia ostensiva e o CNPJ/Código de cada SCP.

Data de entrega:
A ECF será transmitida anualmente ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) até o
último dia útil do mês de julho do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira.

As multas aplicáveis para a ECF
a) 0,5% do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração,
para aqueles que não atenderem aos requisitos de apresentação dos registros e respectivos
arquivos;
b) 5% sobre o valor da operação correspondente, limitada a 1% do valor da receita bruta da
pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, nos casos em que as empresas
omitirem ou prestarem incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos
arquivos;
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c) 0,02% por dia de atraso, limitada a 1%, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica
no período a que se refere a escrituração, nos casos em que não forem cumpridos os prazos
estabelecidos para apresentação dos registros e respectivos arquivos.
Destaca-se, ainda, que a multa aplicável aos contribuintes que apurem o IRPJ pela
sistemática do lucro real, imposta pelo não apresentação da ECF nos termos do art. 6º da IN
RFB nº 1.422, de 2013, não será objeto de alteração tendo em vista disposição específica
sobre o livro de apuração do lucro real no art. 8-A do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977.
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=93749&visao=compila
do

Programa Validador:
O programa validador ECF (arquivo executável) está disponível no site da RFB - Sped
“Sistema Público de Escrituração Digital” (http://sped.rfb.gov.br)
A versão atual é a 5.0.7 e está disponível para Windows e Linux.
O programa deve ser utilizado para validar uma escrituração antes da assinatura e envio mas
também permite a criação de uma nova escrituração ou edição de uma escrituração
importada via arquivo texto (gerada por um ERP nos padrões determinados pelo manual). A
ECF exige a importação da ECD para alimentação dos blocos C e E.
O programa do validador auxilia no envio da escrituração com um Passo a Passo desde a
importação (ou criação) da escrituração, até a transmissão, passando pela validação,
geração do arquivo para entrega e assinatura digital.
Para envio será necessário instalar o programa RECEITANET disponível no site da RFB
(www.receita.fazenda.gov.br).
O computador precisa de acesso à internet durante a atualização das tabelas internas (no
momento da validação) e também no envio. Para a assinatura o sistema solicitará a
localização do arquivo com o certificado digital. Você pode fechar o programa a qualquer
tempo que as alterações ficarão salvas.
Não é possível enviar escriturações com erros mas o validador indica quais as linhas ou
registros com inconsistências que precisam ser ajustadas. Apenas arquivos validados
podem ser salvos para envio.
Os avisos/advertências não impedem o envio mas devem ser conferidos com atenção para
garantir a qualidade do conteúdo transmitido.
Detalhes sobre o conteúdo da declaração estão disponíveis no manual de orientação do
leiaute 5 da ECF disponível no site da RFB em word ou PDF:
(http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1644)
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Tabelas dinâmicas e os planos de contas referenciais podem ser obtidos no mesmo
endereço eletrônico que o manual. A versão 5 é de 19/12/2018 e é válida para a declaração
enviada no ano de 2019 - Ano base 2018.
Para recuperar o recibo, acessar a funcionalidade “Visualizar recibo de Transmissão” no
Programa Validador.

Plano de contas referencial
O plano de contas referencial na ECF é obrigatório e específico para o tipo de
empresa/tributação conforme arquivo disponibilizado no site da RFB ou no diretório do
programa, pasta “recursos” subpasta “tabelas”.
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Após a criação da escrituração é possível importar dados da ECD e ECF ou seguir com o
preenchimento.
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Caso a tributação do ano anterior tenha sido pelo lucro real a importação da ECF do ano anterior é
OBRIGATÓRIA.
É possível parametrizar o programa em “ Configurações” para determinar quais os registros serão
calculados automaticamente quais serão informados pelo usuário. Os campos calculados serão
atualizados automaticamente pelo programa a cada alteração na escrituração.

O programa disponibiliza alguns relatórios que auxiliam na conferência das informações:
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O programa também disponibiliza ferramentas de preenchimento de campos “frequentemente” iguais
(como base de IR e CS):

É possível também imprimir pastas e fichas para conferência e arquivo:

ECF em sociedades cooperativas:
http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/ecf-escrituracaocontabil-fiscal/perguntas-e-respostas-pessoa-juridica-2017-arquivos/capitulo-xvii-sociedades-cooper
ativas-2017.pdf/view
“As sociedades cooperativas, desde que não se enquadrem nas condições de obrigatoriedade de
apuração do lucro real, também poderão optar pela tributação com base no lucro presumido.”
“Estando as sociedades cooperativas sujeitas à tributação pelo IRPJ quando auferirem resultados
positivos em atos não cooperativos e, devendo destacar em sua escrituração contábil as receitas, os
custos, despesas e encargos relativos a esses atos - operações realizadas com não associados,
conclui-se que, nestes casos, as cooperativas deverão possuir todos os livros contábeis e fiscais
exigidos das outras pessoas jurídicas.”
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BLOCOS NA ECF
BLOCO 0: Identificação
BLOCO C: Informações recuperadas da ECD
BLOCO E: Informações recuperadas da ECF ano anterior e cálculo fiscal dos dados da ECD.
BLOCO J: Plano de contas e mapeamento.
BLOCO K: Saldos das contas contábeis e referenciais.
BLOCO L: Lucro líquido - Lucro Real
BLOCO M: e-Lalur e e-Lacs
BLOCO N: Cálculo do IRPJ e CSLL - Lucro Real
BLOCO P: Lucro Presumido
BLOCO Q: Livro Caixa
BLOCO T: Lucro Arbitrado
BLOCO U: Imunes e Isentas
BLOCO V: Declaração DEREX
BLOCO W: Declaração País-a-País
BLOCO X: Informações econômicas (operações com o exterior, royalties, capacitação,
dividendos, etc..)
BLOCO Y: Informações gerais (doações, remuneração de sócios, refis, participantes de
consórcios, etc..)
BLOCO 9: Encerramento

ALGUNS REGISTROS CRÍTICOS NA ECF
REGISTRO 0010 e 0020: Parâmetros de Tributação e Complementares
No momento da criação da escrituração os parâmetros de tributação precisam ser cuidadosamente
preenchidos para que o programa habilite/desabilite os registros necessários ao tipo da empresa que
se deseja escriturar. Um erro na parametrização pode acarretar em uma escrituração insuficiente.
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REGISTRO J051: Plano de contas referencial
Registro destinado a informar o plano de contas referencial da instituição gestora, referenciando com
as respectivas contas do plano de contas da pessoa jurídica (J050).
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).
Observação:
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1.- Caso a empresa se utilize de centro de custos para referenciamento na ECD, da mesma forma
deve proceder para referenciamento na ECF
2.- Caso a pessoa jurídica utilize subcontas auxiliares (J053) conforme previsão dos arts. 295, 296,
298 e 299 da Instrução Normativa RFB nº 1.700, de 14 de março de 2017, as subcontas auxiliares
devem ser mapeadas para a conta referencial “pai” da respectiva subconta.

REGISTRO K030: Identificação dos períodos e formas de apuração
Os saldos do BLOCO K podem ser digitados, importados ou replicados a partir do bloco E.
No campo 04 deve-se preencher cuidadosamente o tipo de apuração para que os demais cálculos
internos sejam realizados corretamente pelo programa.
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REGISTRO K155: Detalhes dos saldos contábeis
Saldos iniciais e finais, totais de débitos e créditos de todas as contas analíticas que tenham saldo
OU movimento no período. Pode ser calculado pela recuperação da ECD.
K155.IND_VL_SLD_INI e K155.IND_VL_SLD_FIN: Quando saldos iguais a zero, preencher com “D” ou
“C”;
K155.VL_SLD_INI, K155.VL_DEB, K155.VL_CRED ou K155.VL_SLD_FIN: Na inexistência de saldo
inicial, final ou de movimentação, preencher com zero.
K155.COD_CTA e K155.COD_CCUS: Informe o código constante do registro J050 e J051
respectivamente.
K155.VL_SLD_INI: Informe o valor do saldo da conta no início do período de apuração (K030.DT_FIN).
K155.VL_DEB e K155.VL_CRED: Informe os valores de movimentação em todo o período de apuração
(entre K030.DT_INI e K030.DT_FIN).
K155.VL_SLD_FIN: Informe o valor do saldo da conta no fim do período de apuração (K030.DT_FIN).

REGISTRO K195 e K935: Justificativa para divergência de saldos
Nesse registro é possível justificar com no mínimo 20 caracteres as diferenças entre os saldos
informados e os calculados pelo programa como por exemplo: “Alteração do saldo inicial da conta
em virtude de correção do cálculo do ajuste a valor presente”. E isso permitirá o envio da escrituração
(tornando o “erro” um AVISO na lista de pendências).

REGISTRO M300: Demonstração do Lucro Real
Apresenta os lançamentos da parte A do e-LALUR e demonstrará a apuração do IRPJ anual,
trimestral e nos meses com estimativa apurada com base no balancete.
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O Tipo de lançamento (M300 item 04) e a Indicação de relação (M300 item 05) devem ser
preenchidas com atenção para que os saldos de movimentos de cada conta contábil esteja em
conformidade com os valores apurados linha a linha conforme a descrição (M300 item 03).
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