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Publicação da Versão 8.0.4 do 
Programa da ECF

i) Correção da regra de recuperação da ECD (erro de assinatura inválida, mesmo com o

arquivo baixado diretamente do ReceitanetBX sem alteração posterior).

ii) Melhorias no desempenho do programa da ECF no momento da validação.

Essa versão deve ser utilizada para transmissões de arquivos da ECF referentes ao ano-

calendário 2021 e situações especiais de 2022.

A versão 8.0.4 também deve ser utilizada para transmissão de ECF referentes a anos-

calendário anteriores (leiautes 1 a 7), sejam elas originais ou retificadoras.
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Postergação do prazo de entrega da 
ECD e da ECF

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.082, DE 18 DE MAIO DE 2022

Art. 1º Esta Instrução Normativa prorroga, em caráter excepcional, o prazo final para transmissão da:

I - Escrituração Contábil Digital (ECD), previsto no art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 2.003, de 18 de 

janeiro de 2021, referente ao ano-calendário de 2021, para o último dia útil do mês de junho de 2022; e

II - Escrituração Contábil Fiscal (ECF), previsto no art. 3º da Instrução Normativa RFB nº 2.004, de 18 de 

janeiro de 2021, referente ao ano-calendário de 2021, para o último dia útil do mês de agosto de 2022.
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ECF - Alteração das Alíquotas da CSLL
Novas alíquotas da CSLL a partir de julho de 2021: FINANCEIRAS

Em virtude da publicação da Medida Provisória nº 1.034, de 1º de março de 2012, convertida na Lei nº 14.183, de 14 de julho de 

2021, houve alteração das alíquotas da CSLL a partir de julho de 2021, conforme abaixo:

Lei nº 14.183 DE 14/07/2021

Art. 1º O art. 3º da Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 3º .....

I - 20% (vinte por cento) até o dia 31 de dezembro de 2021 e 15% (quinze por cento) a partir de 1º de janeiro de 2022, no caso das 

pessoas jurídicas de seguros privados, das de capitalização e das referidas nos incisos II, III, IV, V, VI, VII, IX e X do § 1º do art. 1º da 

Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001;

II - (revogado);

II-A - 25% (vinte e cinco por cento) até o dia 31 de dezembro de 2021 e 20%(vinte por cento) a partir de 1º de janeiro de 2022, no 

caso das pessoas jurídicas referidas no inciso I do § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001; e....." (NR)

Portanto, foram realizadas as seguintes alterações nas Tabelas Dinâmicas da ECF referentes aplicadas ao ano-calendário 2021:

Publicação da Instrução Normativa nº 
2004, de 18 de janeiro de 2021

Foi publicada a Instrução Normativa nº 2.004, de 18 de janeiro de 2021, que consolida as 

informações da Instrução Normativa RFB nº 1.422/2013 e alterações posteriores, e traz 

atualizações de texto no art. 7º.

Link para a IN: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-2.004-de-18-de-

janeiro-de-2021-299786220

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2.004, DE 18 DE JANEIRO DE 2021

Dispõe sobre a Escrituração Contábil Fiscal (ECF).
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1. Contexto do SPED
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ECD

EFD IPI/ICMS

CT-e

e-Financeira

NF-e

e-Social

ECF

NFS-e

EFD-Contribuições

NFC-e

MDF-e

Sistema Público de Escrituração Digital

EFD-ReInf
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A ECF na Lei no. 12.973/2014

Lei no. 11.638/2007

Lei n. 11.941/2009

Lei no. 12.973/2014

IN RFB NO. 1.700/2.017 e Anexos

Decreto n. 9.580/2018 (RIR)

Perguntão do IRPJ

IFRS X IRPJ

Regra a partir de 2015 
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IFRS X IRPJ (ECD X ECF): LALUR
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O que é a ECF?

A ECF é uma obrigação tributária acessória de caráter

eminentemente fiscal e destinada a todas as pessoas jurídicas,

inclusive as imunes e isentas, as tributadas pelo lucro real,

presumido ou arbitrado, exceto para as optantes pelo regime

especial do Simples Nacional.
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2. Auditoria Fiscal Digital

27/06/2022 16



27/06/2022

9

Padronização x Auditoria
Com a instituição do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), ocorreu um avanço significativo

em relação a sistemática utilizada até então, para fins do cumprimento das obrigações acessórias,

transmitidas pelos contribuintes ao fisco.

O Sped tem como principais objetivos promover a integração dos fiscos, racionalizar e uniformizar as

obrigações acessórias para os contribuintes e, sobretudo, tornar mais célere a identificação de ilícitos

tributários.

Com a padronização e o compartilhamento das informações contábeis e fiscais, além da melhoria do

controle dos processos e a rapidez no acesso às informações, a fiscalização torna-se mais efetiva

facilitando o cruzamento dos dados e das operações mediante auditoria eletrônica.

27/06/2022 17
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3. SPED ECF

A. FINALIDADE
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FINALIDADE
A ECF foi criada pela Lei nº 12.973/2014 ao dar nova redação ao inciso I do art. 8º do Decreto-lei nº

1.598/1977 . A Instrução Normativa RFB nº 2.004/2021 disciplina os prazos e as regras para apresentação

dessa obrigação acessória.

A entrega da ECF substitui a escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real (e-Lalur) e do Livro de Apuração

da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (e-Lacs), em meio físico.

Além dos livros supramencionados, na ECF, a pessoa jurídica deve informar todas as operações que

influenciem na composição da base de cálculo e na apuração do IRPJ e da CSL. A ECF possibilita às empresas

obrigadas à entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD) a utilização dos saldos e contas da ECD para o

preenchimento inicial da escrituração.

Além disso, a ECF também recupera os saldos finais da ECF do ano calendário anterior. Na ECF, haverá o

preenchimento e o controle, por meio de validações, das partes A e B do e-Lalur e do e-Lacs. Todos os saldos

informados nesses livros também serão controlados e, no caso da parte B, haverá o "batimento" de saldos de

um ano para outro.

3. SPED

B. Obrigatoriedade

27/06/2022 22
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PESSOAS JURÍDICAS OBRIGADAS

São obrigadas ao preenchimento da ECF todas as pessoas jurídicas (imunes,

isentas, lucro real, lucro presumido ou lucro arbitrado), inclusive as equiparadas, as

quais deverão apresentar a escrituração de forma centralizada pela matriz.

27/06/2022 23

Comentário

Consideram-se equiparados às pessoas jurídicas ( RIR/2018 , art. 162 ):

a) os empresários (antigas firmas individuais);

b) as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e

profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil ou

comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de

bens ou serviços;

c) as pessoas físicas que promoverem a incorporação de prédios em

condomínio ou loteamento de terrenos, nos termos dos arts. 163 a 167 do

RIR/2018 .

27/06/2022 24



27/06/2022

13

3. SPED ECD

C. DISPENSA

27/06/2022 25
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Estão dispensadas de apresentar a ECF:

a) as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional;

b) os órgãos públicos, as autarquias e as fundações públicas;

c) as 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.
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Sociedades em Conta de Participação

No caso de pessoas jurídicas sócias ostensivas de Sociedade em Conta de Participação

(SCP), a ECF deve ser transmitida separadamente para cada SCP.

Portanto, além da transmissão da ECF da sócia ostensiva, cada SCP terá de entregar a sua.

Nessa hipótese, caso a pessoa jurídica tenha SCP, cada SCP deverá preencher e transmitir

sua própria ECF, utilizando o CNPJ da sócia ostensiva e o CNPJ/Código de cada SCP.

No caso de arquivo de SCP, deve ser informado o CNPJ do sócio ostensivo na ECF, no campo

4 do Registro 0000 - Abertura do arquivo digital e Identificação da pessoa jurídica. O CNPJ

da SCP, no caso de arquivo da SCP, será informado no campo 15 COD_SCP do Registro

0000.

27/06/2022 27

Comentário

No caso de SCP extinta ao longo do ano de 2014, como não havia obrigatoriedade de

entrega da DIPJ por SCP, também não há obrigatoriedade de entrega da ECF.

Portanto, em relação ao ano-calendário 2014, as SCP que deviam entregar a ECF eram

somente as existentes em 31.12.2014.

Desde o ano-calendário 2015, todas as SCP devem entregar a ECF, inclusive as extintas ao

longo do ano calendário de 2015.

27/06/2022 28
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Comitê Olímpico Internacional, RIO 2016 
e Empresas Vinculadas

Se entidade não domiciliada no Brasil efetuar, ainda que somente para a

realização e organização dos jogos olímpicos (Comitê Olímpico Internacional -

CIO, RIO 2016 e Empresas Vinculadas), comercialização de produtos ou

serviços no Brasil, deverá entregar a ECF.

27/06/2022 29
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Comentário

De acordo com o Manual da ECF, o CIO, RIO 2016 e Empresas Vinculadas que comercializarem produtos ou serviços no Brasil

devem apresentar a ECF, conforme as orientações a seguir:

a) Registros obrigatórios: 0000, 0010, 0020, 0021, 0030, 0930, X480;

b) Registro 0000: preencher conforme instruções do Manual de Orientação do Leiaute da ECF;

c) Registro 0010: no campo 0010.FORMA_TRIB, preencher o código 9 (Isenta do IRPJ);

d) Registro 0010: no campo 0010.TIP_ENT, preencher o código "14" (CIO e Entidades Relacionadas);

e) Registro 0020: no campo 0020.IND_PJ_HAB (PJ Habilitada no Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi, Repenec, Reicomp, Retaero,

Recine, Resíduos Sólidos, Recopa, Copa do Mundo, Retid, REPNBL-Redes, Reif e Olimpíadas), preencher "S" (Sim);

f) Registro 0021: no campo 0021.IND_OLIMPIADAS, preencher "S" (Sim);

g) Registro 0030: informar os dados do representante legal no país;

h) Registro 0930: informar os dados dos representantes ou procuradores que assinarão digitalmente a ECF;

i) Registro X480: preencher conforme instruções do Manual de Orientação do Leiaute da ECF.

(Manual de Orientação do Leiaute da ECF 8, aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Cofis nº 1/2022 )
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3. SPED ECD
D. PRAZOS DE ENTREGA E SITUAÇÕES ESPECIAIS

27/06/2022 31
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A ECF relativa ao ano-calendário de 2021 deve ser transmitida até as

23h59min59s, horário de Brasília, do dia 31.08.2022 (último dia útil do mês

de agosto de 2022).

(Instrução Normativa RFB nº 2.004/2021 , art. 3º , caput; Instrução

Normativa RFB nº 2.082/2022 . art. 1º , II)
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Entrega em situações especiais

Para os casos de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação, a ECF, no ano-

calendário de 2022, deverá ser entregue pelas pessoas jurídicas extintas, cindidas, fusionadas,

incorporadas e incorporadoras:

a) até 31.08.2022 se a extinção, a cisão parcial ou total, a fusão ou a incorporação ocorrer no

período de janeiro a maio de 2022; ou

b) até o último dia útil do 3º mês subsequente ao do evento se a extinção, a cisão parcial ou total,

a fusão ou a incorporação ocorrer no período de junho a dezembro de 2022.

A obrigatoriedade de entrega da ECF na forma supramencionada não se aplica à incorporadora

nos casos em que as pessoas jurídicas, incorporadora e incorporada, estejam sob o mesmo

controle societário desde o ano-calendário anterior ao do evento.
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Comentário

De acordo com o Manual de Orientação do Leiaute da ECF 8, aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Cofis nº 1/2022 , foi 

trazida nova obrigatoriedade de apresentação da ECF, quando a pessoa jurídica mudar a qualificação:

a) de "PJ em Geral" para "Financeira";

b) de "PJ em Geral" para "Seguradora";

c) de "Financeira" para "PJ em Geral";

d) de "Financeira" para "Seguradora";

e) de "Seguradora" para "PJ em Geral"; ou

f) de "Seguradora" para "Financeira".

(Instrução Normativa RFB nº 2.004/2021 , art. 3º , § 2º; Instrução Normativa RFB nº 2.082/2022 , art. 1º , parágrafo único, II; 

Manual de Orientação do Leiaute da ECF 8, aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Cofis nº 1/2022 )
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RECUPERAÇÃO DE DADOS DA ECD

A recuperação de dados da ECD pela ECF é obrigatória para 

empresas que são obrigadas a entregar a ECD.
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PENALIDADES

27/06/2022 39

Entrega em atraso

A não apresentação da ECF nos prazos fixados, ou a sua apresentação

com incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao infrator, de multas

aplicadas, conforme o caso, às pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real

e às demais pessoas jurídicas (lucro presumido, arbitrado ou imunes e

isentas).
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Lucro real

As pessoas jurídicas tributadas pelo IRPJ com base no lucro real que deixarem de apresentar a ECF, ou a apresentarem

em atraso, sujeitam-se à multa equivalente a 0,25%, por mês-calendário ou fração, do lucro líquido antes do IRPJ e da

CSL, no período a que se refere a escrituração, limitada a 10%, observando-se o limite de:

a) R$ 100.000,00, para as pessoas jurídicas que no ano-calendário anterior tiverem auferido receita bruta total, igual

ou inferior a R$ 3.600.000,00;

b) R$ 5.000.000,00, para as pessoas jurídicas que não se enquadrarem na hipótese da letra "a".

No cálculo da multa apurada na forma supramencionada, quando não houver lucro líquido, antes do IRPJ e da CSL, no

período de apuração a que se refere a escrituração, deverá ser utilizado o último lucro líquido, antes do imposto e da

CSL informados, 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.

No caso de omissão, inexatidão, incorreção na ECF, a multa será de 3%, não inferior a R$ 100,00, do valor omitido,

inexato ou incorreto. Sem prejuízo das multas supramencionadas, aplica-se o disposto no art. 47 da Lei nº 8.981/1995

(arbitramento do lucro) à pessoa jurídica que não escriturar a ECF de acordo com as disposições da legislação

tributária.

(Decreto-lei nº 1.598/1977 , art. 8º-A; Lei nº 12.973/2014 , art. 2º ; Instrução Normativa RFB nº 2.004/2021 , art. 6º ,

I)
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Lucro presumido, lucro arbitrado, imunes ou isentas

Desde 31.05.2018, a não apresentação da ECF pelos contribuintes que apuram o IRPJ pela sistemática do

lucro presumido, lucro arbitrado ou entidades imunes ou isentas nos prazos fixados acarretará a aplicação,

ao infrator, das multas a seguir:

a) multa equivalente a 0,5% 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;

b) multa equivalente a 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, aos que omitirem ou prestarem

incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos;

c) multa equivalente a 0,02% por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no

período a que se refere a escrituração, limitada a 1% desta, aos que não cumprirem o prazo estabelecido

para apresentação dos registros e respectivos arquivos.
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Lucro presumido, lucro arbitrado, imunes ou isentas

As multas supramencionadas serão reduzidas:

a) à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de

ofício;

b) a 75%, se a obrigação for cumprida no prazo fixado em intimação.

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.

(Lei nº 8.218/1991 , arts. 11 e 12 ; Lei nº 13.670/2018 , art. 4º ; Instrução Normativa RFB nº 2.004/2021

, art. 6º , II; Manual de Orientação do Leiaute da ECF 8, aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Cofis nº

1/2022 ; Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 4/2018 )

3. SPED ECF
E. ASSINATURA DA ESCRITURAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DIGITAL 

27/06/2022 44
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Validação, assinatura digital, transmissão e visualização

A empresa deverá gerar o arquivo da ECF com recursos próprios, o qual será obrigatoriamente submetido

ao programa gerador da ECF para validação de conteúdo, assinatura digital, transmissão e visualização.

A ECF deve ser assinada digitalmente mediante certificado emitido por entidade credenciada pela ICP-

Brasil a fim de garantir a autoria, a autenticidade, a integridade e a validade jurídica do documento digital.

As informações para a assinatura da ECF constam no Registro 0930 (Identificação dos Signatários), onde

são informados os dados dos signatários da escrituração.

São obrigatórias duas assinaturas: uma do contabilista e outra da pessoa jurídica, observando-se o

seguinte:

a) para a assinatura do contabilista: só podem ser utilizados certificados digitais de pessoa física (e-CPF),

do tipo A1 ou A3;

b) para a assinatura da pessoa jurídica, poderá ser utilizado certificado digital válido, do tipo A1 ou A3:

b.1) o e-CNPJ do estabelecimento que contenha a mesma base do CNPJ (8 primeiros caracteres);

b.2) o e-CPF do representante legal da pessoa jurídica;

27/06/2022 46

c) para a assinatura do procurador:

c.1) o e-CPF do procurador (outorgado) constituído diretamente no Centro Virtual de Atendimento (e-CAC),

a partir do e-CNPJ da pessoa jurídica (outorgante);

c.2) o e-CPF do procurador (outorgado) constituído nos termos da Instrução Normativa RFB nº

2.066/2022 , por meio de procuração cadastrada no site da Receita Federal e validada em qualquer uma

de suas unidades, tendo como outorgante a pessoa jurídica;

c.3) o e-CNPJ do procurador (outorgado) constituído diretamente no e-CAC, a partir do e-CNPJ da pessoa

jurídica (outorgante); c.4) o e-CNPJ do procurador (outorgado) constituído nos termos da Instrução

Normativa RFB nº 2.066/2022 , por meio de procuração cadastrada na página da Receita Federal e

validada em qualquer uma de suas unidades, tendo como outorgante a pessoa jurídica.

No caso de imunes ou isentas sem obrigatoriedade de entrega da ECD, o sistema somente exigirá a

assinatura do representante legal ou procurador. Não será obrigatória a assinatura de um contador. Nos

demais casos, o sistema exigirá a assinatura do representante legal ou procurador e do contador.
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Observação
(1) O programa validador da ECF versão Java pode ser utilizado nos sistemas operacionais desde que sejam
obedecidas as seguintes instruções:

a) a máquina virtual Java (JVM), versão 1.8, deve estar instalada, pois o programa desenvolvido em Java não pode
ser executado sem a JVM;

b) a máquina virtual Java poderá ser baixada acessando o site http://www.java.com/pt_BR/download/manual.jsp.
Posteriormente, de acordo com o sistema operacional na forma supramencionada, deve ser feito o download do
Programa Validador e Autenticador (PVA) da ECF disponível no site da Secretaria da RFB.

(2) Ao efetuar a validação da ECF, o sistema pode detectar eventuais inconsistências, classificadas em dois tipos:

a) "Erro": identifica uma situação que impede a conclusão com sucesso da funcionalidade;

b) "Aviso": alerta apenas informativo, dando ciência ao usuário de uma situação incomum.

Na importação dos arquivos, podem ser encontradas inconsistências, as quais podem ser classificadas em dois
tipos:

a) "Erro": permite que apenas a funcionalidade de "Importação/Validação" seja executada;

b) "Aviso": não impede a execução das demais funcionalidades.

Procuração eletrônica

De acordo com as informações do Registro 0930 da ECF, o contador pode assinar a ECF como

contador e procurador.

Para assinar como procurador, é necessário que a procuração eletrônica esteja habilitada no

serviço "ECF - Escrituração Contábil Fiscal" ou a opção para todos os serviços esteja

explicitamente habilitada na procuração eletrônica.

Para o preenchimento do Registro 0930, as duas linhas conterão os dados do contador (nome e

CPF, conforme e-CPF do contador).

Assim:

a) uma linha será com a qualificação "Contabilista";

b) a outra linha será com a qualificação "Procurador".
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3. SPED ECF

F. PGE: PROGRAMA GERADOR DA ESCRITURAÇÃO - LEIAUTE 
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LEIAUTE
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Recuperação da ECF anterior
Para as empresas tributadas pelo lucro real, o programa da ECF exige a recuperação da ECF

do período imediatamente anterior (transmitida ao SPED - ativa).

A recuperação da ECF do período imediatamente anterior é obrigatória quando:

a) forma de tributação pelo lucro real (0010. FORMA_TRIB = "1");

b) a data inicial da ECF (0000.DT_INI) do período atual for diferente de 1º.01.2014; e

c) 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).

27/06/2022 51

Observação

A verificação da não recuperação da ECF anterior somente ocorrerá no momento da

transmissão, de acordo com as seguintes regras de erro:

a) verifica, quando a forma de tributação for lucro real (0010.FORMA_TRIB = 1), se existe

ECF transmitida para a base do Sped de período imediatamente anterior e com o

HASHCODE igual ao que foi informado no campo 0010. HASH_ECF_ANTERIOR (hashcode da

ECF do período imediatamente anterior a ser recuperado);

b) verifica, quando a forma de tributação for lucro real (0010.FORMA_TRIB = 1) e não existe

ECF transmitida para a base do Sped de período imediatamente anterior, se o campo 0010.

HASH_ECF_ANTERIOR (hashcode da ECF do período imediatamente anterior a ser

recuperado) não está preenchido.
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CONTEÚDO DA ECF

O arquivo digital da ECF é constituído de blocos entre o registro inicial e o registro final,

referindo-se cada um deles a um agrupamento de informações composto por registros e

campos.

Portanto, o arquivo digital é composto por blocos de informação, e cada bloco terá um

registro de abertura, registros de dados e um registro de encerramento.

Após o bloco inicial (Bloco 0), a ordem de apresentação dos demais blocos será na

sequência constante na tabela de blocos a seguir.

Salvo quando houver especificação em contrário, todos os blocos são obrigatórios, e o

respectivo registro de abertura indicará a presença ou a ausência de dados informados.
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(1) O arquivo da ECD não é importado para a ECF, e, sim, recuperado. Inicialmente, deve ser criada uma ECF no

próprio programa ou deve ser importado um arquivo da ECF para, depois, recuperar o arquivo da ECD

(recuperação de contas, saldos e mapeamento, caso tenha sido realizado na ECD).

A ECD recuperada deve estar validada, assinada e transmitida ao Sped (ECD ativa na base), observando-se que:

a) 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. Nesse caso, o campo escrituração - "TIP_ESC_PRE" - do Registro 0010

deve ser preenchido com "C" (obrigada a entregar a ECD). O mesmo tratamento é dado para as pessoas jurídicas

que tenham entregue a sua ECD, mesmo sem estar obrigadas, e desejem efetuar a sua recuperação na ECF (o

campo escrituração - "TIP_ESC_PRE" - do Registro 0010 deve ser preenchido com "C" - obrigada a entregar a ECD);

b) para as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido e imunes ou isentas não obrigadas a entregar a ECD,

o campo escrituração - "TIP_ESC_PRE" - do Registro 0010 deve ser preenchido com "L" (não obrigada a entregar a

ECD). Nessa situação, os blocos C (Informações Recuperadas da ECD), E (Informações Recuperadas da ECF

Anterior e Cálculo Fiscal dos Dados Recuperados da ECD), J (Plano de Contas e Mapeamento) e K (Saldos das

Contas Contábeis e Referenciais) não serão preenchidos. O programa da ECF exige a recuperação de tantos

arquivos ECD, quantos forem os arquivos necessários para abranger todo o período de ECF.
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(2) O Bloco Q (Livro Caixa) substituiu o antigo Registro P020 e foi facultativo para o ano-calendário de

2015. Esse 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 8.981/1995 ,

e cuja receita bruta no ano seja superior a R$ 1.200.000,00, ou proporcionalmente ao período a que se

refere.

(3) A Declaração País-a-País (DPP) foi instituída pela Instrução Normativa RFB 1.681/2016 , em

cumprimento ao compromisso acordado em âmbito internacional na Ação 131 do Projeto BEPS2, sigla

em inglês para Base Erosion and Profit Shifting (Erosão da Base Tributável e Transferência de Lucros),

coordenado conjuntamente pelos países-membros do G-20 e da Organização para a Cooperação e o

Desenvolvimento Econômico (OCDE).
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A DPP é 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, observando-se que:

a) deverá ser compartilhada entre os países nos quais as entidades do grupo multinacional estão presentes,

por meio de acordos que prevejam a troca automática de informações em matéria tributária, assegurando-se a

confidencialidade e a segurança das informações transmitidas;

b) 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;

c) a DPP deverá ser prestada anualmente, em relação ao ano fiscal encerrado imediatamente anterior, exceto

Grupos multinacionais cuja receita consolidada total no ano fiscal anterior ao ano fiscal de declaração seja

menor que R$ 2.260.000.000,00 (ou ? 750.000.000,00, ou o equivalente na moeda local da jurisdição de

residência para fins tributários do controlador final, tendo como data base para conversão 31.01.2015);

d) toda entidade residente no Brasil integrante de grupo multinacional que esteja enquadrado nessa situação

de dispensa deve informar à RFB mediante preenchimento do Registro W100.
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(4) As pessoas físicas e jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil que mantiverem recursos em moeda

estrangeira em instituição financeira no exterior, relativos aos recebimentos de exportações brasileiras de

mercadorias e de serviços para o exterior, ficam obrigadas a prestar à RFB informações (Instrução Normativa

RFB nº 1.801/2018 ):

a) relativas a recebimentos de recursos oriundos de exportações não ingressados no Brasil;

b) sobre operações simultâneas de compra e venda de moeda estrangeira contratadas na forma prevista no

art. 2º da Lei nº 11.371/2006 ; e

c) sobre rendimentos auferidos no exterior decorrentes da utilização dos recursos mantidos fora do País.

Os recursos mantidos no exterior somente poderão ser utilizados para a realização de investimento, aplicação

financeira ou pagamento de obrigação, próprios do exportador, vedada a realização de empréstimo ou mútuo

de qualquer natureza.
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Nessa hipótese, deve ser observado o seguinte:

a) as pessoas jurídicas deverão prestar as informações mencionadas, antes informadas na Declaração

sobre a Utilização dos Recursos em Moeda Estrangeira Decorrentes do Recebimento de Exportações

(Derex) em bloco específico da ECF (Bloco V - Derex), no mesmo prazo fixado para a entrega da ECF.

Sped - ECF - Declaração Derex .

b) as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional deverão prestar as informações mediante a

utilização do sistema Coleta Nacional deverão prestar as referidas informações, até o último dia útil do

mês de junho, em relação ao ano-calendário imediatamente anterior, mediante a utilização do sistema

Coleta Nacional, disponibilizado no Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) da RFB.

Simples Nacional - Derex - Prestação de Informação sobre Recursos de Exportação Mantidos no Exterior .

(Manual de Orientação do Leiaute da ECF 8, aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Cofis nº 1/2022 )

PLANO DE CONTAS: 
SOCIETÁRIO E REFERENCIAL

Para efeitos da ECF, serão utilizados dois planos de

contas:

o societário (da empresa) e

o referencial (do Fisco).
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Plano de Contas Societário
O plano de contas societário é aquele constante da contabilidade societária das empresas transcritas no

Registro I050 da ECD e, portanto, é com base no plano de contas utilizado para o registro habitual dos fatos

contábeis. Assim, os códigos das contas analíticas do plano de contas da empresa são os que devem ser

informados nos seguintes registros:

Observação
Na ECF, o Registro C050 (Plano de Contas da ECD) recupera o Registro I050 (Plano de Contas - societário) da ECD do

período ao executar a funcionalidade de recuperação da ECD do período. O mapeamento do saldo das contas

contábeis societárias para a ECF é feito por meio dos registros constantes dos blocos J (Plano de Contas e

Mapeamento) e K (Saldos das Contas Contábeis e Referenciais) da ECF.

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 Sped -, o plano de contas, com todas as suas contas sintéticas e analíticas, deve conter,

no mínimo, 4 níveis e é parte integrante da escrituração contábil da entidade, devendo seguir a estrutura patrimonial

prevista nos arts. 177 a 182 da Lei nº 6.404/1976 . Na transmissão para o 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).
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Plano de Contas Referencial

O plano de contas referencial tem por finalidade estabelecer um mapeamento (DE-PARA) entre as contas analíticas

do ativo, passivo, patrimônio líquido, receitas e despesas do plano de contas da empresa (societário) e um plano de

contas padronizado pelo Fisco.

Na ECF, o mapeamento para o plano de contas referencial é obrigatório. Ele pode ser recuperado por meio do

Registro I051 (Plano de Contas Referencial) da ECD do período pelo Registro C051 (Plano de Contas Referencial) da

ECF. O mapeamento do saldo das contas contábeis societárias para a ECF é feito por meio dos registros constantes

dos blocos J e K da ECF.

No Manual de Orientação do Leiaute da ECF, foram divulgados os modelos de Plano de Contas Referencial (Tabelas

Dinâmicas ECF), aplicáveis de acordo com o regime de apuração do IRPJ e da CSL (lucro real, lucro presumido,

imunes ou isentas) ou, ainda, conforme a atividade exercida pela pessoa jurídica (instituições financeiras,

seguradoras, entidades de previdência complementar ou partidos políticos). O quadro a seguir apresenta a relação

de contas patrimoniais e de resultados constantes dos Planos de Contas Referenciais disponibilizados pelo sistema

da ECF:
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Observação
Todas essas regras de validação são apresentadas nos próprios registros do leiaute da ECF, com

exceção das regras das Tabelas Dinâmicas que constam no Portal do Sped, no site da RFB na

Internet (http://sped.rfb.gov.br/).

No caso de registros com tabelas dinâmicas, a entidade precisa somente informar o código da

linha e o valor, além da identificação do registro, pois a descrição é preenchida pelo próprio

programa da ECF.

Contudo, caso a entidade preencha o campo descrição e ele não esteja exatamente igual à

descrição da respectiva tabela do registro no programa, o sistema fará a atualização da descrição

e emitirá a mensagem (advertência) no momento da importação do arquivo da ECF: "Dados

atualizados na linha de acordo com a tabela da RFB".
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Continuação

(1) O Registro L100 apresenta o balanço patrimonial com base nas contas referenciais para o

período de apuração, observando-se, ainda, que:

a) o saldo inicial pode ser replicado do Registro E010/E015 ou preenchido. O saldo final será

recuperado do Registro K155/K156;

b) os saldos finais do Registro L100 não são editáveis.

(2) O Registro L300 apresenta a Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal. Os saldos

finais do Registro L300 não são editáveis.
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PLANO DE CONTAS REFERENCIAL
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O mapeamento para os Planos de Contas Referenciais é facultativo. Desde o ano-calendário de

2014, o programa da ECD 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.

Todos os planos de contas referenciais estão disponíveis no Manual Orientação do Leiaute da

Escrituração Contábil Fiscal (ECF). e no próprio diretório do programa da ECD, em C:\Arquivos de

Programas RFB\Programas SPED\SpedContabil\recursos\tabelas.

Por exemplo, o arquivo com o Plano de Contas Referencial do Registro L100A (Balanço Patrimonial

de PJ em Geral) é o "SPEDCONTABIL_DINAMICO_2014$SPEDECF_DINAMICA_L100_A$15$386".

Planos de Contas Referencial aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Cofis nº 1/2022 .

PLANO DE CONTAS REFERENCIAL
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Cabe observar, por oportuno que, que a Secretaria da Receita Federal (RFB) não atualizou a

fundamentação legal constante da coluna "Orientações" das mencionadas tabelas, que contêm a

descrição funcional das contas,

Assim, as referências à Instrução Normativa RFB nº 1.515/2014 devem ser desconsideradas, haja

vista que esta foi revogada pela Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017 , que dispõe sobre a

determinação e o pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social

sobre o Lucro (CSL), e disciplina o tratamento tributário da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins

no que se refere às alterações introduzidas pela Lei nº 12.973/2014 .

(Manual de Orientação do Leiaute 9 da ECD, aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Cofis nº

104/2021 , subitem 1.1)
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O QUE INFORMAR NA ECF

A pessoa jurídica deve informar na ECF todas as operações que influenciem a composição da base de cálculo e o valor devido do

IRPJ e da CSL, especialmente quanto:

a) à recuperação do plano de contas contábil (Registro I050 da ECD) e saldos das contas (Registro I350 da ECD), para pessoas

jurídicas obrigadas a entregar a ECD, relativa ao mesmo período da ECF;

b) à recuperação de saldos finais da ECF do período imediatamente anterior, quando aplicável (bloco E da ECF);

c) à associação das contas do plano de contas contábil recuperado da ECD com plano de contas referencial, definido pela

Coordenação Geral de Fiscalização (Cofis), por meio de Ato Declaratório Executivo - ADE (bloco J da ECF);

d) ao detalhamento dos ajustes do lucro líquido na apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSL, mediante tabela de

adições e exclusões definidas, respectivamente, nos Anexos I e II da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017 , com as alterações da

Instrução Normativa RFB nº 1.881/2019 (bloco M da ECF, Registros M300 e M350);

e) aos registros de controle de todos os valores a excluir, adicionar ou compensar em exercícios subsequentes, inclusive prejuízo

fiscal e base de cálculo negativa da CSL (bloco M da ECF, Registros M305 e M355);

f) aos registros, lançamentos e ajustes que forem necessários para a observância de preceitos da lei tributária relativos à

determinação do lucro real e da base de cálculo da CSL, quando não devam, por sua natureza exclusivamente fiscal, constar da

escrituração comercial, ou sejam diferentes dos lançamentos dessa escrituração;

g) à apresentação do Demonstrativo de Livro Caixa (bloco Q), para as pessoas jurídicas optantes pela sistemática do lucro

presumido que escriturarem o livro Caixa, e cuja receita bruta no ano seja superior a R$ 1.200.000,00, ou proporcionalmente ao

período a que se refere a escrituração.
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3. SPED ECF

RETIFICAÇÃO
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RETIFICAÇÃO
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 retificar as ECF dos anos calendário posteriores, quando necessário para a adequação dos saldos.

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.

No caso de lançamentos extemporâneos em ECD que alterem a base de cálculo do IRPJ ou da CSL
declarados em ECF de ano-calendário anterior, a pessoa jurídica deverá efetuar o ajuste por meio de 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 que altere valores de apuração do IRPJ ou da CSL
informados na DCTF deverá apresentar a DCTF retificadora, elaborada com observância das normas
específicas relativas a essa declaração.
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EXEMPLO

Exemplo: Em 1º.01.2021, a empresa retificou a ECF do ano-calendário 2018. Nesse caso, a

empresa pode ter que retificar as ECF dos anos calendário 2019, 2020 e 2021.

Para retificação da ECF, é necessário que o campo 12 do Registro 0000 (0000.RETIFICADORA)

esteja preenchido com "S" (ECF Retificadora).

No programa em edição, janela de "Dados Iniciais", "0000 - Identificação da Entidade", alterar o

campo "Escrituração Retificadora?" para a opção "ECF Retificadora".

Nesse caso, será exigido informar o "Número do Recibo Anterior" (número do recibo da ECF que

está sendo retificada).

27/06/2022 79

27/06/2022 80

Observação

(1) 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.

(2) A ECF retificadora não produzirá efeitos quanto aos elementos da escrituração, quando tiver por objeto:

a) a redução dos valores apurados do IRPJ ou da CSL:

a.1) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU, nos casos em que importe
alteração desses saldos;

a.2) em procedimentos de auditoria interna, relativos às informações indevidas ou não comprovadas prestadas na
DCTF, sobre pagamento, parcelamento, dedução, compensação, exclusão ou suspensão de exigibilidade, que já
tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU;

a.3) que tenham sido objeto de exame em procedimento fiscal; ou

a.4) que tenham sido objeto de pedido de parcelamento deferido; ou

b) a alteração os valores apurados do IRPJ ou da CSL em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada
do início de procedimento fiscal desses tributos. Nessa hipótese, a pessoa jurídica poderá apresentar ECF
retificadora para atender à intimação fiscal e, nos termos desta, para sanar erro de fato. Em qualquer situação de
forma de tributação, a MAED será calculada, gerada e cientificada à empresa no momento da transmissão
extemporânea da ECF.
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Observação
Há campos dos registros do Bloco 0000 que não são editáveis no programa da ECF. Para alterá-

los, no caso de uma ECF retificadora, é necessário seguir o roteiro a seguir:

a) se o arquivo é o que foi assinado, remova a assinatura. A assinatura é um conjunto de

caracteres "estranhos" que fica após o Registro 9999. Basta apagar tudo que fica após tal

registro. Para fazer isso, edite a escrituração com algum editor de texto do tipo "Bloco de Notas";

b) altere as informações necessárias no Bloco 0000, salve o arquivo e importe no programa da

ECF.

(Instrução Normativa RFB nº 2.004/2021 , arts. 7º a 10 ; Manual de Orientação do Leiaute da

ECF 8, aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Cofis nº 1/2022 ; Nota Técnica ECF nº 2/2015 )
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3. SPED ECF

H. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E ACESSO AOS DADOS E INFORMAÇÕES
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ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Código Civil – Lei n. 10.406/2002

Art. 1.179

Art. 1.188

Art. 1.191
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Base Legal da Escrituração Contábil

Lei n. 6.404/1976

Art. 177 a 182

Lei n. 11.638/2007 – IFRS / NBC

NBC TG 00

NBC TG 26

Notas Explicativas (Full Compliance)

CONTABILIDADE PARA FINS GERAIS
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ECD – REGRAS BÁSICAS

A) Manual de leiautes da RFB – ADE

Manual de Orientação de Leiautes – RFB - ADE

B) CTG/2001 R3 – antigo CT no. 4 ambos do CFC

Art 2º. NBC para atendimento ao SPED

C) ITG 2000 R1 do CFC – Regras de Escrituração – art. 3º. NBC

CFC E RFB: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Atribuições do CFC a) alínea f do art 6º. Do DL 9295/46 e 

b) ALTERADO pela Lei no. 12.249/2010.

É correto afirmar que a Escrituração Contábil Digital 
(ECD) é a escrituração comercial das empresas?

Sim. Ela é baseada no Plano de Contas que a empresa utiliza para o registro habitual dos 

fatos contábeis diários. 

Além disso, ela é a substituição dos arquivos em papel para o arquivo digital, e tem validade 

jurídica certificada através de Certificado Digital emitido pela ICP-Brasil.

(Instrução Normativa RFB nº 2.003/2021 , art. 2º )
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Referências e Bibliografia

Portal IOBonline. 2022

Portal SPED. 2022

Portal Gov Receita Federal. 2022 27/06/2022 87

OBRIGADO!!!

http://adilson-torres-palestrante.blogspot.com.br/

https://pt-br.facebook.com/adilson.torres.52

https://br.linkedin.com/in/adilson-torres-17335327

Email: torres_adilson@yahoo.com.br  

CONTATOS

27/06/2022 88


