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1. Contexto do SPED
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Escrituração Digital x Papel

A Escrituração Contábil Digital (ECD) é parte integrante do

Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), de que

trata o Decreto nº 6.022/2007 , e tem por finalidade de

substituir a escrituração em papel pela sua versão digital.
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Quais são as Novidades?
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A Nota Técnica ECD - Escrituração Contábil Digital nº 1/2022, no Portal do Sped em seu site na

Internet (http://sped.rfb.gov.br/), que estabelece nova regra de transmissão relativa à inaptidão dos

profissionais que assinam a Escrituração Contábil Digital (ECD), a qual está atrelada aos registros do

Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Dessa forma, durante a transmissão da ECD serão emitidos avisos, o que significa dizer que haverá o

cruzamento de dados da ECD com a base em dados do CFC, momento em que será verificada a

inaptidão de profissionais contábeis que assinam a escrituração.

Segundo a RFB, "para a próxima entrega relativa à ECD do ano 2021, a ser realizada até maio de

2022, esses avisos são indicativos e não impedem a transmissão da ECD. Basta continuar o processo

de transmissão normalmente".

A versão 9.01 do PVA da ECD 
possui as seguintes alterações:

- Validação do assinante profissional de contabilidade conforme seu cadastro no CFC; 

- Correção pontual em regra da validação da existência de conta contábil com saldo 

diferente de zero no período subsequente; 

- Inclusão da possibilidade de assinatura da ECD com o certificado na nuvem;

- Melhorias no desempenho do programa por ocasião da validação.
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Obrigatoriedade

Estão obrigadas a apresentar a ECD as pessoas jurídicas e equiparadas

obrigadas a manter escrituração contábil nos termos da legislação comercial,

inclusive as entidades imunes e isentas.
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2. Auditoria Fiscal Digital
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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.
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3. SPED ECD

A. FINALIDADE
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A ECD consiste na substituição da escrituração tradicional, em papel, pela versão

digital os seguintes livros:

a) Diário Geral - G;

b) Diário com Escrituração Resumida (vinculado a livro auxiliar) - R;

c) Diário Auxiliar - A;

d) Razão Auxiliar - Z; e

e) Livro de Balancetes Diários e Balanços - B.

(Instrução Normativa RFB nº 2.003/2021 , art. 2º )
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É necessário incluir o livro razão auxiliar referente às subcontas na 
Escrituração Contábil Digital (ECD)?

Sim. O livro razão auxiliar das subcontas foi implementado na ECD a partir de 2016. Portanto, as 
empresas obrigadas ao livro razão auxiliar, nos termos da Instrução Normativa RFB 
nº 1.700/2017 , devem transmitir o Livro "Z" na ECD.

As empresas obrigadas ao Razão Auxiliar a partir do ano-calendário 2014 devem transmitir o 
livro "Z" no formato RAS do calendário de 2014, e as empresas obrigadas ao Razão Auxiliar a 
partir do ano-calendário 2015 devem transmitir o livro "Z" no formato RAS do calendário de 2015.

As empresas obrigadas a transmitir o livro razão auxiliar das subcontas (livro "Z") deverão utilizar 
os livros "R" (diário com escrituração resumida) ou "B" (balancetes diários e balanços) como 
principais, tendo em vista que o livro "G" (diário geral) não aceita livros auxiliares.

(Manual de Orientação do Leiaute da ECD, anexo ao Ato Declaratório Executivo Cofis
nº 104/2021 , subitem 1.22)

06/06/2022 19

Quais informações devem ser incluídas no Registro J800 
(Outras informações) da Escrituração Contábil Digital 
(ECD)?

06/06/2022 20

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.

(Manual de Orientação do Leiaute 9 da ECD, aprovado pelo Ato 

Declaratório Executivo Cofis nº 104/2021 , pág. 179)
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Como é composto o arquivo digital da Escrituração Contábil 
Digital (ECD)?

O arquivo digital é composto por blocos de informação, cada qual com um registro de abertura com registros de dados e com um registro de encerramento. 
Entre o registro inicial e o registro final, o arquivo digital é constituído por blocos, referindo-se cada um deles a um agrupamento de informações.

Após o bloco 0, inicial, a ordem de apresentação dos demais blocos é a seguinte:

Bloco - Descrição

0 - Abertura, Identificação e Referências

C - Informações Recuperadas da ECD Anterior

I - Lançamentos Contábeis

J - Demonstrações Contábeis

K - Conglomerados Econômicos

9 - Controle e Encerramento do Arquivo Digital

(Manual de Orientação do Leiaute 9 da ECD, aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Cofis nº 104/2021 , subitem 3.1)
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Comentário

Os livros contábeis e documentos supramencionados devem ser assinados

digitalmente, com certificado digital emitido por entidade credenciada pela

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), a fim de garantir a

autoria, a autenticidade, a integridade e a validade jurídica do documento

digital.

(Instrução Normativa RFB nº 2.003/2021 , art. 2º ; Manual de Orientação do

Leiaute 9 da ECD, aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Cofis nº

104/2021)
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As pessoas jurídicas, sem movimento (sem faturamento), estão 
obrigadas a entregar a Escrituração Contábil Digital (ECD)?

Sim. As regras de obrigatoriedade não levam em consideração se a sociedade empresária teve ou não 
movimento no período. 

Sem movimento não quer dizer sem fato contábil.

Normalmente ocorrem eventos como depreciação, incidência de tributos, pagamento de aluguel, 
pagamento do contador, pagamento de luz, custo com o cumprimento de obrigações acessórias, entre 
outras.

(Manual de Orientação do Leiaute 9 da ECD, anexo ao Ato Declaratório Executivo Cofis nº 104/2021 , 
subitem 1.3)
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Em caso de mudança de contador durante o ano-
calendário, a empresa pode fracionar o arquivo da 
Escrituração Contábil Digital (ECD)?

Sim. Neste caso a escrituração pode ser fracionada para que cada contabilista assine o período 
pelo qual é responsável técnico.

O contador assina junto com o representante legal da empresa pelo período da escrituração pelo 
qual é responsável técnico.

(Manual de Orientação do Leiaute da 9 ECD, aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Cofis
no 104/2021 , subitem 1.11)
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3. SPED

B. Obrigatoriedade
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Estão obrigadas a apresentar a ECD as pessoas jurídicas e equiparadas obrigadas a manter
escrituração contábil nos termos da legislação comercial, inclusive entidades imunes e
isentas.

O empresário e a sociedade empresária que não estejam obrigados, para fins tributários, a
apresentar a ECD, podem apresentá-la, de forma facultativa, a fim de atender ao disposto no
art. 1.179 da Lei nº 10.406/2002 ( Código Civil ).

As pessoas jurídicas do segmento de construção civil dispensadas de apresentar a EFD-
ICMS/IPI ficam obrigadas a apresentar o Livro Registro de Inventário na ECD como livro
auxiliar.
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Comentário

Devem apresentar a ECD em livro próprio:

a) as Sociedades em Conta de Participação (SCP), quando enquadradas na condição de obrigatoriedade

de apresentação da ECD;

b) as pessoas jurídicas domiciliadas no País que mantiverem no exterior recursos em moeda estrangeira

relativos ao recebimento de exportação, de que trata o art. 8º da Lei nº 11.371/2006 ; e

c) as Empresas Simples de Crédito (ESC) de que trata a Lei Complementar nº 167/2019 .

(Instrução Normativa RFB nº 2.003/2021 , art. 3º , caput §§ 4º e 5º)
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3. SPED ECD

C. DISPENSA

06/06/2022 29
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Estão dispensadas de apresentar a ECD:

a) as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional;

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

c) as pessoas jurídicas inativas, assim consideradas aquelas que não tenham realizado, durante o ano-

calendário, atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado

financeiro ou de capitais as quais devem cumprir as obrigações acessórias previstas na legislação específica;

d) as pessoas jurídicas imunes e isentas que auferiram, no ano-calendário, receitas, doações, incentivos,

subvenções, contribuições, auxílios, convênios e ingressos assemelhados cuja soma seja inferior a R$

4.800.000,00 ou ao valor proporcional ao período a que se refere a escrituração contábil; e

e) as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que no decorrer do ano-calendário, mantiver

livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a movimentação financeira, inclusive bancária, exceto as que

distribuírem parcela de lucros ou dividendos sem incidência do IRRF em montante superior ao valor da base de

cálculo do imposto sobre a renda apurado diminuída dos impostos e contribuições a que estiver sujeita (veja

Nota);

f) a entidade Itaipu Binacional, tendo em vista o disposto no art. 12 do Decreto nº 72.707/1973 ..
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Comentário

A dispensa da entrega da ECD nas hipóteses mencionadas nas letras "a" e

"e" não se aplica à microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte que

tenha recebido aporte de capital na forma prevista nos arts. 61-A a 61-D da

Lei Complementar nº 123/2006 (investidor anjo).

(Instrução Normativa RFB nº 2.003/2021 , art. 3º , §§ 1º, 2º e 3º)
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3. SPED ECD
D. PRAZOS DE ENTREGA E SITUAÇÕES ESPECIAIS
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A ECD deve ser transmitida anualmente ao Sped até as 23h59min59s,
horário de Brasília, do último dia útil do mês de maio do ano seguinte
ao ano-calendário a que se refira a escrituração.

Porém, a Instrução Normativa RFB nº 2.082/2022 alterou o prazo da
ECD 2022, ano calendário 2021, para 30.06.2022.

(Instrução Normativa RFB nº 2.003/2021 , art. 5º , caput e § 1º;
Instrução Normativa RFB nº 2.082/2022 )

Entrega em situações especiais

Nos casos de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação, a ECD deverá ser

entregue pelas pessoas jurídicas extintas, cindidas, fusionadas, incorporadas e incorporadoras,

observando-se os seguintes prazos:

a) se a operação for realizada no período compreendido entre janeiro a maio de 2022, a ECD deve

ser entregue até 30.06.2022;

b) se a operação for realizada no período compreendido entre junho a dezembro de 2022, a ECD

deve ser entregue até o último dia útil do mês subsequente ao do evento.

A obrigatoriedade de entrega da ECD não se aplica à incorporadora nos casos em que esta e a

incorporada estavam sob o mesmo controle societário desde o ano-calendário anterior ao do

evento.

(Instrução Normativa RFB nº 2.003/2021 , art. 5º , §§ 3 e 4º; Instrução Normativa RFB nº 2.082/2022 )
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PENALIDADES
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Entrega em atraso
A não apresentação da ECD no prazo fixado sujeita a pessoa jurídica a 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. A multa deve ser recolhida até 30 dias após a data da entrega em

atraso da escrituração, mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) preenchido

com o código de receita (campo 04) 1438.

A multa por atraso na entrega da ECD não é gerada automaticamente pelo PGE no momento da

transmissão da escrituração em atraso. Para cálculo da multa e geração do Darf pode ser utilizado o

programa Sicalcweb, disponível no site da Receita Federal do Brasil (RFB), no endereço:

http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/darf-calculo-e-

impressao-programa-sicalc1/programa-para-calculo-e-emissao-de-darf-on-line-de-tributos-e-

contribuicoes-federais-exceto-contribuicoes-previdenciarias.
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A multa será reduzida: 

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

procedimento de ofício; e

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

(Lei nº 8.218/1991 , art. 12 , III e parágrafo único; Lei nº 13.670/2018 , art. 4º ; Instrução

Normativa RFB nº 2.003/2021 , art. 11 , caput; Manual de Orientação do Leiaute 9 da ECD,

aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Cofis nº 104/2021 , subitem 1.18)
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Entrega com incorreções ou 
omissões

A entrega da ECD com informações inexatas, incompletas ou omitidas, sujeita a pessoa

jurídica à 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.

Já o não atendimento dos requisitos para a apresentação dos registros e respectivos

arquivos sujeitará a pessoa jurídica à multa equivalente a 0,5% do valor da receita bruta da

pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração.
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As multas serão reduzidas:

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

procedimento de ofício; e

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

(Lei nº 8.218/1991 , art. 12 , I e II e parágrafo único; Lei nº 13.670/2018 , art. 4º ; Instrução

Normativa RFB nº 2.003/2021 , art. 11 , caput; Manual de Orientação do Leiaute 9 da ECD,

aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Cofis nº 104/2021 , subitem 1.18)
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Hipóteses de não aplicação das 
multas

As multas mencionadas anteriormente não se aplicam à pessoa jurídica não obrigada a

apresentar a ECD, nem àquela que a apresentar de forma facultativa ou que esteja obrigada

à entrega da escrituração por força de norma expedida por outro órgão ou entidade da

administração pública federal direta ou indireta que tenha atribuição legal de regulação,

normatização, controle e fiscalização.

(Instrução Normativa RFB nº 2.003/2021 , art. 11 , parágrafo único)
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3. SPED ECD
E. ASSINATURA DA ESCRITURAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DIGITAL 

06/06/2022 41

ASSINATURA DA ESCRITURAÇÃO
A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) publicou a Nota Técnica ECD - Escrituração Contábil

Digital nº 1/2022, no Portal do Sped em seu site na Internet (http://sped.rfb.gov.br/), que estabelece nova

regra de transmissão relativa à inaptidão dos profissionais que assinam a Escrituração Contábil Digital (ECD),

a qual está atrelada aos registros do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Dessa forma, durante a transmissão da ECD serão emitidos avisos, o que significa dizer que haverá o

cruzamento de dados da ECD com a base em dados do CFC, momento em que será verificada a inaptidão de

profissionais contábeis que assinam a escrituração.

Segundo a RFB, "para a próxima entrega relativa à ECD do ano 2021, a ser realizada até maio de 2022, esses

avisos são indicativos e não impedem a transmissão da ECD. Basta continuar o processo de transmissão

normalmente."
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A ECD deve ser assinada, independentemente das outras assinaturas, por um contador/contabilista e

por um responsável pela assinatura da escrituração.

O contador/contabilista deve assinar a ECD com um e-PF ou e-CPF, enquanto o responsável pela

assinatura da escrituração, o qual deve ser pelo próprio declarante, utilizando campo específico, pode

ser:

a) um e-PJ ou um e-CNPJ que coincida com os primeiros oito dígitos (CNPJ básico) do CNPJ do

declarante no registro 0000;

b) um e-PJ ou um e-CNPJ que não coincida com o CNPJ do declarante, observando-se que nesse caso o

CNPJ será validado nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e deverá

corresponder ao procurador eletrônico do declarante perante a RFB;

c) um e-PF ou e-CPF, sendo que, 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.
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A assinatura do responsável pela assinatura da ECD pode ter qualquer código de qualificação do

assinante, com exceção dos códigos dos profissionais contábeis 900, 910 e 920.

Todos os certificados assinantes de uma ECD podem ser do tipo A1 ou A3.

A assinatura do responsável pela assinatura da ECD nas condições supramencionadas (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.
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Comentário

A assinatura por e-PJ ou e-CNPJ:

a) não é obrigatória, mas se realizada só pode ocorrer uma vez;

b) pode ser utilizada pelo declarante como o responsável pela assinatura da ECD, mas isso

não é obrigatório;

c) deve ser efetuada mediante a utilização do código de assinante "001 - Signatário da ECD -

Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ", da Tabela de Qualificação do Assinante.
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Como regra geral, o livro é mensal, mas pode conter mais de um mês, desde que o tamanho do arquivo

não ultrapasse 1 GB.

Todavia, devem ser observados os seguintes limites:

a) os períodos de escrituração do livro principal e dos livros auxiliares devem coincidir.

Assim, se a escrituração possui um livro principal e um livro auxiliar e, em virtude do tamanho, o livro

principal é fracionado em 12 livros mensais, o livro auxiliar também deverá ser dividido em 12 livros

mensais, seguindo os períodos adotados no livro principal;

b) todos os meses devem estar contidos no mesmo ano;

c) não deve conter fração de mês (exceto nos casos de início de atividade, cisão parcial ou total, fusão,

incorporação ou extinção); d) havendo mais de um mês, não pode haver descontinuidade na sequência

de meses;
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e) no caso de pessoa jurídica tributada pelo lucro real de apuração trimestral do IRPJ, respeitados os limites
descritos, o livro pode ser anual, pois:

e.1) a legislação do IRPJ obriga a elaboração e a transcrição das demonstrações na data do fato gerador do
tributo;

e.2) nada impede que, no mesmo livro, existam quatro conjuntos de demonstrações trimestrais e a anual;

f) caso ocorra mudança:

f.1) de contador no meio do período, respeitados os limites mencionados, o período da escrituração pode ser
fracionado para que cada contabilista assine o período pelo qual é responsável técnico;

f.2) de plano de contas da empresa no meio do período, respeitados os limites supramencionados, o período
da escrituração pode ser fracionado para que cada plano de contas corresponda a um período;

f.3) da sede da empresa para outra Unidade da Federação, nessa situação, a escrituração contábil do período
que ainda não foi transmitido deve ser enviada considerando o Número de Identificação no Registro de
Empresaras (NIRE) da nova sede da empresa.

(Manual de Orientação do Leiaute 9 da ECD, subitem 1.13, aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Cofis nº 104/2021 )

3. SPED ECD

F. PGE: PROGRAMA GERADOR DA ESCRITURAÇÃO - LEIAUTE 
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A ECD deve ser gerada por meio do Programa Gerador de Escrituração (PGE), desenvolvido pela RFB e disponibilizado
na Internet, no endereço: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-
sistema-publico-de-escrituracaodigital/escrituracao-contabil-digital-ecd/escrituracao-contabil-digital-ecd.

O PGE dispõe das seguintes funcionalidades, a serem utilizadas no processamento da ECD:

a) criação e edição;

b) importação;

c) validação;

d) assinatura;

e) visualização;

f) transmissão para o Sped; e

g) recuperação do recibo de transmissão.

(Instrução Normativa RFB nº 2.003/2021 , art. 4º )

Leiaute do PGE
O Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Contábil Digital (ECD) foi aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Cofis nº
104/2021 , e encontra-se disponível na Internet, no endereço: em: http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1569.

O Manual de Orientação do Leiaute da ECD, contém nove tipos de leiautes:

- Leiaute 1: utilizado até o ano-calendário 2012;

- Leiaute 2: utilizado no ano-calendário de 2013;

- Leiaute 3: utilizado no ano-calendário de 2014;

- Leiaute 4: utilizado no ano-calendário de 2015;

- Leiaute 5: utilizado no ano-calendário de 2016;

- Leiaute 6: utilizado no ano-calendário de 2017;

- Leiaute 7: utilizado no ano-calendário de 2018; -

Leiaute 8: utilizado no ano-calendário de 2019;

- Leiaute 9: utilizado a partir do ano-calendário de 2020.
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Validação da escrituração

O PGE irá verificar a consistência das informações existentes no arquivo de escrituração

contábil a ser validado.

Primeiramente, é necessário indicar a localização do arquivo da escrituração contábil a ser

validado e, posteriormente, o sistema valida a estrutura, a consistência e as regras

contábeis.

Ao final do processo de validação, o programa exibe um relatório de erros e advertências

encontrados na escrituração contábil, se for o caso.
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Para validar a escrituração contábil, 
deve ser feito o seguinte:

a) acessar o menu "Escrituração Contábil" e selecionar a função "Validar Escrituração Contábil"; feito isso, será

apresentada a tela "Validar Arquivo Contábil" para que seja indicada a localização do arquivo de escrituração

contábil a ser validado;

b) localizar o arquivo a ser validado, digitando-se o caminho completo na caixa de texto "Arquivo", ou utilizar a tecla

"Localizar" para indicar a referida localização;

c) clicar no botão "Validar" para iniciar a operação ou no botão "Cancelar" para desistir da operação; será

apresentada a tela de progresso da operação; a operação poderá ser cancelada a qualquer momento, clicando-se

no botão "Cancelar";

d) se, durante o processo de validação, o limite máximo de erros for atingido, o programa apresentará uma tela de

aviso indicando que a validação será interrompida; os erros impedem a validação do arquivo, enquanto que as

advertências, não;

e) finalizado o processamento, será exibido o relatório "Resultado da Validação".
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I - Tela "Validar Arquivo Contábil"
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II - Tela "Resultado da Validação"
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Assinar a escrituração contábil

Nessa etapa, a escrituração contábil já validada deve ser assinada

digitalmente.

Para assinar a escrituração contábil, o CPF do(s) respectivo(s) signatário(s)

deve(m) estar identificado(s) no registro J930.

O processo de assinatura termina quando todos os signatários identificados

no registro J930 assinam a escrituração.
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Para iniciar, o processo de assinatura da escrituração 
contábil já validado deve ser acessado da seguinte forma:

a) clicar com o mouse no ícone "ASSINAR";

b) será apresentada a tela "Selecionar Assinante", na qual o usuário deverá selecionar na lista apresentada

qual a pessoa que assinará o arquivo e clicar no botão "OK" para iniciar a operação ou no botão "Cancelar"

para desistir;

c) na tela "Lista de Certificados", selecionar o certificado que será utilizado para a assinatura digital. Caso

não existam certificados, será exibida a mensagem: "Nenhum certificado com as características

necessárias foi encontrado.

06/06/2022 56



06/06/2022

29

Para iniciar, o processo de assinatura da 
escrituração contábil já validado deve ser acessado 
da seguinte forma:

Para assinar a escrituração contábil, o certificado precisa ser do tipo A1 ou A3,

emitidos por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas

Brasileira (ICPBrasil).

Todos os códigos de qualificação do assinante (registro J930) devem utilizar o e-PF

ou e-CPF, com exceção do código 001 - Signatário da ECD com e-PJ ou e-CNPJ, que

só pode utilizar e-PJ ou e-CNPJ. Clicar no botão "OK" para prosseguir ou no botão

"Cancelar" para desistir;

d) será exibida a tela para a digitação da senha do certificado.
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Para iniciar, o processo de assinatura da escrituração 
contábil já validado deve ser acessado da seguinte forma:

Se, no arquivo de Escrituração Contábil Digital (registro J930), foi informado que mais de uma

pessoa assinará a escrituração, o programa apresentará a tela "Aviso", com a seguinte

mensagem: "O arquivo de escrituração não está totalmente assinado.

Deseja realizar a outra assinatura?".

Clique em "Não" para não inserir a próxima assinatura.

Caso o botão "Sim" seja selecionado, o programa repetirá os passos descritos anteriormente até a

última assinatura necessária;

e) ao final, será apresentada a mensagem "Escrituração assinada com sucesso".
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I - Tela "Assinar Escrituração 
Digital"
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II - Tela "Selecionar Assinante"
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Editar escrituração

Essa função permite a alteração da escrituração que ainda não foi transmitida. 

Contudo, essa alteração implica o reinício de todo o processo, ou seja, a escrituração voltará 

para a etapa de validação. 

Ao clicar em "Editar Escrituração", o aviso a seguir será emitido. Clicar em "Sim" para 

habilitar a alteração da escrituração.
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Quem deve assinar a Escrituração 
Contábil Digital (ECD)?

A ECD deve ser assinada, independentemente das outras assinaturas, por um
contador/contabilista e por um responsável pela assinatura da ECD, observando-se que:

a) o contador/contabilista deve utilizar um e-CPF para a assinatura da ECD; e

b) 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.

(Manual de Orientação do Leiaute 9 da ECD, aprovado pelo Ato Declaratório Cofis nº 104/2021,
subitem 1.13)
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3. SPED ECD

G. SUBSTITUIÇÃO DA ESCRITURAÇÃO E DISPENSA DE REGISTRO E AUTENTICAÇÕES
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SUBSTITUIÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

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 ITG 2000 (R1) - Escrituração

Contábil.
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Na hipótese de substituição da ECD, sua autenticação será cancelada e deverá ser apresentada ECD

substituta, à qual deve ser anexado o Termo de Verificação para Fins de Substituição que passará a

integrá-la, o qual deve conter:

a) a identificação da escrituração substituída;

b) a descrição pormenorizada dos erros;

c) a identificação clara e precisa dos registros com erros, exceto quando estes decorrerem de erro já

descrito;

d) autorização expressa para acesso às informações pertinentes às modificações por parte do

Conselho Federal de Contabilidade (CFC); e

e) a descrição dos procedimentos pré-acordados executados pelos auditores independentes, quando

estes julgarem necessário.
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O Termo de Verificação para Fins de Substituição deve ser assinado pelo profissional da contabilidade

que assina os livros contábeis substitutos e, no caso de demonstrações contábeis auditadas por

auditor independente, também por este.

O profissional da contabilidade que não assina a escrituração poderá manifestar-se no Termo de

Verificação para Fins de Substituição, desde que essa manifestação se restrinja às modificações nele

relatadas.

A ECD somente pode ser substituída até o fim do prazo de entrega da escrituração relativa ao ano-

calendário subsequente.

(Instrução Normativa RFB nº 2.003/2021 , art. 8º )

Relatório de procedimentos previamente 
acordados com as constatações factuais

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aprovou a CTSC 03 - Relatório sobre a Aplicação de

Procedimentos Previamente Acordados referentes ao Termo de Verificação para Fins de

Substituição da ECD, para orientar os auditores independentes para o atendimento das

disposições contidas no Comunicado Técnico CTG 2001 , que define as formalidades da

escrituração contábil em forma digital para fins de atendimento ao Sped.

Nos termos do item 15 do CTG 2001 , somente pode ser substituída, depois de autenticada pelo

Sped, a ECD que contenha erros que não possam ser corrigidos por meio de retificação de

lançamento contábil extemporâneo, conforme previsto nos itens 31 a 36 da ITG 2000 (R1) -

Escrituração Contábil.
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Portanto, todos os demais casos de retificação de erros de períodos anteriores que demandarem

alteração de saldos das demonstrações contábeis devem ser efetuados contabilmente por meio

de lançamento extemporâneo, isto é, nos livros contábeis da entidade, o lançamento de correção

é registrado no ano corrente, como ajustes de exercícios anteriores, em contrapartida ao

patrimônio líquido, em consonância com o § 1º do art. 186 da Lei nº 6.404/1976 (Lei das S/A).

Para fins de divulgação das demonstrações contábeis, a reapresentação das cifras comparativas

ocorre no primeiro conjunto de demonstrações contábeis após a identificação do erro, nos

termos da NBC TG 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.
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Os ajustes mais usuais que atenderem a essa definição, isto é, que levam à circunstância de

substituição da ECD, no alcance do CTG 2001 , são os decorrentes de:

a) ajustes no formato eletrônico das informações contábeis, sem alterações dos saldos previamente

publicados (por exemplo: erros no cadastro do plano de contas);

b) problemas na interface das informações (por exemplo: multiplicações indevidas por troca de

vírgula para ponto) do sistema contábil das empresas para o Programa Gerador de Escrituração

(PGE) da ECD; e

c) abertura de subcontas exigidas pela Lei nº 12.973/2014 , desde que sem alteração do saldo total

da conta.

Essa lista não é exaustiva e os profissionais devem avaliar, individualmente, as circunstâncias que

demandam a substituição da ECD, desde que sejam observados os procedimentos definidos pelo

CFC, anteriormente mencionados.
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A NBC TSC 4400 - Trabalhos de Procedimentos Previamente Acordados sobre Informações

Contábeis requer que o auditor obtenha da administração da entidade, que é proprietária da

informação que se sujeita aos procedimentos previamente acordados, as representações que

considere apropriadas..

Reproduzimos a seguir modelo de relatório de auditoria, em atendimento às disposições contidas

no CTG 2001 , o qual não pode ser publicado, nem disponibilizado no site oficial da entidade, a fim

de evitar que terceiros que não assumiram a responsabilidade pela elaboração ou que não tenham

concordado com os procedimentos tenham acesso aos resultados desse trabalho, conforme

divulgado no anexo da CTSC 03 - Relatório sobre a Aplicação de Procedimentos Previamente

Acordados referentes ao Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD.
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DISPENSA DE AUTENTICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO NA JUNTA 
COMERCIAL E NOS CARTÓRIOS DE REGISTRO DE TÍTULOS E 
DOCUMENTOS

A autenticação dos livros e documentos que integram a ECD das empresas mercantis e atividades afins,
subordinadas às normas gerais prescritas na Lei nº 8.934/1994 , será comprovada pelo recibo de entrega da ECD
emitido pelo Sped, dispensada qualquer outra autenticação.

O termo de autenticação da ECD transmitida via Sped será o próprio recibo de entrega que o programa gera no
momento da transmissão.

Do mesmo modo, a autenticação da ECD, para pessoas jurídicas não sujeitas ao Registro do Comércio, será
automática, no momento da transmissão do arquivo ao Sped, sendo dispensa, também para essas pessoas jurídicas,
qualquer outra forma de autenticação. O comprovante da autenticação é o próprio recibo de transmissão.

(Decreto nº 1.800/1996 , art. 78-A ; Decreto nº 8.683/2016 , art. 1º ; Decreto nº 9.555/2018 , art. 1º ; Instrução Normativa RFB nº
2.003/2021 , arts. 6º e 7º ; Manual de Orientação do Leiaute 9 da ECD, subitem 1.26, aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Cofis nº
104/2021 )
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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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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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3. SPED ECD

H. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E ACESSO AOS DADOS E INFORMAÇÕES
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OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS SUPRIDAS COM A 
APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

A apresentação dos livros digitais de acordo com o disposto na Instrução Normativa RFB nº
2.003/2021 supre:

a) em relação às mesmas informações, a exigência contida na Instrução Normativa SRF nº 86/2001;

b) a obrigação de escriturar o Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Livro Diário, conforme previsto no art. 14 da Lei nº
8.218/1991 ; e

c) a obrigação de transcrever, no Livro Diário, o Balancete ou Balanço de Suspensão ou Redução do
Imposto de que trata o art. 35 da Lei nº 8.981/1995 .

(Instrução Normativa RFB nº 2.003/2021 , art. 9º )
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ACESSO ÀS INFORMAÇÕES RELATIVAS À 
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

Os usuários do Sped terão acesso às informações relativas à ECD disponíveis no ambiente

nacional do sistema mediante a observância das seguintes regras:

a) o acesso será restrito às informações pertinentes à competência do usuário;

b) o usuário deve guardar quanto às informações a que tiver acesso os sigilos comercial,

fiscal e bancário de acordo com a legislação respectiva; e

c) o acesso será realizado na modalidade integral para cópia do arquivo da escrituração, ou

na modalidade parcial para cópia e consulta à base de dados agregados, que consiste na

consolidação mensal de informações de saldos contábeis e nas demonstrações contábeis.
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Para realizar o acesso na modalidade integral, o usuário do Sped deverá ter iniciado

procedimento fiscal dirigido à pessoa jurídica titular da ECD ou que tenha por objeto fato

a ela relacionado.

O acesso ao ambiente nacional do Sped fica condicionado à autenticação mediante

certificado digital credenciado pela ICP-Brasil emitido em nome do usuário.

O acesso às informações também é possível à pessoa jurídica em relação às informações

por ela transmitidas ao Sped.
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Será mantido no ambiente nacional do Sped, pelo prazo de 6 anos, registro dos eventos de acesso, que

conterá:

a) identificação do usuário;

b) identificação da autoridade certificadora emissora do certificado digital;

c) o número de série do certificado digital;

d) a data e a hora da operação; e

e) a modalidade de acesso realizada.

As informações sobre o acesso à ECD ficarão disponíveis para o seu titular mediante utilização de

certificado digital.

(Instrução Normativa RFB nº 2.003/2021 , art. 10 )
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