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Conteúdo a ser abordado nesse encontro

● I – Escrituração Comercial: apuração do lucro societário (Lei 6404/1976 e alterações)

● II – Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC – CPC – IFRS)

● III – Sistema Público de Escrituração Digital: SPED ECD

● IV – Lucro Real, Lucro Arbitrado e Lucro Presumido (RIR/2018)

● VI – Exemplo de impactos práticos:  Depreciação (NBCTG 27 x Anexo III da IN n. 1700/2017)

● VII – Compatibilização Lucro Real e Societário: DRE x LALUR – SPED ECF
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ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL & SPED ECD

1. Histórico

2. Conceitos e abrangência

3. Obrigatoriedade

4. Penalidades
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Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) 

O Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) foi instituído pelo 
Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007, com alterações pelo Decreto no 
7.979, de 8 de abril de 2013.

“O Sped é um instrumento que unifica as atividades de recepção, 
validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que 
integram a escrituração contábil e fiscal dos empresários e das pessoas 
jurídicas, inclusive imunes ou isentas, mediante fluxo único, 
computadorizado, de informações.”

Utilizando-se da certificação digital para fins de assinatura dos documentos.
15/05/2021 09:09 6
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O projeto SPED tem como objetivos principais:

- Promover a integração dos fiscos, mediante a padronização e 
compartilhamento das informações contábeis e fiscais, respeitadas as 
restrições legais de acesso; 

- Racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias para os contribuintes, 
com o estabelecimento de transmissão única de distintas obrigações 
acessórias de diferentes órgãos fiscalizadores; e 

- Tornar mais célere a identificação de ilícitos tributários, com a melhoria do 
controle dos processos, a rapidez no acesso às informações e a 
fiscalização mais efetiva das operações com o cruzamento de dados e 
auditoria eletrônica.15/05/2021 09:09 7

Benefícios propiciados pelo SPED (Exemplos)

- Redução do tempo despendido com a presença de auditores-fiscais nas 
instalações do contribuinte; 

- Simplificação e agilização dos procedimentos sujeitos ao controle da 
administração tributária; 

- Fortalecimento do controle e da fiscalização por meio de intercâmbio de 
informações entre as administrações tributárias; - Rapidez no acesso às 
informações; 

- Possibilidade de cruzamento entre os dados contábeis e os fiscais;
15/05/2021 09:09 8
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Características

• Iniciou-se com três grandes projetos: Escrituração Contábil Digital, Escrituração Fiscal Digital e a 

NF-e - Ambiente Nacional.

• Representa uma iniciativa integrada das administrações tributárias nas três esferas 

governamentais: federal, estadual e municipal.

• Mantém parceria com 20 instituições, entre órgãos públicos, conselho de classe, associações e 

entidades civis, na construção conjunta do projeto.

• Firma Protocolos de Cooperação com 27 empresas do setor privado, participantes do projeto-

piloto, objetivando o desenvolvimento e o disciplinamento dos trabalhos conjuntos.
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Legislação e Fundamentação Legal (origem)

● A Emenda Constitucional nº 42, aprovada em 19 de dezembro de 2003, introduziu o inciso XXII 

ao art.37 da Constituição Federal, que determina às Administrações Tributárias da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios atuarem de forma integrada, inclusive com o 

compartilhamento de cadastros e de informações fiscais.

● Dentre as medidas anunciadas pelo Governo Federal, em 22 de janeiro de 2007, para o Programa 

de Aceleração do Crescimento 2007-2010 (PAC).

● Na mesma linha das ações constantes do PAC que se destinam a remover obstáculos 

administrativos e burocráticos ao crescimento econômico, pretende-se que o Sped possa 

proporcionar melhor ambiente de negócios para o País e a redução do Custo Brasil, 

promovendo a modernização dos processos de interação entre a administração pública e as 

empresas em geral,15/05/2021 09:09 10
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Escrituração Contábil Digital (ECD)

● A Escrituração Contábil Digital (ECD) é parte integrante do projeto SPED e tem por 

objetivo a substituição da escrituração em papel pela escrituração transmitida via 

arquivo, ou seja, corresponde à obrigação de transmitir, em versão digital, os seguintes 

livros:

● I - Livro Diário e seus auxiliares, se houver;

● II - Livro Razão e seus auxiliares, se houver;

● III - Livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos 

assentamentos neles transcritos.
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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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ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

 Código Civil – Lei n. 10.406/2002

 Art. 1.179

 Art. 1.188

 Art. 1.191
15/05/2021 09:09 13

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
15/05/2021 09:09 14
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SPED ECD – Obrigados - Dados Gerais
● 1. Obrigados TODOS

● Exceto 

● a. Simples (com exceção daquelas com aporte de investidor anjo)

● b. Imunes e Isentas (R$ 4,8 milhões)

● c. Presumido (Livro Caixa – R$ 1,2 milhões)

● Quem distribuir lucros superiores aos limites fiscais (Presumido).

● 2. Entrega: MAIO

● 3. Não Obrigados (Facultativo) – Sem Penalidades / prazo: Atender ao art. 1.179 do CC

15/05/2021 09:09 15

ECD – REGRAS BÁSICAS
● A) Manual de leiautes da RFB – ADE

● Manual de Orientação de Leiautes no. 8 ADE n. 79/2020

● 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. 12.249/2010.15/05/2021 09:09 16
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REGISTRO DA ECD – JUNTA E CARTÓRIO

● Termo de Autenticação – Recibo no SPED

● Dispensa de qualquer outro registro

● REGISTRO

● A. Decreto 1800/96

● B. Decreto 8683/2016

● C. Decreto 9555/2018

● D IN RBF no. 1774/2017 e 1856/2019

● E. ADE – COFIS no. 79/2020

● RETIFICAÇÃO 1 ANO – MOTIVOS NBC TG 23 – CFC15/05/2021 09:09 17

A ECF na Lei no. 12.973/2014

Lei no. 11.638/2007

Lei n. 11.941/2009

Lei no. 12.973/2014

Decreto n. 9.580/2018 (RIR)

Perguntão do IRPJ

IFRS X IRPJ
15/05/2021 09:09 18
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IRPJ X NBC (IFRS)
● 1. Decreto no. 1.598/1977 –

● RIR/2018 – Decreto no. 9.580

● 2. Lei no. 12.973/2014 (Lei no. 11.638/2007): 

● Lei n. 6.404/1.976

● 3. Arbitramento do Lucro

● arts. 602 e 603 do RIR/2018
15/05/2021 09:09 19

Distribuição de Lucros e Dividendos - Tributação

● 1. IN RFB – ISENÇÃO (Lei no. 9.249/1.995)

● A. IN 1.397/2013 – ART 28

● B. IN 1.700/2017 (ART 238 e paragráfos 3º. E 4º.)

● 2. PARECER CAT PGFN No. 202/2013 – Lucro Distribuível

● 3. RTT lucros na forma de 2007

● 4. Lei no. 12.973/2014 art. 12 e RIR/2018 arts 311 e 72515/05/2021 09:09 20
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Fim da neutralidade fiscal na apuração 
do IRPJ e da CSLL, em relação aos  novos 
métodos e critérios contábeis 
introduzidos pela convergência das 
normas contábeis brasileiras aos padrões 
internacionais.

LEI Nº 12.973/14

15/05/2021 09:09 21

LEI Nº 12.973/14
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Regra até 2007

15/05/2021 09:09 23

Regra entre 2007 e 2014 
(ou 2013, para os optante)
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Regra a partir de 2015 (ou 2014 para os optantes)

15/05/2021 09:09 25

IFRS X IRPJ (ECD X ECF): LALUR
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Controles em Subcontas

• Serão controlados em subcontas:

• AVJ – Ajustes a Valor Justo

• AVP – Ajuste a Valor Presente

• Ágio

• Ganho na Compra Vantajosa 

• Diferenças Temporárias na Adoção Inicial

15/05/2021 09:09 27

Controles Extracontábeis

Gastos Pré Operacionais (Ativo Diferido)
Diferenças nas taxas de depreciação (vida útil)
Leasing: parcelas mensais e ajustes depreciação e juros
Ajustes Temporários Decorrentes do uso de Estimativas
Contábeis
Receitas e Despesas não realizadas

Obs.: os ajustes deverão ser contabilizados no SPED ECF –
Bloco LALUR (Parte A e Parte B)
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Lei n. 12.973

15/05/2021 09:09 29

Art. 72 - Dividendos
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Art. 73 – JCP
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JCP

15/05/2021 09:09 32
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BASE DE CÁLCULO DOS JUROS SOBRE 
CAPITAL PRÓPRIO

Não fazem parte da base, as contas de ajustes de avaliação patrimonial, reservas

de reavaliação, ajustes de conversão e, nas empresas que insistirem em manter, a

conta de lucros acumulados.

O § 1º do art. 9º da Lei 9.249/95 mantém a conta LUCROS ACUMULADOS no limite

para pagamento do JCP.

Contudo, no § 8º, criado agora, a conta LUCROS ACUMULADOS não poderá ser

utilizada no limite PL x TJLP.
15/05/2021 09:09 33

Ganho ou perda decorrente de avaliação a valor justo de ativos e passivos

O art. 13 autoriza o diferimento da tributação dos ganhos decorrentes de
avaliação a valor justo de ativos e passivos desde que os valores sejam
evidenciados contabilmente em subconta vinculada ao ativo ou passivo.

O art. 14 dispõe sobre a dedutibilidade das perdas decorrentes de ajuste
a valor justo quando de sua realização.

O art. 15 estabelece que a RFB irá disciplinar os registros em subcontas
criados para fins de diferimento dos efeitos tributários de perdas e ganhos
decorrentes de avaliação a valor justo e a valor presente.

15/05/2021 09:09 34
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Ajuste a Valor Justo

15/05/2021 09:09 35

Teste de Recuperabilidade

Art. 32. O contribuinte poderá reconhecer na apuração do lucro
real somente os valores contabilizados como redução ao valor
recuperável de ativos, que não tenham sido objeto de reversão,
quando ocorrer a alienação ou baixa do bem correspondente.

Parágrafo único. No caso de alienação ou baixa de um ativo que compõe uma
unidade geradora de caixa, o valor a ser reconhecido na apuração do lucro real deve
ser proporcional à relação entre o valor contábil desse ativo e o total da unidade
geradora de caixa à data em que foi realizado o teste de recuperabilidade.
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Encargo de depreciação dos bens 

Na contabilidade a depreciação pelo prazo efetivo
de vida útil, destacando o valor residual, que
representa o potencial recurso que será recebido
na venda do bem.

Fiscalmente valem os prazos e taxas definidos na
IN SRF nº 162/98 (Anexo III da IN 1700).

15/05/2021 09:09 37

Depreciação Exclusão eLalur

15/05/2021 09:09 38
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Art. 40 - Depreciação

15/05/2021 09:09 39

Prejuízos nas atividades não operacionais 

Art 43. Os prejuízos decorrentes da alienação de bens e direitos do ativo
imobilizado, investimento e intangível, ainda que reclassificados para o ativo
circulante com intenção de venda, poderão ser compensados somente com
lucros de mesma natureza, observado o limite previsto no art. 15 da Lei nº
9.065/95.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica em relação às perdas
decorrentes de baixa de bens ou direitos em virtude de terem se tornado
imprestáveis, obsoletos ou caído em desuso, ainda que posteriormente venham a
ser alienados como sucata.

15/05/2021 09:09 40
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Ativo intangível 

O art. 41 estabelece que a amortização de ativo intangível é
dedutível para fins de apuração do IR,

desde que o direito seja intrinsecamente relacionado com a
produção ou comercialização dos bens e serviços da empresa,
observadas as demais disposições da legislação tributária sobre a
matéria.

15/05/2021 09:09 41

Despesas pré-operacionias

 Na Lei 12.973/14, o art. 11 estabelece o tratamento tributário das despesas de
organização pré-operacionais ou pré-industriais autorizando a dedução da
despesa no período mínimo de cinco anos.

 Este valor deverá ser adicionado na base do IR e CSLL, podendo ser excluído no
prazo de 5 anos. Será uma adição temporária, que deverá ser controlada na
parte B do LALUR e exigirá registro de ativo fiscal diferido

 Enquanto a empresa não entra em atividade, a legislação contábil entende que
estes gastos devem ser reconhecidos diretamente em despesa.

15/05/2021 09:09 42
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Arrendamento Mercantil

● Art. 45. Poderão ser computadas na determinação do lucro real da

pessoa jurídica arrendatária as contraprestações pagas ou

creditadas por força de contrato de arrendamento mercantil, referentes

a bens móveis ou imóveis intrinsecamente relacionados com a

produção ou comercialização dos bens e serviços.

A nova redação do Art. 13 do Decreto-Lei nº 1.598 com a introdução
dos parágrafos 3º e 4º - Determina ajustes no LALUR relativamente as
despesas de depreciação, amortização e exaustão, decorrentes bens
objeto de arrendamento mercantil, na pessoa jurídica arrendatária.
15/05/2021 09:09 43

Ajuste a Valor Presente – NBC TG 12
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Art. 4. - AVP

15/05/2021 09:09 45

Conceito de receita bruta 

Exemplo, suponha que uma empresa efetue a venda de mercadorias por R$ 100

para recebimento futuro e seu valor presente seja R$ 90.

Deveria apresentar sua DRE da seguinte forma:

 Receita Bruta R$ 100

 (-) AVP R$   10

 Receita Líquida                          R$    90
15/05/2021 09:09 46
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Instrução Normativa RFB n. 1.700/2017

IN RFB NO. 1.515/2.014 (Revogada)

IN RFB NO. 1.700/2.017 e Anexos

Controle em subcontas

Controles Extracontábeis

IN RFB N. 1700

Dispõe sobre a determinação e o pagamento do imposto sobre 
a renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das 
pessoas jurídicas 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, de 13 de maio de 
2014.
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15/05/2021 10:12

Do Controle por Subcontas (art. 89)

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS A AJUSTE A VALOR PRESENTE E AVALIAÇÃO A 
VALOR JUSTO: 

As subcontas de que trata este Capítulo serão analíticas e registrarão os lançamentos 
contábeis em último nível. 

A soma do saldo da subconta com o saldo da conta do ativo ou passivo a que a 
subconta está vinculada resultará no valor do ativo ou passivo mensurado de acordo 
com as disposições da Lei nº 6.404, de 1976. 

15/05/2021 09:09 49

Do Controle por Subcontas (art. 89)

No caso de ativos ou passivos representados por mais de 1 (uma) conta, tais como 
bens depreciáveis, o controle deverá ser feito com a utilização de 1 (uma) subconta 
para cada conta. 

No caso de conta que se refira a grupo de ativos ou passivos, de acordo com a 
natureza destes, a subconta poderá se referir ao mesmo grupo de ativos ou passivos, 
desde que a pessoa jurídica mantenha livro Razão auxiliar que demonstre o 
detalhamento individualizado por ativo ou passivo. 
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Do Controle por Subcontas (art. 89)

Nos casos de subcontas vinculadas à participação societária ou ao valor mobiliário a 
que se referem os arts. 110 a 117, que devam discriminar ativos ou passivos da 
investida ou da emitente do valor mobiliário, poderá ser utilizada 1 (uma) única 
subconta para cada participação societária ou valor mobiliário, desde que a pessoa 
jurídica mantenha livro Razão auxiliar que demonstre o detalhamento individualizado 
por ativo ou passivo da investida ou da emitente do valor mobiliário. 

O controle por meio de subcontas de que trata este Capítulo dispensa o controle dos 
mesmos valores na Parte B do e-Lalur e do e-Lacs. 

15/05/2021 09:09 51

Do Controle por Subcontas (art. 89)
Cada subconta deve se referir a apenas 1 (uma) única conta de ativo ou passivo, e 
cada conta de ativo ou passivo deverá se referir a mais de 1 (uma) subconta caso haja 
fundamentos distintos para sua utilização. 

O conjunto de contas formado pela conta analítica do ativo ou passivo e as 
subcontas correlatas receberá identificação única no Sped, que não poderá ser 
alterada até o encerramento contábil das subcontas. 

A Coordenação-Geral de Fiscalização da RFB (Cofis) editará normas complementares 
a este artigo, com a finalidade de estabelecer: 

I - a forma de apresentação do livro Razão auxiliar de que tratam os §§ 3º e 4º; e 

II - como será feito o vínculo da subconta com o ativo ou passivo a que se refere.
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Adoção Inicial das IFRS
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Adoção Inicial das IFRS
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Adoção Inicial das IFRS

● Art. 66 da Lei 12.973/2014 e Arts. 163 e 165 da IN 

1.515/2014

15/05/2021 09:09 55

Adoção Inicial das IFRS

● Art. 66 da Lei 12.973/2014 
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Adoção Inicial das IFRS

● Art. 67 da Lei 12.973/2014 
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Adoção Inicial das IFRS

● Art. 67 da Lei 12.973/2014 
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Adoção Inicial das IFRS

15/05/2021 09:09 59

Ajustes a Valor Presente – AVP – Compra a prazo

Exemplo - Ajuste a Valor Presente
Compra de um bem a prazo em parcelas 3
Valor das parcelas 360,00
Valor total pago 1.080,00
Valor à vista 1.000,00
Taxa efetiva 3,95%
Planilha

Número da parcela Saldo Inicial Juros Prestação Saldo Final
Mês Valor à vista 1.000,00

1 1.000,00 39,50 360,00 679,50
2 679,50 26,84 360,00 346,34
3 346,34 13,68 360,00 0,02

Planilha de Cálculo do Valor Presente
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Ajustes a Valor Presente - AVP

15/05/2021 09:09 61

Ajustes a Valor Presente - AVP

Lançamentos
Débito - Imobilizado 1.000,00
Crédito - Contas a Pagar 1.080,00
Débito - Ajustes a Valor Presente 80,00
(conta retificadora do passivo)
Mês 1
Débito - Despesas Financeiras 39,50
Crédito - Ajustes a Valor Presente 39,50
Mês 2
Débito - Despesas Financeiras 26,84
Crédito - Ajustes a Valor Presente 26,84
Mês 3
Débito - Despesas Financeiras 13,68
Crédito - Ajustes a Valor Presente 13,68
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Ajustes a Valor Presente - AVP

15/05/2021 09:09 63

Ajustes a Valor Presente – AVP – Venda a prazo

Uma empresa vende em 10/07 um produto em 3 parcelas 
iguais de $ 10, sem entrada.

A primeira parcela será em 10/08.

A taxa de juros é de 20% a m
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Ajustes a Valor Presente - AVP
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Ajustes a Valor Presente - AVP
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Ajustes a Valor Presente - AVP
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Ajustes a Valor Presente - AVP
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Ajustes a Valor Presente - AVP
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Ajuste a Valor Justo – AVJ: efeito contábil e tributário
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Procedimento contábil e fiscal da depreciação
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Procedimento contábil e fiscal da depreciação
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Procedimento contábil e tributário do Arrendamento

NBC TG 06 (R3) – OPERAÇÕES DE
ARRENDAMENTO

D. ATIVO DE DIREITO DE USO

C. PASSIVO DE ARRENDAMENTO

ATIVO
Não Circulante
Ativo de Direito de Uso
(-) Ajuste a Valor Presente (AVP)
(-) Depreciação
(-) Estimativa de Perda AVJ
(=) Valor Contábil

PASSIVO
Circulante e Não Circulante
Passivo de Arrendamento
(-) Juros a Apropriar (AVP)
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Procedimento contábil e tributário do Arrendamento
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Procedimento contábil e tributário do Arrendamento
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Procedimento Contábil e Tributário com Ativo Diferido x Intangível
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Arbitramento do Lucro – ex. de hipótese

DA TRIBUTAÇÃO COM BASE NO LUCRO ARBITRADO: 
IN RFB no. 1.700/2017

Seção I: Das Hipóteses de Arbitramento.

Art. 226. O imposto sobre a renda devido será exigido a cada
trimestre, no decorrer do ano-calendário, com base nos
critérios do lucro arbitrado....

Obs.: Não entregar a ECF. Não manter contabilidade
(escrituração) que atenda as leis comerciais e fiscais.
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Se havia alguma dúvida, agora não há mais: decide o STF
Adriano Marrocos (site CFC)

● No dia 27/12/1996, foi sancionada a Lei n.º 9.430, que permitiu a Receita Federal incrementar o 

acompanhamento de operações bancárias com vista a identificar transações de “omissão de 

faturamento”, tanto por pessoas físicas quanto jurídicas.

● Dessa forma, operações ilícitas, como aquelas decorrentes do tráfico de drogas e de armas, 

pagamentos escusos e agiotagem, entraram na mira do leão e passaram a ser identificadas de forma 

“mais fácil”; além de operações “mais simples”, como venda sem emissão de nota fiscal ou recebimento 

de valores sem o correspondente recibo ou outro documento hábil. Mais ainda, em que pese 

apresentarem valor significativamente inferiores, não era incomum, naquela época, a transferência de 

recursos da pessoa jurídica para a pessoa física dos sócios ou de dirigentes sem o correspondente 

registro de lucros, pró-labore, comissões ou gratificações, mas, apenas e exclusivamente, um depósito.

● Mas os tempos mudaram e a vida se tornou muito mais digital e eletrônica.
15/05/2021 09:35 79

Continuação

● Ao longo desses anos, a Receita Federal apurou operações ilícitas e autuou diversas pessoas devido a 

operações dessa natureza, e a omissão de faturamento (ou de receita) passou a gerar autos de 

infração, após a investigação necessária, levando contribuintes a prestarem esclarecimentos e, 

principalmente, comprovarem a origem de tais valores. Aqueles que não conseguiam comprovar os fatos 

que geraram esses recursos e confirmar a incidência, ou não, de impostos, foram autuados e multados.

● Por isso, empresários ouviam sempre dos seus auditores e responsáveis técnicos (contadores e técnicos 

em contabilidade) acerca da importância de controles efetivos sobre as receitas e, por consequência, 

sobre o ingresso de recursos nas contas correntes, tanto da empresa quanto na conta pessoal.

● Mas, insatisfeitos, alguns recorreram ao judiciário, questionando o Art. 42 da Lei n.º 9.430/1996, que 

traz o seguinte:
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Continuação
● Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta 

de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa 

física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem 

dos recursos utilizados nessas operações.

● As alegações centravam-se no fato de que a Receita Federal estaria legislando ao criar imposto de renda 

sobre fato gerador não previsto em lei complementar, tributando depósitos bancários e confundindo 

acréscimo patrimonial com fato administrativo de depositar. Muitas decisões acabavam por postergar os 

efeitos da aplicação da lei.

● Pois bem. O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, no último dia 3/5, que não se trata de novo fato 

gerador e que é constitucional a aplicação do artigo, que pode gerar imposto sobre os depósitos que não 

tiverem a origem comprovada.15/05/2021 09:41 81

Continuação

● Assim, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com o intuito de preservar a aplicação das normas 

e garantir o máximo da excelência da atuação profissional, orienta a aplicação efetiva das normas 

brasileiras de contabilidade e a observância ao Código de Ética Profissional do Contador.

● O lembrete é simples: TODAS as mutações patrimoniais DEVEM ser registradas com observância aos 

conceitos de origem e aplicação dos recursos, de entrada e saída do caixa, e de acréscimos e 

decréscimos patrimoniais.
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BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS

MAFON 

DIRF

BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS

ESOCIAL / REINF – v. 2.0
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Criação e Objetivo da ECF 

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 nº 1.422/2013 e alterações posteriores definiram os prazos e as regras 
para apresentação dessa obrigação acessória. A entrega da ECF substitui a escrituração do Livro 
de Apuração do Lucro Real (Lalur) e do Livro de Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (Lacs), em meio físico. 

Além dos livros enunciados, na ECF, a pessoa jurídica deverá 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 ECD a utilização dos saldos e contas da ECD para 
preenchimento inicial da ECF.
Além disso, a ECF também recuperará os saldos finais da ECF 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.15/05/2021 09:09 89

Escrituração Contábil Fiscal (ECF) 

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). 

Portanto, a DIPJ está extinta a partir do ano-calendário 2014.
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OBRIGADOS AO SPED ECF

● 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;15/05/2021 09:09 91

Pessoa jurídica inativa 

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.
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SCP

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.
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PRAZO DE ENTREGA

● O prazo de entrega foi fixado pelo art. 3º da Instrução Normativa RFB nº 1.422/2013, 

reproduzido abaixo:

● Art. 3º 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.

● § 1º A ECF deverá ser assinada digitalmente mediante certificado 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.
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Legislação

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

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

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

- Ato Declaratório Executivo Cofis no 86, de 2020- Dispõe sobre o Manual de 
Orientação do Leiaute da Escrituração Contábil Fiscal (ECF).

- 2020 – Entrega em 2021: ??15/05/2021 09:09 95

Mudança de Contador no Período ou Mudança de Planos de Contas no Período

Não é possível transmitir duas ou mais ECF caso ocorra mudança de 
contador no período ou mudança de plano de contas no período. 

A ECF deve ser transmitida em arquivo único, a menos que ocorra alguma 
das situações especiais previstas no registro 0000. 

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

A retificação da ECF anteriormente entregue dar-se-á mediante apresentação de nova ECF, 
independentemente de autorização da autoridade administrativa. 

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

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

Caso a ECF retificadora altere os saldos das contas da parte B do e-Lalur ou do e-Lacs, a pessoa 
jurídica deverá verificar a necessidade de retificar as ECF dos anos-calendário posteriores. A 
pessoa jurídica deverá entregar a ECF retificadora sempre que apresentar ECD substituta 
alterando contas ou saldos contábeis recuperados na ECF ativa na base de dados do Sped.
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Multa por Atraso na Entrega da ECF ou por Incorreções

De acordo com o art. 6o da Instrução Normativa RFB no 1.422, de 19 de 
dezembro de 2013, a não apresentação da ECF pelos contribuintes que 
apuram o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica pela sistemática do 
Lucro Real, nos prazos fixados no art. 3º, ou 

A sua apresentação com incorreções ou omissões, acarretará a aplicação, ao 
infrator, das multas previstas no art. 8º-A do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de 
dezembro de 1977, com redação dada pela Lei nº 12.973, de 13 de maio de 
2014.
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Continuação

Na aplicação da multa de que trata o parágrafo acima, quando não houver 
lucro líquido, antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social, no 
período de apuração a que se refere a escrituração, deverá ser utilizado o 
valor do lucro líquido, antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social 
informado, do último período em que a pessoa jurídica obteve lucro líquido, 
atualizado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de 
Custódia - Selic, até o termo final de encerramento do período a que se 
refere a escrituração.
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art. 8º-A do Decreto-Lei nº 1.598
● I - equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), por mês-calendário ou fração, do lucro

líquido antes do Imposto de Renda da pessoa jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro

Líquido, no período a que se refere a apuração, limitada a 10% (dez por cento) relativamente às

pessoas jurídicas que deixarem de apresentar ou apresentarem em atraso o livro; e

● II - 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor omitido, inexato ou

incorreto.

● § 1o A multa de que trata o inciso I do caput será limitada em:

● I - R$ 100.000,00 (cem mil reais) para as pessoas jurídicas que no ano-calendário anterior tiverem

auferido receita bruta total, igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais);

● II - R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para as pessoas jurídicas que não se enquadrarem na

hipótese de que trata o inciso I deste parágrafo.15/05/2021 09:09 100
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Continuação
● § 2o A multa de que trata o inciso I do caput será reduzida:

● I - em 90% (noventa por cento), quando o livro for apresentado em até 30 (trinta) dias após o

prazo;

● II - em 75% (setenta e cinco por cento), quando o livro for apresentado em até 60 (sessenta) dias

após o prazo;

● III - à metade, quando o livro for apresentado depois do prazo, mas antes de qualquer procedimento

de ofício; e

● IV - em 25% (vinte e cinco por cento), se houver a apresentação do livro no prazo fixado em

intimação.
15/05/2021 09:09 101

Continuação
● § 3o A multa de que trata o inciso II do caput:

● I - não será devida se o sujeito passivo corrigir as inexatidões, incorreções ou

omissões antes de iniciado qualquer procedimento de ofício;

● II - será reduzida em 50% (cinquenta por cento) se forem corrigidas as

inexatidões, incorreções ou omissões no prazo fixado em intimação.

● § 5o Sem prejuízo das penalidades previstas neste artigo, aplica-se o disposto

no art. 47 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, à pessoa jurídica que não

escriturar o livro de que trata o inciso I do caput do art. 8º. (I - de apuração do

lucro real, que será entregue em meio digital-LALUR), da presente Lei de15/05/2021 09:09 102
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Art. 47 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995

Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando (RIR/2018 – Art....):

I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao regime de tributação de que trata 
o Decreto-Lei nº 2.397, de 1987, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de 
elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;

II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraude ou contiver vícios, erros 
ou deficiências que a tornem imprestável....;

IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;

VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis recomendadas, livro Razão ou 
fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.

VIII – o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária os livros ou registros auxiliares.....

15/05/2021 09:09 103

Multa para não obrigado ao Lucro Real

A não apresentação da ECF pelos contribuintes que apuram o Imposto sobre 
a Renda da Pessoa Jurídica, por qualquer sistemática que não a do Lucro 
Real, nos prazos fixados no art. 3º, ou a sua apresentação com incorreções 
ou omissões, acarretará a aplicação, ao infrator, das multas previstas no art. 
12 da Lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991, alterado pela Lei nº 13.670, 
de 30 de maio de 2018. 
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Art. 12 da Lei nº 8.218, de 1991

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 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.
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Continuação

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. 

Os códigos de receita das multas são: 

3624/2 – Multa por Atraso na Entrega da ECF – Demais PJ 

3624/3 – Multa por Atraso na Entrega da ECF – PJ Lucro Real 
15/05/2021 09:09 106
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O QUE INFORMAR NA ECF
O sujeito passivo 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) b) à recuperação de saldos finais da ECF do período imediatamente anterior, 
quando aplicável (bloco E da ECF); 

c) 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); 
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O QUE INFORMAR NA 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; 
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O QUE INFORMA R NA ECF

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. 

Manual de Orientação do Leiaute da ECF
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Blocos da ECF
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Detalhes dos Blocos
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Fluxo das Informações: SPED ECD e ECF - Blocos
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ECF – Bloco 0 : - Abertura e identificação 
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ECF – Bloco C: Informações recuperadas da ECD
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ECF – Bloco C
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Bloco C: Informações Recuperadas da ECD
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Os seguintes registros da ECD são recuperados na ECF:

● -I050 - Plano de Contas

● - I051 - Mapeamento para o Plano de Contas Referencial

● - I053 - Subcontas Correlatas

● - I100 - Centro de Custos

● - I150 - Data dos Saldos Periódicos

● - I155 - Saldos Periódicos

● - I157 - Transferência de Saldos de Plano de Contas Anterior

● - I350 - Data da Apuração do Resultado

● - I355 - Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento Estão 

obrigada15/05/2021 09:09 117

Plano de Contas Societário

15/05/2021 09:09 118



15/05/2021 10:12

ECF – Bloco E:  - Informações recuperadas da ECF anterior 
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Bloco E: Informações Recuperadas da ECF Anterior e Cálculo Fiscal dos 
Dados Recuperados da ECD
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ECF – Bloco J: - Plano de contas e mapeamento
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Bloco J: Plano de Contas e Mapeamento
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ECF – Bloco K: - Saldos das contas contábeis e referenciais
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Bloco K: Saldos das Contas Contábeis e Referenciais
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Bloco L - Lucro Líquido - Lucro Real

● Apresenta o balanço patrimonial, a 

demonstração do resultado do exercício e 

apura o lucro líquido da pessoa jurídica 

tributada pelo lucro real. 
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Bloco L

No Bloco L, são informados: 

a) a forma de tributação da pessoa jurídica e apuração do IRPJ e da CSL; 

b) o Balanço Patrimonial; 

c) a Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal do período 
correspondente à escrituração; 

d) o Método de Avaliação do Estoque Final; e 

e) o Informativo da Composição de Custos.
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Segmentos
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Bloco L – Lucro Líquido – Lucro Real
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Plano de Contas Referencial 

15/05/2021 09:09 129

Bloco M - e-Lalur e e-Lacs - Lucro Real

● Apresenta os livros eletrônicos de 

escrituração e apuração do IRPJ (e-Lalur) e 

da CSL (e-Lacs) da pessoa jurídica tributada 

pelo lucro real - partes A e B.
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Registros do Bloco M - e-Lalur e e-Lacs
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Bloco M - Registros no e-Lalur e e-Lacs
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Continuação
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Registro M300: Demonstração do Lucro Real e Registro M350: Demonstração da Base de 
Cálculo da CSLL
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REGISTRO M300
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REGISTRO M350
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Registro do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL – M010 e M410
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Bloco N - Imposto de Renda e Contribuição Social - Lucro Real

● Calcula o IRPJ e a CSL com base no lucro 

real (estimativas mensais e ajuste anual ou 

valores trimestrais).
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Registros do Bloco N - Cálculo do IRPJ e da CSLL - Lucro Real
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Cálculo do IRPJ
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Cálculo da CSLL
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Bloco P - Lucro Presumido

● Apresenta o balanço patrimonial e apura o 

IRPJ e a CSL com base no lucro presumido.
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Bloco P – Exclusivo para o Lucro Presumido
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Continuação
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O Plano de contas referencial das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro 
presumido corresponde:

a) às contas patrimoniais: Registros P100-A - PJ em Geral e P100-B - Financeiras;

b) às contas de resultado: Registros P150-A - PJ em Geral e P150-B - Financeiras.
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Bloco Q - Demonstrativo do Livro Caixa
● Apresenta o demonstrativo do livro caixa para os casos previstos na legislação.

● 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. 15/05/2021 09:09 148
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Bloco Q

O Bloco Q deverá estar preenchido para as pessoas jurídicas optantes pela sistemática do 
lucro presumido que:

a) se utilizem da prerrogativa da manutenção do Livro Caixa, no qual deverá estar escriturado 
toda a movimentação financeira, inclusive bancária, em detrimento da escrituração contábil nos 
termos da legislação comercial, conforme autoriza o parágrafo único do art. 45 da Lei nº 
8.981/1995 ; e 

b) cuja receita bruta no ano seja superior a R$ 1.200.000,00, ou proporcionalmente ao período a 
que se refere, de acordo com a seguinte regra: 
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Registro do Bloco Q
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Leiaute do Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa
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As empresas tributadas pelo lucro presumido:

a) devem preencher o Registro 0010.TIP_ESC_PRE somente quando a opção 
for igual a "L" (Livro Caixa); 

b) o demonstrativo deverá conter todos os registros constantes no Livro 
caixa da pessoa jurídica; 

c) não haverá edição desse registro no programa da ECF; 

d) somente será possível importar um arquivo da ECF já contendo o 
registro no seu leiaute ou importar, a partir do PGE, um arquivo .csv com 
os dados do Livro Caixa (campos 2 a 7 do leiaute abaixo - não contém o 
campo 1), necessariamente, ordenado por data.
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Exemplo: REGISTRO Q100
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Bloco T - Lucro Arbitrado 

● Apura o IRPJ e a CSL com base no lucro 

arbitrado.
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ECF – Bloco U - ESFL - Imunes ou isentas

● Informações de empresa do Terceiro Setor.
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ECF – Bloco U - ESFL - Imunes ou isentas
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Registro X390 - Origem e Aplicação de Recursos - Imunes e Isentas

● O Registro X390 demonstra a Origem e Aplicação de Recursos e deve ser preenchido pelas pessoas 

jurídicas imunes ou isentas do IRPJ. 

● Nesse registro, a pessoa jurídica discrimina a origem (receitas e demais entradas) e a aplicação (despesas 

e demais saídas) dos recursos auferidos e despendidos durante o ano-calendário. 

● Devem ser discriminados os valores, em reais, conforme melhor se enquadrarem entre os títulos 

apresentados, utilizando as linhas X390/7 (Outros Recursos) e X390/15 (Outras Despesas) somente em 

caso de impossibilidade de melhor classificação. 

● Os empréstimos tomados devem ser incluídos na linha X390/7 (Outros Recursos). As amortizações e o 

pagamento de juros devem ser informados na linha X390/15 (Outras Despesas).
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Registro Y612 - Identificação e Rendimentos de Dirigentes e Conselheiros 
- Imunes ou Isentas
● Esse registro deve ser preenchido pelas imunes ou isentas com dados 

dos 999 maiores dirigentes e conselheiros, no período de apuração, 

inclusive os dirigentes e conselheiros que tenham saído das imunes ou 

isentas no período de apuração e não fazem parte das imunes ou 

isentas na data final do período de apuração. 

● Os dirigentes e conselheiros devem ser informados, ainda não tenham 

recebido rendimento no período (nessa situação, o valor a ser 

informado será zero).
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Bloco V - DEREX

● 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): a) em bloco específico da ECF (Bloco V - Derex), 

no mesmo prazo fixado para a entrega da ECF: Sped - ECF - Declaração Derex. 

● b) as empresas optantes pelo Simples Nacional deverão prestar as informações 

mediante a utilização do sistema Coleta Nacional: Simples Nacional - Exportação de 

bens e serviços - Regras aplicáveis desde 1º.01.2018. 
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Bloco W - Relatório País a País

● Apresenta o Country by Country Report (Relatório País-a-País).

● 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). 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: 15/05/2021 09:09 160
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Bloco W - Continuação

● 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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Bloco X  - Informações Econômicas.

● Apresenta informações econômicas da 

pessoa jurídica. 
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Bloco Y – Informações Gerais

● Apresenta informações gerais da pessoa jurídica. Observação:

● A Medida Provisória nº 685/2015 , entre outras disposições, havia criado a obrigação de prestação de 

informações à administração tributária federal das operações e atos ou negócios jurídicos que acarretem 

supressão, redução ou diferimento de tributo. 

● Posteriormente, a RFB operacionalizou a referida obrigação com a instituição dos Registros Y700 

(Declaração de Informações de Operações Relevantes - DIOR) e Y710 (Tributos Vinculados a DIOR) na 

ECF, cuja escrituração foi facultativa em relação ao ano-calendário de 2014. 

● Porém, por ocasião da conversão da Medida Provisória nº 685/2015 na Lei nº 13.202/2015 , a Dior não 

foi recepcionada; como consequência, foram excluídos os Registros Y700 e Y710 da ECF. 
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ECF – Bloco 9 - Encerramento
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