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ECF_ Leiaute 4 –Ato Dec.Cofis 84/2017 

 

IN 1.422/13, IN RFB nº 1.420/2013 

A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) substitui a DIPJ, a partir do ano-calendário 2014, 

todas as PJ, inclusive as equiparadas, imunes e isentas e SCP, deverão apresentar a declaração de forma 

centralizada pela matriz.  

 

CONCEITO 
 

A  ECF  é uma obrigação acessoria anual, parte integrante do SPED, se reporta às operações que 

influenciaram na formação da Base de Calculo e valor calculado do IRPJ/CSLL de qualquer dos regimes 

tributários (Lucro Presumido,Lucro Arbitrado,Lucro Real). 

 

INFORMAÇÃO ADICIONAL 
 

O manual da ECF.doc tem 578 paginas de informação. 

O Perguntas e Respostas PJ 2018 da RFB (atualizado ate 31.12.2017), tem 750 páginas, divididos em 28 

capitulos, que são recomendadas a leitura com atenção. 

 

PRAZOS 
 

Normal: último dia útil do mês de julho do ano seguinte ao ano-calendário a que se refere. (IN 1524/14) 

Especial: nos casos de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação (3º mês) 

 

 

 

 

http://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe+in+rfb+1420+2013
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Calendário de entrega da obrigação acessória conforme a ocorrência: 

 

 

PENALIDADES 
 

Lucro Real: multas previstas no art. 8º-A da Lei 12.973, de 13 de maio de 2014 

Lucro presumido: multas previstas no art. 57 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 

2001 

OBS:  

há multa por apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital com informações inexatas, 

incompletas ou omitidas: (ECD, ECF,..) 

 0,2%, sobre o faturamento do mês anterior ao da entrega da declaração. 

O código DARF- ECF 

3624/2 – Multa atraso – Demais PJ 

3624/3 – Multa atraso – Lucro Real 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/2014/lei12973.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/MPs/mp2158-35.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/MPs/mp2158-35.htm
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OPERACIONALIZAÇÃO 1: 
Demonstração dos Blocos da ECF, nome e descrição; 
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Orientação: 

 As empresas/escritorios responsaveis pela geração do arquivo da ECF, devem estar atentos: 

 Os lançamentos, as contas e processos  internos precisam ser revistos.  

 O processo de conformidade entre as declarações exige dedicação de tempo e conhecimento 

para conciliar os blocos, sua transferencia de saldos, etc 

Importante: 

Uma atenção especial foi dada no Relacionamento entre as contas contábeis? 

(NÃO OBRIGATORIO NA ECD)  

Alinhar o relacionamento entre o Plano de Contas utilizado pela empresa e o 

Plano de Contas Referencial, é muito importante para a ECF, facilita quando 

feito na ECD. 

 Revisão das formulas do sistema, que preenchem os registros de cada bloco. 

Recomendação de Não Fazer: 

 Após o envio da ECD e ECF, NUNCA altere os lançamentos, apurações, SALDOS, etc.. 

 se ocorrer, saiba que PODERA TER de RETIFICAR tanto a ECD quanto a ECF anterior, ANTES de 

iniciar a geração da nova ECD (maio) e ECF (julho). 

 Sob pena de não ter a ECF do ano validada. 

 Mas para retificar ECD não é tão facil. (Lembre-se do Termo de Substituição) 

 

PASSO A PASSO_1: 
separando o que precisa: 

 Identifique a onde estão salvos os (ultimos) arquivos necessarios para a ECF: 

o Arquivo ECD enviado em ABRIL/18  

o Arquivo ECF enviado em 2017 

o Arquivo ECF, gerado pelo sistema (julho) 

 Importe e instale a ultima versão da ECF versão 4 ou maior  

 Veja a validade do e-CNPJ ou e-CPF do contador, do responsavel ou da empresa 
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ASSINATURAS 
 

Verifique a validade do e-CNPJ ou e-CPF dos que irão assinar a ECF: 

Podem ser utilizados o A1 ou A3; 

São obrigatórias 2 assinaturas:  

 1.do contabilista (e-CPF) 

 1.da PJ, ou seu representante legal  

   (e-CNPJ/e-CPF) 

A ECF também pode ser assinada por um procurador, desde que o responsável pela empresa autorize 

mediante procuração obtida no site da RFB. 

 

PASSO A PASSO_2: 

 
Após instalar a ECF em seu computador: 

 -Importe o arquivo ECF do ano gerado pelo sistema; 

 -Importe o arquivo ECD transmitido 

 -Importe o arquivo da ECF do ano imediatamente anterior  

 (se não o tiver baixe pelo ReceitaNetBx) 

 

Mais de um arquivo ECD: 

 

Se tiver entregue a ECD em mais de 1 arquivo, por opção ou por que houve troca de socio responsavel 

ou de contador, a ECF recuperara todos os arquivos do periodo.  
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Mais de um CONTADOR responsavel: 

 

a ECD  pode ter varios arquivos ref a periodo de responsabilidade de cada contador,  

MAS na ECF somente o atual contador podera gerar e assinar o ano INTEIRO, por isso é importante que 

seja revisada com mais cuidado.  

 

E se o plano de contas mudar: 

 

O registro I157 – mapeamento entre os 2 planos. Pode ser feito na ECD ou na ECF. 

de/para entre planos, no Bloco J se for manual. 
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Bloco L e M – Lucro Real 
 

 

Tela da ECF: 
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VALIDAÇÃO: 
 

Após recuperar a ECD do período e a ECF do período anterior, passe pelo validador para verificar a 

consistência dos dados. 

Erros e advertências podem ocorrer, recomenda-se a verificação individual dos problemas apontados. 

A ECF faz a conferencia dos saldos de Balancete e  receitas, assim como das apurações de IRPJ e CSLL, e 

aponta estas divergências, quando impedem o envio são consideradas erros, quando não, considera 

advertência.  

 

PREJUIZO FICAL/CONTÁBIL 
 

A ECF disponibiliza tabelas dinâmicas para auxiliar na confecção dos demonstrativos de apuração do 

lucro, através delas, se pode identificar possíveis equívocos ocorridos na apuração durante o ano, ou 

mesmo utiliza-las para evita-los a cada trimestre. 

 

LUCRO PRESUMIDO 
 

A opção pela apuração do IRPJ com base no lucro presumido é irretratavel para o ano-calendario (Lei 

9.718/98,art.13,parag.1º) 

Podem optar pelo Lucro Presumido as PJ que não estando obrigadas por Lei ao regime de LR, tenham 

auferido, no ano-calendario anterior, receita bruta igual ou inferior a R$ 78.000.000,00 (Lei 12.814/13) 

 

regra que obriga a entrega da ECD para empresas tributadas pelo LP. 

 -Distribuição de lucro, sem incidência do IRRF 

 -parcela de lucros ou dividendos superiores ao valor da BC do  IRPJ diminuída dos impostos e 

 contribuições a que estiver sujeita. 
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TIPO DE ESCRITURAÇÃO 
 

 

 

BLOCO P – APURAÇÃO 
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IMUNES E ISENTAS 
 Blocos relacionados 

 

Registro X 390 
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DEREX - BLOCO V – IN SRF 726/07 
 

-apresenta as instituições financeiras, o país e a moeda nos quais houveram aplicações financeiras, 

investimentos e pagamento de obrigações próprias do exportador -art. 6º 

-as informações dos procuradores, representantes ou agentes no exterior, responsáveis pela 

movimentação das contas bancárias -art. 7º 

-Informa o código, a descrição e os valores de aplicações financeiras, investimentos e pagamento de 

obrigações próprias do exportador, MENSAL 

 

Bloco W: Declaração País-a-País 
 

IN RFB 1.681/2016 

A DPP consiste em um relatório anual por meio do qual grupos multinacionais deverão fornecer à 

administração tributária da jurisdição de residência para fins tributários de seu controlador final diversas 

informações e indicadores relacionados à localização de suas atividades, à alocação global de renda e 

aos impostos pagos e devidos. 

identificando todas as jurisdições nas quais os grupos multinacionais operam, bem como todas as 

entidades integrantes do grupo localizadas nessas jurisdições e as atividades econômicas que 

desempenham. 

 

BLOCO X – INFORMAÇÕES ECONOMICAS 
 

Este registro deve ser preenchido somente pelas PJ que tenham direito à isenção ou redução do 

imposto de renda, reconhecido pelo órgão competente, em virtude do exercício de atividades 

incentivadas. 

A PJ deve informar individualmente todos os benefícios fiscais a que teve direito e o seu respectivo 

projeto. 
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BLOCO Y (INFORMAÇÕES GERAIS) 
 

Registro Y520: Pagamentos/Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes 

Registro Y540: Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômica 

  

Este registro será habilitado para todas as pessoas jurídicas, para discriminação da receita de vendas dos 

estabelecimentos por atividade econômica, quando for o caso. 

 

Registro Y570: Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte 

  

Neste registros devem ser prestadas informações sobre todo o imposto de renda (IRRF) e contribuição 

social sobre o lucro líquido (CSLL) retidos na fonte durante o período abrangido pela declaração, 

limitadas a 9.999 registros (em ordem decrescente de valor), incidentes sobre as receitas que compõem 

a base de cálculo do tributo devido. 

 

Registro Y580: Doações a Campanhas Eleitorais 

 

Registro Y600: Identificação de Sócios ou Titular 

 Este registro deve ser preenchido pela pessoa jurídica com  dados dos maiores sócios ou do 

titular no período de apuração 

 

Registro Y611: Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou Titular 

  

Este registro deve ser preenchido pela pessoa jurídica com dados dos maiores dirigentes, sócios ou do 

titular (até o limite de 999) que receberam rendimentos no período de apuração. 

  



 

18 

 

Rua Juvêncio Soares, 1744 - Cachoeira do Sul    

seac@escolaseac.com         

www.escolaseac.com        

Fone: 51 3723 1758 

 

 

MALHA 
A analise da RFB será feita primeiramente na ECF, este valor é comparado com as informações da ECD 

L300 (LR) ou P150 (LP) 

 

 

 

A empresa comprova na ECD de que o Lucro excedente ao calculo pode ser distribuido: 

 Informa na DIRF que é renda isenta 

 Informa na DIRPF como renda isenta 

 Informa na ECF Y600 o valor distribuido. 

 

Y612: Rendimentos de Dirigentes e Conselheiros – Imunes ou Isentas 

Este registro deve ser preenchido pela pessoa jurídica imune ou isenta de IRPJ com a informação dos 

rendimentos de dirigentes e conselheiros 

 

Registro Y671: Outras Informações 

Este registro deve ser preenchido por todas as pessoas jurídicas que apuraram o imposto de renda com 

base no lucro real. 
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Registro Y672: Outras Informações (Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado) 

 

Registro Y680: Mês das Informações de Optantes pelo Refis (Lucros Real, 

Presumido e Arbitrado) 

 

Registro Y800: Outras Informações 

 

Este registro permite que seja anexado um arquivo em formato texto RTF (Rich Text Format), que se 

destina a receber informações que devam constar da ECF, tais como demonstrativos não previstos no 

leiaute, laudos, relatórios, etc. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 

A preparação da ECF inicia na geração da ECD. 

Quando a empresa importa a ECD, a ECF colhe as informações para preencher o calculo do IRPJ e CSLL. 

 Recolhe da DRE o valor bruto das vendas,  diminui as devoluções e descontos. 

Na contabilidade (ECD) deve ser verificado se estas contas somadas por trimestre são exatamente o 

valor da Base de Calculo dos referidos impostos. 

Por isso, observe quando da integração entre a fiscal e a contabil, se os valores foram lançados 

corretamente conciliando o trimestre com o calculo fiscal realizado, que já pode ser feito a cada 

trimestre. 

 Evite preencher o PVA da ECF 

se ocorrer diferenças, recomenda-se informar no Y800 da ECF e lançar na N.E. do proximo periodo 

O e-LALUR e o e-LACS devem ser revisados para não apontar um valor na ECD e outro na ECF. 

Importante: 

a ECD informa as Demonstrações 

a ECF demonstra o calculo 

A retificação da ECF poderá ser realizada em até 5 anos. Caso seja retificada a ECF de determinado ano, 

talvez seja necessário retificar as ECF dos anos posteriores em virtude do controle de saldos da ECF, 

MAS atenção com os saldos da ECD. 

CRUZAMENTO 
O cruzamento da RFB ocorre com a entrega dos demais SPED’s, ou seja: 

Verifique se a ECF esta de acordo com: 

 12 Sped Contribuições do periodo 

 12 Sped Fiscal do periodo 

 DIRF do ano 

 PerdComp (se entregue) 

 ECD 

 DCTF 
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O que é analisado? 

 

• -Sped Contribuições: 

 Valor receitas e BC impostos, retenções por fornecedor 

• -Sped Fiscal: 

 Valor Receita total, devoluções, abatimentos 

 Valor ICMS, Energia, Estoques 

• -DIRF/Reinf: 

 Valor retenções PJ e PF, Distribuição Lucros 

• SPED ECD: 

• Vinculo do Plano de contas da empresa com o Plano de contas referencial 

• Centro de custos 

• Saldo de contas contabeis, inclusive transporte 

• BP,DRE, 

• Contas referenciais cfe apuração (trim/Ano) 

• Livro Caixa, movimento financeiro,... 

• PerdComp 

• Valor saldo negativo e creditos quitados 

• DCTF 

• Valor IRPJ/CSLL apurado/pago/parcelado 

 

 A ECF tem fundamental relevancia no processo, e é com ela que o periodo 

termina em compliance fiscal. 
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