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ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL – ECF

Este material refere-se ao leiaute 5 da ECF, válido para as situações normais e eventos
especiais de 2018 (1 – Extinção; 2 – Fusão; 3 – Incorporação \ Incorporada; 4 – Incorporação \
Incorporadora; 5 – Cisão Total e 6 – Cisão Parcial).

Descrição de cada período
Leiaute Período Manual

Leiaute 1 Ano-calendário 2014 e Situações Especiais de 2015 Ato Declaratório Cofis no 60/2015

Leiaute 2 Ano-calendário 2015 e Situações Especiais de 2016 Ato Declaratório Cofis no 46/2016

Leiaute 3 Ano-calendário 2016 e Situações Especiais de 2017 Ato Declaratório Cofis no 30/2017

Leiaute 4 Ano-calendário 2017 e Situações Especiais de 2018 Ato Declaratório Cofis no 52/2018

Leiaute 5 Ano-calendário 2018 e Situações Especiais de 2019 Ato Declaratório Cofis no 84/2018

Ato Declaratório Cofis no 9/2019

1) Geração da ECF

É possível o preenchimento da ECF no próprio programa gerador da ECF, em virtude da
funcionalidade de edição de campos. No entanto, a empresa poderá gerar o arquivo da ECF
com recursos próprios. O arquivo será obrigatoriamente submetido ao programa gerador da
ECF para validação de conteúdo, assinatura digital, transmissão e visualização. A recuperação
de dados da ECD é obrigatória para empresas que são obrigadas a entregar a ECD.

2) Obrigatoriedade da entrega da 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 Simples Nacional;
II - Os órgãos públicos, às autarquias e às fundações públicas;
III - As pessoas jurídicas que não tenham efetuado qualquer atividade operacional, não
operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro ou de
capitais, durante todo o ano-calendário.

Há  que  se  ressaltar  que,  caso  a  pessoa  jurídica  tenha  Sociedades  em  Conta  de
Participação (SCP), cada SCP deverá preencher e transmitir sua própria ECF, utilizando o CNPJ
da pessoa jurídica que é sócia ostensiva e o CNPJ de cada SCP. 

A  ECF  é  uma  obrigação  acessória  anual,  parte  integrante  do  SPED,  conforme  a  IN
1.422/13 e suas alterações, o sujeito passivo deverá informar, na ECF, todas as operações que
influenciem a composição da base de cálculo e o valor devido do IRPJ e da CSLL, especialmente
quanto:
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I  -  à  recuperação  do  plano  de  contas  contábil  e  saldos  das  contas,  para  pessoas
jurídicas obrigadas a entregar a ECD relativa ao mesmo período da ECF;

II - à recuperação de saldos finais da ECF do período imediatamente anterior, quando
aplicável;

III  -  à associação das contas do plano de contas contábil  recuperado da ECD com
plano de contas referencial, definido por meio de Ato Declaratório Executivo;

IV - ao detalhamento dos ajustes do lucro líquido na apuração do Lucro Real, no e-
Lalur,  mediante  tabela  de  adições  e  exclusões  definidos  por  meio  de  Ato  Declaratório
Executivo;

V -  ao detalhamento dos ajustes da base de cálculo da CSLL,  no e-Lacs,  mediante
tabela de adições e exclusões definidos por meio de Ato Declaratório Executivo;

VI - 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 CSLL; e

VII - 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 CSLL,
quando não devam, por sua natureza exclusivamente fiscal, constar da escrituração comercial,
ou sejam diferentes dos lançamentos dessa escrituração.

VIII  -  à  apresentação do Demonstrativo de Livro Caixa,  a  partir  do ano-calendário
2016, 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 8.981/95 (escrituração do livro
caixa), e cuja receita bruta no ano seja superior a R$ 1.200.000,00, ou proporcionalmente ao
período a que se refere.

3) Prazos de envio

A ECF deve ser  enviada no último dia útil  do mês de julho do ano posterior  ao  do
período da escrituração, neste caso 31/07/19. 

Nos casos de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação, a ECF deverá ser
entregue pelas pessoas jurídicas extintas, cindidas, fusionadas, incorporadas e incorporadoras,
até o último dia útil do 3º mês subsequente ao do evento.

Nos casos de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação, ocorridos de
janeiro a abril do ano-calendário, o prazo será até o último dia útil do mês de julho do referido
ano, mesmo prazo da ECF para situações normais relativas ao ano-calendário anterior.

Calendário de envio da obrigação acessória conforme a ocorrência:

Mês do evento Mês do envio

Janeiro a abril Julho do mesmo ano

Maio Agosto do mesmo ano

Junho Setembro do mesmo ano

Julho Outubro do mesmo ano

Agosto Novembro do mesmo ano
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Setembro Dezembro do mesmo ano

outubro Janeiro do próximo ano

Novembro Fevereiro do próximo ano

Dezembro Março do próximo ano

3.1. Quadro dos eventos

Segue quadro prático do prazo de envio da ECF conforme o evento:

Anexo 1

4) Multas por atraso e retificação 

Pessoas jurídicas do lucro real
Conforme  estabececido  pela  IN  RFB  nº  1.422/13,  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, ou a sua apresentação com incorreções ou omissões, acarretará
a aplicação, ao infrator, das multas previstas no  artigo 8º-A do Decreto-Lei nº 1.598/77, com
redação  dada  pela  Lei  nº  12.973/14,  ficará  sujeita  à  multa  equivalente  a  0,25%,  por  mês-
calendário ou fração, do lucro líquido antes do IRPJ e da CSLL, no período a que se refere a
apuração, limitada a 10%.
A multa também será limitada em:
a) R$ 100.000,00 para as pessoas jurídicas que no ano-calendário anterior tiverem auferido
receita bruta total, igual ou inferior a R$ 3.600.000,00;
b) R$ 5.000.000,00 para as pessoas jurídicas que não se enquadrarem na hipótese acima.
 
Quando  não  houver  lucro  líquido,  antes  da  incidência  do  IRPJ  e  da  CSLL,  no  período  de
apuração a que se refere a escrituração, deverá ser utilizado o lucro líquido antes da incidência
do IRPJ e da CSLL do último período de apuração informado, atualizado pela taxa referencial do
Selic, até o termo final de encerramento do período a que se refere a escrituração.

Está previsto que a ECF da pessoa jurídica tributada pelo lucro real terá a multa reduzida em:
a) 90%, quando for apresentada em até 30 dias após o prazo;
b) 75%, quando for apresentada em até 60 dias após o prazo;
c) 50%, quando for  apresentada depois do prazo,  mas antes de qualquer procedimento de
ofício; e
d) 25%, se houver a apresentação no prazo fixado em intimação.
 
Ainda, à pessoa jurídica tributada pelo lucro real  que apresentar a ECF com incorreções ou
omissões será aplicada a multa de 3%, não inferior a R$ 100,00, do valor omitido, inexato ou
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incorreto. Não será devida a multa se o sujeito passivo corrigir as inexatidões, incorreções ou
omissões antes de iniciado qualquer procedimento de ofício.
A multa será reduzida em 50% se forem corrigidas as inexatidões, incorreções ou omissões no
prazo fixado em intimação.

Pessoas jurídicas não tributadas pelo lucro real 
Os  contribuintes  que  apuram  o  Imposto  sobre  a  Renda  da  Pessoa  Jurídica  por  qualquer
sistemática que não o Lucro Real que deixarem de apresentar a ECF nos prazos fixados, ou a
apresentar com incorreções ou omissões, ficam sujeitos à aplicação das multas previstas no art.
12 da Lei nº 8.218/91:

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.

Observação 1: Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público de Escrituração
Digital, as multas de que tratam o item anterior 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

Observação 2: Em qualquer situação de forma de tributação,  a Multa por Atraso na
Entrega da Declaração – MAED será calculada, gerada e cientificada à empresa no momento da
transmissão extemporânea da ECF.

5) Retificação da ECF
A retificação da ECF anteriormente entregue, poderá ser realizada em até 5 anos, dar-

se-á mediante apresentação de nova ECF, independentemente de autorização da autoridade
administrativa. E 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.
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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 que altere contas ou saldos contábeis recuperados na ECF ativa na base de dados do
Sped.

A pessoa jurídica que entregar ECF retificadora que altere valores de apuração do IRPJ
ou da CSLL que haviam sido informados na DCTF deverá apresentar DCTF retificadora elaborada
com observância das normas específicas relativas a esta declaração.

Exemplo:  Em 22/04/2019,  a  empresa retificou a ECF do ano-calendário 2015.  Nesse
caso, a empresa pode ter que retificar as ECF´s dos anos-calendários 2016 e 2017.

Observação:  Para retificação da ECF, é necessário que o campo 12 do registro 0000
(0000.RETIFICADORA) deve estar preenchido com “S” (ECF Retificadora). 

6) Lançamentos Extemporâneos na ECD e seus Reflexos na ECF
 

A partir do leiaute 7 da ECD (ano-calendário 2018 e situações especiais de 2019), foi
criado,  no  registro  I200,  os  lançamentos  do  tipo  “X”  (lançamentos  extemporâneos),  que
abrangem, entre outros, os lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica
Geral (ITG) 2000 (R1) - Escrituração Contábil, do Conselho Federal de Contabilidade, publicada
em 12 de dezembro de 2014.
 

De acordo  com o art.  6º-C da  Instrução Normativa  RFB  nº  1.422/2013,  no  caso  de
lançamentos extemporâneos em ECD que alterem a base de cálculo do IRPJ ou da CSLL da ECF
de ano-calendário anterior, a pessoa jurídica deverá efetuar o ajuste por meio da apresentação
de ECF retificadora relativa ao respectivo ano-calendário, mediante adições ou exclusões ao
lucro líquido. Para isso, foram criadas linhas específicas nos registros M300 e M350.
 

Exemplos:
M300A – LINHA 91.40 - Ajustes de Exercícios Anteriores - Lançamentos Extemporâneos
M300A – LINHA 166.35 - (-) Ajustes de Exercícios Anteriores - Lançamentos Extemporâneos
M300A – LINHA 265.40 - Ajustes de Exercícios Anteriores - Lançamentos Extemporâneos
M300A – LINHA 340.35 - (-) Ajustes de Exercícios Anteriores - Lançamentos Extemporâneos
 
Ressalte-se também que, a pessoa jurídica que entregar ECF retificadora que altere valores de
apuração do IRPJ ou da CSLL que haviam sido informados na DCTF deverá apresentar DCTF
retificadora elaborada com observância das normas específicas relativas a esta declaração.

7) Importação da ECF

O arquivo da ECD não é importado para a ECF e sim recuperado, desta forma deve ser
criada uma ECF no próprio programa ou deve ser importado um arquivo da ECF. Em seguida
deve ser feita a recuperação do arquivo da ECD (recuperação de contas, saldos e mapeamento,
caso este mapeamento tenha sido realizado na ECD). 

8)  Recuperação da ECD
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A ECD a ser recuperada na ECF deve ser a ECD transmitida ao SPED (ECD Ativa na base).

Observação:  Para  as  pessoas  jurídicas  tributadas  pelo  lucro  presumido e  imunes ou
isentas obrigadas a entregar a ECD, a recuperação da ECD na ECF é obrigatória. Neste caso, o
campo  escrituração  –   “TIP_ESC_PRE”  –  do  registro  0010  deve  ser  preenchido  com  “C”
(obrigada a entregar a ECD). 

O mesmo tratamento é dado para as pessoas jurídicas que tenham entregue a sua ECD,
mesmo  sem  estar  obrigadas,  e  desejem  efetuar  a  sua  recuperação  na  ECF  (o  campo
escrituração –  “TIP_ESC_PRE” – do registro 0010 deve ser preenchido com “C”).

Para  as  pessoas  jurídicas  tributadas  pelo  lucro  presumido e  imunes  ou  isentas  não
obrigadas a entregar a ECD, o campo escrituração –  “TIP_ESC_PRE” – do registro 0010 deve ser
preenchido com “L” (não obrigada a entregar a ECD). Nessa situação, os blocos C, E, J e K não
serão preenchidos. 

O programa da ECF exige  a  recuperação de tantos  arquivos  ECD,  quantos  forem os
arquivos necessários para abranger todo o período de ECF.

Exemplo: Arquivo da ECF do ano-calendário de 2018 (01/01/2018 a 31/12/2018)

Arquivos da ECD:
Arquivo 1 da ECD: de 01/01/2018 a 31/03/2018
Arquivo 2 da ECD: de 01/04/2018 a 31/08/2018
Arquivo 3 da ECD: de 01/09/2018 a 31/12/2018

   
Nesse exemplo, o programa da ECF exigirá a recuperação dos 3 (três) arquivos da ECD,

que correspondem ao período integral da ECF (01/01/2018 a 31/12/2018).

9) Arquivos da ECF ou da ECD Corrompidos ou Extraviados

Se o arquivo da ECF ou da ECD estiver corrompido ou foi extraviado, o procedimento para
download é:

1. Instale o aplicativo ReceitanetBX no computador. O instalador do ReceitanetBX pode
ser baixado do site do Sped, na área de download. 

Nota:  Escolha o perfil correto (Contribuinte, Procurador ou Representante Legal).  Em
caso de procuração, garanta que a autorização de efetuar o download da ECF ou da ECD
esteja marcada no e-CAC.
2. Após o download do arquivo da ECF, importe o arquivo utilizando a funcionalidade

“Arquivo/  Importar”  do  programa  da  ECF.  O  arquivo  da  ECD  baixado  pelo
ReceitanetBX poderá ser recuperado pelo programa da ECF.

10) Recuperação do Recibo de Transmissão da ECF: 

O recibo que comprova a transmissão da escrituração não é baixado via ReceitanetBX. 
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Caso a empresa perca o recibo de transmissão da escrituração digital, deverá utilizar a
funcionalidade de recuperação no menu “Escrituração/Recuperar Recibo de Transmissão”, após
a  importação  do  arquivo  da  ECF  no  PGE  da  ECF.  Nessa  situação  o  Receitanet  (e  não  o
ReceitanetBX) identificará que a escrituração digital já foi transmitida e fará o  download  do
recibo novamente para a pasta estabelecida no programa da ECF.

11) Transformação:

A transformação não é um evento que represente interrupção do período para cálculo
dos  tributos.  Portanto,  as  opções  “Resultante  de  Transformação”  (Código  3  do
0000.IND_SIT_INI_PER) e “Transformação” (Código 7 do 0000.SIT_ESPECIAL) foram excluídas do
registro 0000.

Exemplo: No caso de transformação no período (por exemplo: a empresa passa de Ltda.
para S.A.), a ECF deve ser transmitida em arquivo único para todo o período. Portanto, se não
houve situação especial e nem abertura ou início de obrigatoriedade no período, os campos
0000.IND_SIT_INI_PER e 0000.SIT_ESPECIAL serão preenchidos da seguinte forma:

0000.IND_SIT_INI_PER: 0 – Regular (Início no primeiro dia do ano).
0000.SIT_ESPECIAL: 0 – Normal (Sem ocorrência de situação especial ou evento).

12) Recuperação da ECF Anterior:

Para as empresas tributadas pelo Lucro Real, o programa da ECF exige a recuperação da
ECF do período imediatamente anterior (transmitida ao SPED – ativa).

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

1 – Forma de tributação pelo lucro real (0010. FORMA_TRIB = “1”);
2  –  A  data  inicial  da  ECF  (0000.DT_INI)  do  período  atual  for  diferente  de

01/01/2018; e

3 – O indicador de situação de início de período (0000.IND_SIT_INI_PER) for igual
a “0” (Regular – Início no primeiro dia do ano) ou “2” (quando remanescente de
cisão ou realizou incorporação).

A verificação da não recuperação da ECF anterior somente ocorrerá no momento da
transmissão, de acordo com as seguintes regras de erro:

1 - Verifica, quando a forma de tributação for lucro real (0010.FORMA_TRIB = 1),
se  existe  ECF  transmitida  para  a  base  do  Sped  de  período  imediatamente
anterior  e  com  o  HASHCODE igual  ao  que  foi  informado  no  campo  0010.
HASH_ECF_ANTERIOR (hashcode  da ECF do período imediatamente anterior a
ser recuperado).

2- Verifica, quando a forma de tributação for lucro real (0010.FORMA_TRIB = 1) e
não  existe  ECF  transmitida  para  a  base  do  Sped  de  período  imediatamente
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anterior, se o campo 0010. HASH_ECF_ANTERIOR (hashcode da ECF do período
imediatamente anterior a ser recuperado) não está preenchido.

13) Recuperação de ECD Com Encerramento do Exercício Diferente dos Encerramentos da
ECF

Os encerramentos do exercício na ECF seguem o período de apuração do tributo. Por
exemplo, se a empresa é do lucro presumido,  os encerramentos do exercício da ECF serão
trimestrais. 

Caso a ECD recuperada tenha encerramento diferente (por exemplo, a ECD recuperada
tenha apenas um encerramento anual), no momento da validação no programa da ECF, poderá
aparecer uma mensagem com o valor da diferença entre os saldos finais credores e os saldos
iniciais credores. Nesse caso, a pessoa jurídica poderá ajustar os saldos por meio de alteração
nos registros K155 e K355, alteração de saldo de uma ou mais contas. 

14) Plano de Contas e Mapeamento

A ECF recupera o plano de contas do último período existente na ECD. No plano de
contas  devem constar  apenas  as  contas  que  tenham saldo ou que  tiveram movimento no
período completo da ECD (se a empresa transmitir ECD em diversos arquivos, ainda que a conta
termine com saldo zero em um arquivo, deve constar no plano de contas de todos os arquivos).

O mapeamento das contas contábeis da entidade para as contas referenciais é feito
somente em relação às contas analíticas. Contas sintéticas não devem ser mapeadas.  

Contas Contábeis Mapeadas para Mais de um Conta Referencial

Quando  uma  conta  contábil  é  mapeada  para  mais  de  uma  conta  referencial,  esse
mapeamento é relativo ao saldo final (que deve ser preenchido nos registros K156 e K356), ou
seja,  o  programa  da  ECF  não  pode  preencher  automaticamente  o  saldo  inicial  das  contas
referenciais nos balanços patrimoniais (L100: Lucro Real, P100: Lucro Presumido, U100: Imunes
e isentas), pois não há como saber qual é a proporção do saldo inicial da conta contábil que foi
mapeado para cada uma dessas contas referenciais.

No  caso  de  contas  contábeis  de  resultado  não  há  problema,  pois  o  saldo  inicial  no
período de apuração é zero; Contudo, no caso das contas contábeis patrimoniais, o programa
da ECF recupera o mapeamento da ECD, mas deixa o saldo inicial das contas referenciais em
branco  nos  registros  L100,  P100  ou  U100  para  que  a  pessoa  jurídica  preencha  com  a
proporcionalidade correta.

Exemplo: Empresa tributada pelo lucro real.
Conta Contábil Patrimonial (CC1) = R$ 100.000,00
Foi mapeada, na ECD, para as contas referenciais patrimoniais CR1 e CR2. O mapeamento do
saldo final foi:

CC1  CR1 = R$ 40.000,00 (Saldo Final)
CC1  CR2 = R$ 60.000,00 (Saldo Final)
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No registro L100, a pessoa jurídica deverá definir os saldos iniciais no primeiro período
de apuração, pois, nos períodos de apuração seguintes, o próprio programa faz o transporte
(Saldo final do período anterior = saldo inicial do período seguinte).

15) Conta “Resultado do Exercício”

No plano referencial,  a conta “Resultado do Exercício” é sintética,  pois representa o
resultado da diferença entre as receitas e despesas do período. Caso a entidade utilize uma
conta transitória analítica “Resultado do Exercício” ou “Apuração do Resultado Exercício” para
realizar os lançamentos de transferência dos saldos das receitas e despesas do período, essa
conta deverá ter J050.COD_NAT = “09” (Outras)  e não deverá ser mapeada. O sistema não
permite o mapeamento de contas com código de natureza “09”.

16) Registro do Prejuízo Fiscal do Período na Parte B do e-Lalur

Quando ocorrer um prejuízo fiscal no período (Registro M300), o procedimento a seguir
é:

 - Criar uma conta de Prejuízos Fiscais de Períodos Anteriores no registro M010.
 - Registrar o saldo do prejuízo fiscal do período no registro M410 (Colocar o indicador
de lançamento como “PF” – Prejuízo do Período).

Observação: Se houver compensação de prejuízos fiscais em períodos posteriores, deve
ser utilizada essa conta criada na parte B para compensação no registro M300 (Linhas de código
173, 174, 347 e 348 do M300), com tipo de relacionamento “1” (com conta da parte B).  

17) Registro da Base de Cálculo Negativa da CSLL do Período na Parte B do e-Lacs

Quando  ocorrer  uma  base  de  cálculo  negativa  no  período  (Registro  M350),  o
procedimento a seguir é:

 - Criar uma conta de Base de Cálculo Negativa de Períodos Anteriores no registro M010.
 - Registrar o saldo do prejuízo fiscal do período no registro M410 (Colocar o indicador
de lançamento como “BC” – Base de Cálculo Negativa da CSLL).

Observação: Se houver compensação de base de cálculo negativa da CSLL em períodos
posteriores, deve ser utilizada essa conta criada na parte B para compensação no registro M350
(Linhas de código 173, 174, 347 e 348 do M350), com tipo de relacionamento “1” (com conta
da parte B). 

 
18) Pedido de Restituição e Declaração de Compensação – Per/Dcomp:

De acordo com a Instrução Normativa RFB nº 1.717 de 17 de julho de 2017, alterada
pela Instrução Normativa RFB nº 1.765 de 30 de novembro de 2017, no seu art 161-A, o Pedido
de  Restituição  e  a  Declaração  de  Compensação  –  PER/Dcomp,  quando  tratar  de  crédito
proveniente de “saldo negativo de IRPJ ou de CSLL” somente serão recepcionados pela RFB
depois da transmissão da ECF, na qual se encontre demonstrado o direito creditório, de acordo
com o período de apuração. 

10



Rua Juvêncio Soares, 1744 - Cachoeira do Sul   
seac@escolaseac.com        
www.escolaseac.com       

Fone: 51 3723 1758

 
No caso de saldo negativo de IRPJ  ou de CSLL apurado trimestralmente,  a  restrição

referida anterior será aplicada somente depois do encerramento do respectivo ano-calendário.
Esta  regra  se  aplica,  inclusive,  com  relação  a  créditos  apurados  em  situações  especiais
decorrente de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação.

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

Não é possível  transmitir  duas  ou mais  ECF´s  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). 

Contudo, para que a ECF recupere os dados corretamente é necessário que os saldos
finais das contas que aparecem no primeiro arquivo (primeiro contador ou primeiro plano de
contas)  sejam  iguais  aos  saldos  iniciais  dessas  mesmas  contas  que  aparecem  no  segundo
arquivo (segundo contador ou segundo plano de contas). 

Isso pode ser feito, na ECD, por meio do preenchimento do registro I157 (transferência
de plano de contas) no segundo arquivo da ECD, conforme instruções do Manual de Orientação
do Leiaute da ECD. Se isso não ocorrer, a ECF recuperará somente os dados do segundo arquivo
e  os  ajustes  necessários  deverão  ser  realizados  na  própria  ECF  ou  na  ECD,  por  meio  de
substituição.

Pessoas Jurídicas Imunes e Isentas
  

A partir do ano-calendário 2015,  todas  as pessoas  jurídicas imunes ou isentas  estão
obrigadas a entregar a ECF e que não estejam obrigadas a entregar a ECD deverão preencher os
seguintes registros:

Registro 0000: Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Pessoa Jurídica
Registro 0010: Parâmetros de Tributação
Registro 0020: Parâmetros Complementares
Registro 0030: Dados Cadastrais
Registro 0930: Identificação dos Signatários da ECF
Registro X390: Origem e Aplicações de Recursos - Imunes e Isentas
Registro  Y612:  Identificação  e  Rendimentos  de  Dirigentes,  Conselheiros,  Sócios  ou

Titular.

Observação:  No  caso  do  registro  0930,  para  as  imunes/isentas  que  não  estejam
obrigadas a entregar a ECD, só será exigida a assinatura do representante legal; ou seja, não
será obrigatória a assinatura do contador.

As imunes/isentas (desobrigadas do IRPJ e da CSLL) e que estejam obrigadas a entregar
a ECD, além dos registros anteriores, também preencherão os blocos C, E, J, K e U (esses blocos
serão preenchidos pelo sistema por meio da recuperação dos dados da ECD). Nessa situação, a
assinatura do contador, no registro 0930, é obrigatória.
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20) Regras Gerais de Preenchimento

Existem regras de preenchimento que devem serem respeitadas em todos os registros
gerados, quando não excepcionadas por regra específica referente a um dado registro.

1) Tela da criação da ECF pelo Lucro Presumido

2) Tela da recuperação da dados anteriores

3) Tela da validação da escrituração
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4) Tela da erros

5) Tela do relatório dos erros e advedrtências
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6) Tela recuperação de dados da ECD

21) Blocos e Registros da ECF

21.1) Blocos do Arquivo

Entre  o  registro  inicial  e  o  registro  final,  o  arquivo  digital  é  constituído  de  blocos,
referindo-se cada um deles a um agrupamento de informações.
21.2) Relação de Blocos
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No  anexo 2  consta  a  relação  de  blocos  que  devem serem preenchidos  conforme a
situação da pessoa jurídica.

21.3) Registro 0930: Identificação dos Signatários da ECF

São obrigatórias duas assinaturas: uma do contabilista e uma da pessoa jurídica. 
Para a assinatura do contabilista só podem ser utilizados certificados digitais de pessoa

física (e-PF ou e-CPF), do tipo A1 ou A3.
Para a assinatura da pessoa jurídica, poderá ser utilizado certificado digital válido, do

tipo A1 ou A3:
1. O e-PJ ou e-CNPJ do estabelecimento que contenha a mesma base do CNPJ;
2. O e-PF ou e-CPF do representante legal da pessoa jurídica.

  3. O e-PF ou e-CPF do procurador constituído diretamente no e-CAC, a partir do e-PJ ou
e-CNPJ da pessoa jurídica.

Cadastramento de Procuração Eletrônica:

No site  da  RFB,  http://receita.fazenda.gov.br,  no  quadro “Serviços  para a  Empresa”,
clicar  em  “Procuração  e-CAC  Eletrônica  (acesso  via  Portal  e-CAC)”  ou  opcionalmente
https://cav.receita.fazenda.gov.br/scripts/CAV/login/login.asp.

1. Login com certificado digital de pessoa jurídica ou representante legal/procurador;
2. Selecionar “Procuração eletrônica”;
3. Selecionar “Cadastrar Procuração” ou outra opção, se for o caso;
4. Selecionar “Solicitação de procuração para a Receita Federal do Brasil”;
5. Preencher os dados do formulário apresentado e selecionar a opção “Transmissão de

Declarações/Arquivos, inclusive todos do CNPJ, com Assinatura Digital via Receitanet ”.
6. Para finalizar, clicar em “Cadastrar procuração”, ou “Limpar” ou “Voltar”.

Observação:  Na  procuração  eletrônica,  é  importante  habilitar  o  serviço  “ECF  –
Escrituração Contábil Fiscal” ou habilitar a opção para todos os serviços.

A assinatura digital  será verificada quanto a sua existência,  prazo  e validade para a
pessoa jurídica identificada na ECF, no início do processo de transmissão do arquivo digital.  

Assinatura  como  procurador:  O  contador  pode  assinar  a  ECF  como  contador  e
procurador. Para assinar como procurador, é necessária a procuração eletrônica cadastrada no
e-CAC. É importante ressaltar que o serviço ECF – Escrituração Contábil Fiscal – ou a opção para
todos  os  serviços  devem estar  explicitamente  habilitados  na  procuração  eletrônica.  Para  o
preenchimento do registro 0930, as duas linhas conterão os dados do contador (Nome e CPF,
conforme e-CPF do contador). Uma linha será com a qualificação “Contabilista” e a outra linha
será com a qualificação “Procurador”.

Observação: No caso de imunes ou isentas sem obrigatoriedade de entrega da ECD, o
sistema somente exigirá a assinatura do representante legal. Não será obrigatória a assinatura
de um contador. 

Nos demais casos, o sistema exigirá a assinatura do representante legal e do contador.
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Regras de Validação do Registro:

REGRA_OBRIGATÓRIO_ASSIN_CONTADOR: Verifica se existe, no mínimo, um registro 0930
cujo 0930.IDENT_QUALIF seja igual a 900 (Contador ou Contabilista), no caso de forma
de tributação diferente de imunes/isentas (0010.FORMA_TRIB diferente de “8” ou “9”)
ou 0010.TIP_ESC_PRE igual a “C” – Obrigada a entregar a ECD ou entrega facultativa) e,
no mínimo, um registro 0930 cujo 0930.IDENT_QUALIF seja diferente de 900. Se a regra
não for cumprida, o programa da ECF gera um erro.
REGRA_OCORRÊNCIA_0930:  Verifica  se  o  registro  0930  possui,  no  máximo,  duas
ocorrências. Se a regra não for cumprida, o programa da ECF gera um erro.

22) Blocos

22.1) Bloco L: Lucro Real
         Bloco P: Lucro Presumido
         Bloco T: Lucro Arbitrado

 O programa da ECF foi desenvolvido de forma a atender às disposições de apuração do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL conforme disciplinadas na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil –
IN RFB nº 1.700/17; no que se refere às alterações na legislação tributária introduzidas pela Lei
nº 12.973/14 e suas alterações.

 Assim, as informações inerentes as formas de tributação citadas (conceitos, formas de
apuração,  obrigatoriedade,  bases  de  tributação,  alíquotas,  deduções  legais,  compensações,
adições e exclusões, incentivos fiscais, etc.) e seu disciplinamento devem ser consultadas nas
normas  de  regência  (Regulamento  do  Imposto  de  Renda  da  Pessoa  Jurídica  –  Decreto  nº
9.580/18; lei nº 12.973/14; IN RFB nº 1.700/17; etc.).

22.2) Bloco U: Imunes e Isentas

 O programa da ECF foi desenvolvido de forma a atender às disposições de apuração do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL conforme disciplinadas na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil –
IN RFB nº 1.700/17; no que se refere às alterações na legislação tributária introduzidas pela Lei
nº 12.973/14 e suas alterações.
 Assim, as informações inerentes ao tratamento tributário para as empresas imunes e
isentas, e seu disciplinamento, devem ser consultadas nas normas de regência (Regulamento
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – Decreto nº 9.580/18; lei nº 12.973/14; IN RFB nº
1.700/17; etc.).

22.3) Bloco V: Declaração DEREX
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As  pessoas  físicas  e  jurídicas  exportadoras  deverão  informar  anualmente  à  Receita
Federal  a  origem  e  a  utilização  dos  recursos  movimentados  no  exterior  durante  o  ano-
calendário imediatamente anterior. 
 A  declaração  compreende os  recursos  relativos ao recebimento de exportações  não
ingressados no Brasil,  as  operações simultâneas  de compra e venda de moeda estrangeira,
contratadas  na  forma  da Lei  nº  11.371/2006     ,  e  os  rendimentos  auferidos  no  exterior
decorrentes da utilização dos recursos mantidos fora do País.

Informações a Serem Prestadas 

As  informações  serão  prestadas  discriminando  as  aplicações  financeiras,  os
investimentos e os pagamentos de obrigações próprias do exportador, no caso de utilização dos
recursos mantidos em instituição financeira no exterior e especificando os valores destinados à
aquisição  de  bens  e  de  serviços,  inclusive  juros  e  a  remuneração  de  direitos,  no  caso  de
pagamentos de obrigações no exterior. As movimentações deverão ser acumuladas mês a mês,
por  país,  moeda  e  instituição  financeira.  Os  dados  referentes  à  instituição  financeira
compreenderão  a  identificação  das  contas  bancárias  e  os  respectivos  procuradores,
representantes ou agentes no exterior, responsáveis pela sua movimentação.

A Receita Federal verificará a correta aplicação dos recursos, devendo os exportadores
manter à disposição do Fisco toda documentação hábil e idônea que comprove as operações
realizadas  no exterior.  Os  exportadores  podem,  observados  os  critérios  da  Lei,  destinar  os
recursos  mantidos  no exterior  sem qualquer  restrição,  cuidando da retenção e  guarda dos
documentos comprobatórios das referidas transações.

Os pagamentos efetuados no exterior estão sujeitos às regras vigentes sobre o Imposto
de Renda na Fonte, dispostas no Regulamento do Imposto de Renda (Decreto nº 9.580/2018),
com as alterações posteriores. A Lei que alterou os controles cambiais nas exportações não
criou nova hipótese de incidência do imposto e tampouco promoveu alterações na legislação
até então vigente. Os contribuintes que efetuarem pagamentos a pessoas físicas ou jurídicas
não residentes, devem observar as normas pertinentes ao Imposto de Renda que incide sobre
os pagamentos efetuados por fonte situada no País,  independentemente da localização dos
recursos.  A  Receita  Federal,  neste  caso,  cumprindo  suas  atribuições  normais,  verificará  o
correto cumprimento das  obrigações  tributárias  pela fonte situada no País,  sujeitando-se o
contribuinte, além do imposto devido, às penalidades cabíveis,  constantes da legislação em
vigor.

Exemplo de Preenchimento: 

|V001|0|
|V001|: Identificação do tipo do registro.
|0|: Indica que o bloco possui dados informados. 

22.4) Bloco W: Declaração País-a-País (Country-by-Country Report)

A Declaração País-a-País (DPP) foi instituída pela Instrução Normativa RFB nº 1.681, de
29 de dezembro de 2016, em cumprimento ao compromisso acordado em âmbito internacional
na Ação 13 do Projeto BEPS, sigla em inglês para Base Erosion and Profit Shifting (Erosão da
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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 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.  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.  

O compromisso assumido no âmbito do Projeto BEPS prevê que o documento deverá
ser  compartilhado  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. 

Conforme disposto na IN RFB nº 1.681/2016, 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. A Declaração deverá ser
prestada anualmente, em relação ao ano fiscal encerrado imediatamente anterior.

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 de janeiro de 2015) estão dispensados da entrega da Declaração
País-a-País. 

Toda  entidade  residente  no  Brasil  integrante  de  grupo  multinacional  que  esteja
enquadrado nessa situação de dispensa deve informar à Receita Federal do Brasil por meio do
Registro  W100.  O  campo  7  do  Registro  (W100.IND_ENTREGA),  o  qual  informa  a  entidade
responsável pela entrega da DPP, deve ser preenchido com a opção “1 – Grupo multinacional
dispensado da entrega da Declaração País-a-País. 

Exemplo de Preenchimento: 

|W001|0|
|W001|: Identificação do tipo do registro.
|0|: Indica que o bloco possui dados informados.

22.5) Bloco X: Informações Econômicas

Este registro deve ser preenchido somente pelas PJ´s que tenham direito à isenção ou
redução do imposto de renda, reconhecido pelo órgão competente, em virtude do exercícios de
atividades incentivadas.

Exemplo de Preenchimento: 
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|X001|0|
|X001|: Identificação do tipo do registro.
|0|: Indica que o bloco possui dados informados.

22.5.1) Registro X390: Origem e Aplicação de Recursos – Imunes e Isentas 

Este registro deve ser preenchido pelas pessoas jurídicas imunes ou isentas do imposto
de renda. Neste 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.

Discriminar  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 X390/6 (Doações e Subvenções).
As  amortizações  e  o  pagamento  de  juros  devem  ser  informados  na  linha  X390/15

(Outras Despesas).

Exemplo de Preenchimento: 

|X390|1|ORIGEM DE RECURSOS||
|X390|: Identificação do tipo do registro.
|1|: Código da linha.
|ORIGEM DE RECURSOS|: Descrição da linha.
||: Valor da linha (como a linha corresponde a um rótulo – R – não há valor).

22.6)  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.

Exemplo de Preenchimento: 

|Y540|22222222222222||100000,00|4399101|
|Y540|: Identificação do tipo do registro.
|22222222222222|: CNPJ do estabelecimento (CNPJ = 22.222.222/2222-22).
|100000,00|: Valor da receita de vendas, deduzidas as vendas canceladas, devoluções e descontos incondicionais
(R$ 100.000,00).
|4399101|: CNAE da atividade preponderante (4399101 = Administração de obras).

22.7) Registro Y570: Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte (Lucro Real,
Lucro Presumido e Lucro Arbitrado)

Neste registro 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 ECF, incidentes sobre as receitas que compõem a base de cálculo do tributo devido.

Exemplo de Preenchimento: 
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|Y570|11111111000191|FONTE PAGADORA|S|5928|100000,00|1500,00|500,00|
|Y570|: Identificação do tipo do registro.
|CNPJ|: CNPJ da fonte pagadora (CNPJ: 11.111.111/0001-91).
|FONTE PAGADORA|: Nome empresarial da fonte pagadora.
|S|: Indicador de órgão público (Órgão Público = Sim).
|5928|: Código da receita (5928 = Rendimentos decorrentes de decisão da Justiça Federal).
|100000,00|: Rendimento bruto (R$ 100.000,00).
|1000,00|: IR Retido na Fonte (R$ 1.500,00).
|500,00|: CSLL Retida na Fonte (R$ 500,00).

22.8) Registro Y580: Doações a Campanhas Eleitorais

Este registro deve ser preenchido pela pessoa jurídica que, durante o ano-calendário,
efetuou doações a candidatos, comitês financeiros e partidos políticos, ainda que na forma de
fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços para campanhas eleitorais. 

Deve  ser  informado  a  forma  da  doação,  que  poderá  ser:  cheque,  transferência
eletrônica, depósito em espécie, outros títulos de crédito, dinheiro, bens e serviços.

Nos termos da Lei nº 9.504, de 1997, alterada pela Lei nº 13.165, de 2015, à exceção das
doações efetuadas por órgãos partidários, não subsiste a possibilidade de doações de pessoas
jurídicas para financiamento eleitoral.

Exemplo de Preenchimento:
 
|Y580|1111111100191|03|02|100000,00|
|Y580|: Identificação do tipo do registro.
|11111111000191|:  CNPJ  do  partido  político,  comitê  financeiro  de  partido  político  ou
candidato a cargo eletivo beneficiário da doação (CNPJ = 11.111.111/0001-91).
|03|: Tipo de beneficiário da doação (03 = Partido Político).
|02|: Forma de doação (02 = Transferência Eletrônica).
|100000,00|: Valor da doação efetuada (R$ 100.000,00).

22.9)  Registro  Y600:  Identificação  e  Remuneração  de  Sócios,  Titulares,  Dirigentes  e
Conselheiros (Lucro Real, Lucro Presumido e Lucro Arbitrado)

 Este  registro  deve  ser  preenchido  pela  pessoa  jurídica  com  os  dados  dos  até  999
(novecentos e noventa e nove) sócios, dirigentes e conselheiros ou dos titulares que tenham
recebido maiores remunerações no período da ECF, inclusive os titulares, sócios, dirigentes e
conselheiros que tenham se retirado da pessoa jurídica no período da ECF e não fazem parte do
quadro societário na data final.

Exemplo de Preenchimento: 

|Y600|01012012|105|PF|00000000000|FULANO  SÓCIO|01|60,00|60,00|||100000,00|10000,00|5000,00|
3000,00|9000,00|
|Y600|: Identificação do tipo do registro.
|01012012|: Data da última alteração societária (01/01/2012).
|105|: Código do país de residência ou domicílio do sócio ou titular (105 = Brasil).
|PF|: Indicador da natureza do sócio ou titular (PF = Pessoa Física).
|00000000000|: CPF ou CNPJ do sócio ou titular (CPF: 000.000.000-00).
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|FULANO SÓCIO|: Nome ou nome empresarial do sócio ou titular.
|01|: Qualificação do sócio ou titular (01 = Acionista Pessoa Física Domiciliado no Brasil).
|60,00|: Percentual de participação do sócio ou titular no capital total (60%).
|60,00|: Percentual de participação do sócio ou titular no capital votante (60%).
||: Não há representante legal (CPF do representante legal não preenchido).
||: Não há representante legal (Qualificação do representante legal não preenchida).
|100000,00|: Rendimentos pagos e escriturados ao dirigente, conselheiro, sócio ou titular (R$ 100.000,00).
|10000,00|: Lucros e dividendos pagos ao dirigente, conselheiro, sócio ou titular (R$ 10.000,00).
|5000,00|: Juros sobre o capital próprio pagos ao dirigente, conselheiro, sócio ou titular (R$ 5.000,00).
|3000,00|: Demais rendimentos pagos ao dirigente, conselheiro, sócio ou titular (R$ 3.000,00).
|9000,00|: Imposto de renda retido na fonte em virtude do pagamento de lucros ou dividendos não abrangidos
pela isenção e sobre os rendimentos pagos ao dirigente, conselheiro, sócio ou titular (R$ 9.000,00).

22.10) Registro Y612: Identificação e Rendimentos de Dirigentes e Conselheiros – Imunes ou
Isentas

Este  registro  deve  ser  preenchido  pelas  imunes  ou  isentas  com  dados  dos  999
(novecentos e noventa e nove) maiores dirigentes e conselheiros, no período de apuração,
inclusive os dirigentes e conselheiros que tenham saído no período de apuração e não fazem
parte na data final do período de apuração. Os dirigentes e conselheiros devem ser informados,
ainda  que  não  tenham  recebido  rendimento  no  período  (nessa  situação,  o  valor  a  ser
informado será zero).

Exemplo de Preenchimento: 

|Y612|00000000000|FULANO DIRIGENTE|12|50000,00|10000,00|8000,00|
|Y612|: Identificação do tipo do registro.
|00000000000|: CPF do dirigente ou conselheiro (000.000.000-00).
|FULANO DIRIGENTE|: Nome do dirigente ou conselheiro.
|12|: Qualificação do dirigente ou conselheiro (12 = Presidente sem vínculo empregatício).
|50000,00|: Rendimentos do trabalho do dirigente ou conselheiro pagos e escriturados (R$ 50.000,00).
|10000,00|: Demais rendimento do dirigente ou conselheiro pagos e escriturados (R$ 10.000,00).
|8000,00|:  Imposto  de  renda  retido  na  fonte  em  função  do  pagamento  de  rendimentos  a  dirigentes  ou
conselheiros (R$ 8.000,00).

22.11) Registro Y671: Outras Informações (Lucro Real)

Este registro deve ser preenchido por todas as pessoas jurídicas que apuraram o 
imposto de renda com base no lucro real.

Exemplo de Preenchimento: 

|Y671|10000,00|20000,00|10000,00|200000,00|5000,00|6000,00|6000,00|20000,00|25000,00|10000,00|
10,00|2|2|
|Y671|: Identificação do tipo do registro.
|10000,00|: Aquisição de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos novos (R$ 10.000,00).
|20000,00|: Doação aos fundos dos direitos da criança e do adolescente (R$ 20.000,00).
|10000,00|: Doação aos fundos nacional, estaduais e municipais do idoso (R$ 10.000,00).
|200000,00| : Aquisições para o ativo imobilizado (R$ 200.000,00).
|5000,00|: Baixas do ativo imobilizado (R$ 5.000,00).
|6000,00|: Bens sujeitos ao incentivo de que trata a Lei no 11.051/2004, no início do período (R$ 6.000,00).
|6000,00|: Bens sujeitos ao incentivo de que trata a Lei no 11.051/2004, no fim do período (R$ 6.000,00).
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|20000,00|: Saldo de créditos de CSLL sobre depreciação no início do período (R$ 20.000,00).
|25000,00|: Valor das operações de câmbio com isenção de IOF.
|10000,00|: Valor total da folha de pagamento sujeita à alíquota reduzida de que trata a Lei no 11.774/2008 (R$
10.000,00).
|10,00|: Alíquota reduzida de que trata a Lei no 11.774/2008 (10%).
|2|: Alteração de capital na forma dos art. 22 e 23 da Lei no 9.249/1995 (2 = Sim).
|2|: Opção pela escrituração, no ativo, da base de cálculo negativa da CSLL (2 = Sim).

22.12) Registro Y672: Outras Informações (Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado)

 A pessoa jurídica que apurou o imposto de renda com base no lucro presumido (que não
recuperaram a ECD) ou arbitrado deve preencher esta ficha.
Exemplo de Preenchimento: 

|Y672|10000,00|20000,00|1000,00|2000,00|5000,00|6000,00|1000,00|2000,00|1000,00|2000,00|1000,00|
2000,00|1000,00|2000,00|10000,00|100000,00|10000,00|10,00|2|2|
|Y672|: Identificação do tipo do registro.
|10000,00|: Capital registrado no ano imediatamente anterior (R$ 10.000,00)
|20000,00|: Capital registrado no ano da escrituração (R$ 20.000,00)
|1000,00|: Estoques no ano imediatamente anterior (R$ 1.000,00)
|2000,00|: Estoques no ano da escrituração (R$ 2.000,00)
|5000,00|: Caixa no ano imediatamente anterior (R$ 5.000,00)
|6000,00|: Caixa no ano da escrituração (R$ 6.000,00)
|1000,00|: Aplicações financeiras no ano imediatamente anterior (R$ 1.000,00)
|2000,00|: Aplicações financeiras no ano da escrituração (R$ 2.000,00)
|1000,00|: Conta a receber no ano imediatamente anterior (R$ 1.000,00)
|2000,00|: Conta a receber no ano da escrituração (R$ 2.000,00)
|1000,00|: Conta a pagar no ano imediatamente anterior (R$ 1.000,00)
|2000,00|: Conta a pagar no ano da escrituração (R$ 2.000,00)
|1000,00|: Compras de mercadorias no ano da escrituração (R$ 1.000,00)
|2000,00|: Compras do ativo, exceto ativo circulante e ativo não circulante realizável a longo prazo, no ano da
escrituração (R$ 2.000,00)
|10000,00|: Receitas e rendimentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte no ano da escrituração
(R$ 10.000,00)
|100000,00|: Total do ativo no ano da escrituração (R$ 100.000,00)
|10000,00|: Folha de pagamento sujeita à alíquota reduzida de que trata a Lei no 11.774/2008 (R$ 10.000,00)
|10,00|: Alíquota reduzida de que trata a Lei no 11.774/2008 (10%) 
|2|: Regime de apuração das receitas (2 = Competência)
|2|: Método de avaliação de estoques (2 = PEPS)

22.13)  Registro Y680: Mês das Informações de Optantes pelo Refis (Lucro Real, Presumido e
Arbitrado)

Apresenta o mês relativo às informações das empresas optantes pelo REFIS.

Exemplo de Preenchimento: 

|Y680|01|
|Y680|: Identificação do tipo do registro.
|01|: Identificação do mês (janeiro).
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22.14) 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: laudos,
relatórios, etc. 

Exemplos  de  utilizações  de  informações  a  serem  prestadas  à  administração  pública
através da anexação à ECF, em arquivos RTF, através deste registro:

1) O laudo de avaliação elaborado por perito independente que determina a mais ou
menos-valia, correspondente à diferença entre o valor justo dos ativos líquidos da
investida,  na proporção da  porcentagem da participação adquirida,  e  o  valor  do
patrimônio  líquido  na  época,  por  ocasião  da  aquisição  da  participação  em
investimento que deva ser avaliado pelo patrimônio líquido da investida. (Art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598/77, com a redação dada pela Lei no 12.973/14. Art. 178, § 2º da
Instrução Normativa RFB no 1.700/17).

2) A memória  de cálculo  relacionada  aos  eventos  de incorporação,  fusão  ou  cisão,
ocorridos  até  31  de  dezembro  de  2017,  cuja  participação  societária  tenha  sido
adquirida até 31 de dezembro de 2014, apresentada pela empresa resultante do
evento,  evidenciando  de  forma  analítica  a  evolução  da  amortização  do  ágio  ou
deságio desde a data de aquisição da participação societária até a data do evento,
considerando os métodos e critérios vigentes em 31 de dezembro de 2007. (Art. 65
da Lei nº 12.973/14 e Arts. 192 e 193 da Instrução Normativa RFB no 1.700/17). 

3) Item 15 do anexo IV da Instrução Normativa RFB nº 1.753/17: Caso a pessoa jurídica
adote  somente  uma  conta  de  “ajuste  da  receita  bruta”,  o  relacionamento  será
detalhado de acordo com a origem da diferença, conforme hipóteses previstas nos
incisos e alíneas dos itens 1 e 2 do anexo IV,  reproduzidos abaixo,  por  meio de
demonstrativo auxiliar a ser apresentado na ECF. No demonstrativo, devem consta a
origem a diferença relacionada com umas das hipóteses previstas nos itens 1 e 2 do
anexo IV.

1.  Os  procedimentos  contábeis  relacionados  abaixo,  caso  adotados  pela  pessoa
jurídica, contemplam modificação ou adoção de novos métodos ou critérios contábeis:

I - o tratamento conferido às modificações contratuais (item 21 do CPC 47);

II - o reconhecimento de passivos em razão de obrigações contratuais relativas a:
a)  garantias,  exceto  as  contratadas  com empresas  de  seguros  e  as  contabilizadas

como provisões (itens B30, B31 e B32 do CPC 47);
b) direitos não exercidos (item B46 do CPC 47); e
c) serviços de custódia, na hipótese de vendas para entrega futura (item B82 do CPC

47);

III - a aplicação dos critérios para a determinação do preço de transação em razão do
reconhecimento de (itens 46, 47 e 48 do CPC 47):

a) contraprestações variáveis, nas hipóteses não previstas nos incisos I e II (itens 50 e
56 do CPC 47);

b) reavaliações da contraprestação variável (item 59 do CPC 47); e
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c) contraprestações pagas ou a pagar (itens 70 a 72 do CPC 47); e

IV - a aplicação dos critérios para a alocação do preço de transação às obrigações de
desempenho, nos casos não previstos nos incisos I e II (itens 73 e 74 do CPC 47).

2.  Os  procedimentos  contábeis  relacionados  abaixo,  caso  adotados  pela  pessoa
jurídica, contemplam métodos ou critérios contábeis que divergem da legislação tributária:

I  -  a  aplicação  do  critério  relativo  à  possibilidade  de  a  entidade  não  receber  a
contraprestação a que tem direito na identificação do contrato (item 9.e do CPC 47); e

II - o reconhecimento de passivos em razão de obrigações contratuais relativas a:
a) direito à devolução (itens B21 a B27 do CPC 47); e
b)  direitos de aquisição opcional  de bens ou serviços  adicionais  ou com desconto

(item B40 do CPC 47).

O procedimento para anexar é o seguinte no próprio arquivo.txt:
1 – Digite o documento que deseja anexar no Word;
2 – Salve o documento como .rtf;
3 – Abra o documento no Bloco de Notas; 
4 – Copie todo o conteúdo do arquivo aberto no Bloco de Notas;
5 – Cole o conteúdo copiado no registro Y800;
6 – Importe o arquivo, de acordo com o Leiaute da ECF, para o programa da ECF.

22.14.1) Funcionalidade de inclusão arquivo cadastrado no Y800 no programa da ECF:

1 – Selecionar a opção incluir arquivo rtf.
2 – O sistema abre uma interface de localização de arquivo.
3 – Selecionar somente arquivo ".RTF" (formato RTF)
4 – O sistema copia o arquivo para a pasta do sistema com o nome padronizado.
5 – O sistema calcula o hash e armazena o nome o local e o hash da cópia do arquivo 
selecionado. 
6 – O sistema coloca o nome do arquivo no campo descrição.

22.14.2) Funcionalidade de exclusão arquivo cadastrado no Y800 no programa da ECF:
1 – Selecionar um registro e solicitar a exclusão (Botão "-").
2 – O sistema exclui o registro Y800 e o arquivo na pasta.
É possível ver o arquivo em formato texto RTF em Relatório/Outras Informações.

Exemplo de preenchimento:

|Y800|001|Memória  de  Cálculo  –  Incoportação|1234567890ABCDEFABCDEFABCDEFAB1234567890|{\rtf1\ansi\
ansicpg1252\uc1...|Y800FIM|
|Y800|: Identificação do tipo do registro.
|001|: Tipo do documento.
|Memória de Cálculo – Incorporação|: Descrição do documento.
|1234567890ABCDEFABCDEFABCDEFAB1234567890|: Hash do arquivo incluído.
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|{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1...|:  Sequência de bytes que representem um único arquivo no formato RTF (Rich
Text Format).
|Y800FIM|: Identificação o fim do arquivo.

23) Cruzamentos das informações da ECF

Através da ECF e das demais obrigações acessórias, a RFB fará por exemplo os seguintes
cruzamentos, conforme as informações prestadas por cada uma:

ECF x EFD contribuições
ECF x ECD
ECF x DCTF
ECF x DIRF
ECF x PerdComp
ECF x Fontes pagadoras
ECF x EFD-ICMS/IPI
ECF x SISCOSERV
ECF x Esocial

Desta forma, sugere-se uma revisão dos procedimentos e controles internos praticados,
a fim de conciliá-los com os registros contábeis.

A seguir sugestões para verificarem as regularidades das informações:
1-  Os  registros  contábeis  são comprovados  por meio de documentação idônea e controles
internos exatos, averiguando os aspectos fiscais e operacionais, e se condizem com a atividade
fim da empresa?
2- Existe a devida conciliação bancária, correlacionando o extrato com o livro razão contábil,
inclusive seus saldos?
3-  Os  registros  efetuados  nas  contas  de  bancos  movimento  e  caixa  atendem  à  legislação
vigente, escrituração e aspectos fiscal, contábil e societário, não representando ativo fictício ou
omissão de receitas?
4- As despesas e custos são registros na contabilidade segundo os critérios contábeis e fiscais? 
5- As notas fiscais de mercadorias e serviços fornecidos, estão sendo preenchidas de forma
correta, inclusive e principalmente, quanto a classificação da mercadoria pelo NCM?

Fundamentação legal:
Versão 5.1.2 do programa da ECF
Manual de orientação do leiaute 5 da ECF
Ato Declaratório Cofis no 9/2019
Instrução Normativa RFB nº 1.422/13 e suas alterações.

ANEXO 1

SITUAÇÃO ESPECIAL 

OU EVENTO

ESCRITURAÇÕES PRAZO DE ENTREGA

1 – Extinção Uma única ECF com data final igual a data da 
situação especial.

Até o último dia útil do 3º (terceiro) mês 
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SITUAÇÃO ESPECIAL 

OU EVENTO

ESCRITURAÇÕES PRAZO DE ENTREGA

subsequente à data da situação especial. 

Para situações especiais que ocorrerem entre
janeiro e abril do ano calendário, a entrega é 
até o último dia útil do mês de julho.

2 – Fusão Uma única ECF com data final igual a data da 
situação especial.

Até o último dia útil do 3º (terceiro) mês 
subsequente à data da situação especial. 

Para situações especiais que ocorrerem entre
janeiro e abril do ano calendário, a entrega é 
até o último dia útil do mês de julho.

3 - Incorporação \ Incorporada Uma única ECF com data final igual a data da 
situação especial.

Até o último dia útil do 3º (terceiro) mês 
subsequente à data da situação especial. 

Para situações especiais que ocorrerem entre
janeiro e abril do ano calendário, a entrega é 
até o último dia útil do mês de julho.

4 - Incorporação \ 
Incorporadora

Duas ECF:

 Uma com data final igual a data da situação 
especial.

 Outra  com  data  inicial  igual  a  data
imediatamente posterior à situação especial. O
indicador de início do período deve ser igual a
2 (resultante de cisão/fusão ou remanescente de
cisão,  ou  realizou  incorporação).   O  campo
situação especial deve ser preenchido com “0”
(Normal).

 A primeira deve ser entregue até o 
último dia útil do 3º (terceiro) mês 
subsequente à data da situação especial.

 A segunda deve ser entregue no prazo 
das ECF normais.

 Para situações especiais que ocorrerem 
entre janeiro e abril do ano calendário, a
entrega é até o último dia útil do mês de
julho. 

No caso de incorporada e incorporadora 
estiverem sobre o mesmo controle societário
desde o ano calendário anterior ao evento 
não é necessária a entrega de ECF de 
situação especial.

5 - Cisão total Uma única ECF com data final igual a data da 
situação especial.

Até o último dia útil do 3º (terceiro) mês 
subsequente à data da situação especial. 

Para situações especiais que ocorrerem entre
janeiro e abril do ano calendário, a entrega é 
até o último dia útil do mês de julho.

6 - Cisão parcial Duas ECF:

 Uma com data final igual a data da situação 
especial.

 Outra com data inicial igual a data 
imediatamente posterior à situação especial. O 
indicador de início do período deve ser igual a 
2 (resultante de cisão/fusão ou remanescente de
cisão, ou realizou incorporação).  O campo 
situação especial deve ser preenchido com “0” 

 A primeira deve ser entregue até o 
último dia útil do 3º (terceiro) mês 
subsequente à data da situação especial.

 A segunda deve ser entregue no prazo 
das ECF normais.

 Para situações especiais que ocorrerem 
entre janeiro e abril do ano calendário, a
entrega é até o último dia útil do mês de
julho.
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SITUAÇÃO ESPECIAL 

OU EVENTO

ESCRITURAÇÕES PRAZO DE ENTREGA

(Normal).

8 – Desenquadramento de 
Imune/Isenta

Duas ECF:

 Uma com data final igual a data do evento.

 Outra com data inicial igual a data 
imediatamente posterior ao evento. O indicador
de início do período deve ser igual a 4 (Início 
de obrigatoriedade da entrega no curso do ano 
calendário).  O campo situação especial deve 
ser preenchido com “0” (Normal).

As duas ECF devem ser entregues no prazo 
das ECF normais.

9 – Inclusão no Simples 
nacional: Esse evento indica 
que a empresa passou a ser do 
simples nacional.

Uma ECF:

 Uma com data final igual a data do evento 
menos um dia.

A ECF deve ser entregue no prazo das ECF 
normais.

ANEXO 2

Bloco Nome do Bloco Descrição do Bloco

0 Abertura e Identificação
Abre o arquivo, identifica a pessoa jurídica e referencia o período da 
ECF.

C
Informações Recuperadas das ECD (Bloco 
recuperado pelo sistema – Não é importado e 
não é editado no programa)

Armazena as informações do plano de contas e dos saldos mensais das 
ECD recuperadas. As ECD recuperadas devem corresponder ao 
período da ECF.
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 obrigadas a efetuar a recuperação da ECD todas as pessoas 
jurídicas obrigadas a entregar a ECD, conforme Instrução Normativa 
RFB nº 1.420/2013 e alterações.

E

Informações Recuperadas da ECF Anterior e 
Cálculo Fiscal dos Dados Recuperados da ECD
(Bloco recuperado pelo sistema – Não é 
importado e não é editado no programa)

Armazena, da ECF recuperada do período imediatamente anterior, os 
saldos finais das contas referenciais e da parte B (do e-LALUR e e-
LACS). 
Calcula os saldos contábeis de acordo com o período de apuração do 
tributo.

J Plano de Contas e Mapeamento Apresenta o mapeamento do plano de contas contábil para o plano de 
contas referencial.
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Bloco Nome do Bloco Descrição do Bloco

Caso a ECD recuperada possua o mapeamento para o plano de contas 
referencial válido na ECF, o bloco J pode ser construído 
automaticamente e é permitida a sua edição.

K Saldos das Contas Contábeis e Referenciais

Apresenta os saldos das contas contábeis patrimoniais e de resultado 
por período de apuração e o seu mapeamento para as contas 
referenciais.
Caso haja recuperação da ECD, o bloco K pode ser construído 
automaticamente e é permitida a sua edição.
O bloco K também pode ser importado, independentemente da 
recuperação da ECD.

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.

M e-LALUR e e-LACS – Lucro Real
Apresenta os livros eletrônicos de escrituração e apuração do IRPJ (e-
LALUR) e da CSLL (e-LACS) da pessoa jurídica tributada pelo lucro 
real - partes A e B.

N Cálculo do IRPJ e da CSLL – Lucro Real
Calcula o IRPJ e a CSLL com base no lucro real (estimativas mensais e
ajuste anual ou valores trimestrais).

P Lucro Presumido
Apresenta  o  balanço  patrimonial,  a  demonstração  do  resultado  do
exercício e apura o IRPJ e a CSLL com base no lucro presumido.

Q Demonstrativo do Livro Caixa
Apresenta o demonstrativo do livro caixa para os casos previstos na 
legislação - A partir do leiaute 2.

T Lucro Arbitrado Apura o IRPJ e a CSLL com base no lucro arbitrado.

U Imunes e Isentas
Apresenta  o balanço  patrimonial  e  a  demonstração  do resultado  das
imunes ou isentas. Apura o IRPJ e a CSLL quando forem obrigadas.

V DEREX
Apresenta  a  declaração  sobre  utilização  dos  recursos  em  moeda
estrangeira decorrentes do recebimento de exportações (DEREX) - A
partir do leiaute 4

W Relatório País-a-País
Apresenta  o  Country  by Country  Report  (Relatório  País-a-País)  -  A
partir do leiaute 3 

X Informações Econômicas Apresenta informações econômicas da pessoa jurídica.

Y Informações Gerais Apresenta informações gerais da pessoa jurídica.

9 Encerramento do Arquivo Digital Encerra o arquivo digital.
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