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• Este material refere-se ao leiaute 5 da ECF, 
válido para as situações normais (ano 2018) e 
eventos especiais de 2019:

• 1 – Extinção; 
• 2 – Fusão; 
• 3 – Incorporação \ Incorporada; 
• 4 – Incorporação \ Incorporadora; 
• 5 – Cisão Total e 
• 6 – Cisão Parcial.

Introdução



• 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.

Introdução



Introdução

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



• 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.

Geração da ECF
 



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.



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. 

Prazos de envio



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.

Prazos de envio



• 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.

Prazos de envio



Quadro prático do prazo de envio da 
ECF conforme o evento.

Prazos de envio



Prazos de envio
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

Setembro Dezembro do mesmo ano

outubro Janeiro do próximo ano

Novembro Fevereiro do próximo ano

Dezembro Março do próximo ano



Pessoas jurídicas do lucro real
• Conforme estabececido pela IN RFB nº 1.422/13, a não 

apresentação da ECF pelos contribuintes que apuram o 
IRPJ pelo 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 de atraso, aplicada sobre o lucro 
líquido antes do IRPJ e da CSLL, no período a que se 
refere a apuração, limitada a 10%.

Multas por atraso



Pessoas jurídicas do lucro real
• 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 anterior.

Multas por atraso



Pessoas jurídicas do lucro real
• 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.

Multas por atraso



Pessoas jurídicas do lucro real
• 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.

Multas por atraso



Pessoas jurídicas do lucro real
• 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 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.

Multas por retificação



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:

Multas por atraso



Pessoas jurídicas não tributadas pelo lucro 
real 
• I - multa equivalente a 0,5% do valor da 

receita bruta da pessoa jurídica no período a 
que se refere a escrituração aos que não 
atenderem aos requisitos para a 
apresentação dos registros e respectivos 
arquivos;

Multas 



Pessoas jurídicas não tributadas pelo lucro real 
• II - multa equivalente a 5% sobre o valor da 

operação correspondente, limitada a 1% do 
valor da receita bruta da pessoa jurídica no 
período a que se refere a escrituração, aos 
que omitirem ou prestarem incorretamente as 
informações referentes aos registros e 
respectivos arquivos; e

Multas por retificação



Pessoas jurídicas não tributadas pelo lucro real 
• III - multa equivalente a 0,02% por dia de 

atraso, calculada sobre a receita bruta da 
pessoa jurídica no período a que se refere a 
escrituração, limitada a 1% desta, aos que não 
cumprirem o prazo estabelecido para 
apresentação dos registros e respectivos 
arquivos.

Multas por atraso



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

Multas por atraso



• 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.

Multas por atraso



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.

Retificação da ECF



• 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.

Retificação da ECF



• 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.

Retificação da ECF



• 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.

Retificação da ECF



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). 

Retificação da 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 CFC, publicada em 12 de 
dezembro/14.

Lançamentos Extemporâneos na ECD e seus Reflexos na ECF



ITG 2000 (R1), itens 31 a 36: 
• Retificação de lançamento é o processo técnico de correção de 

registro realizado com erro na escrituração contábil da 
entidade e pode ser feito por meio de:

estorno;

transferência; e

complementação.
• Em qualquer das formas citadas no item 31, o histórico do 

lançamento deve precisar o motivo da retificação, a data e a 
localização do lançamento de origem. 

• O estorno consiste em lançamento inverso àquele feito 
erroneamente, anulando-o totalmente.

Lançamentos Extemporâneos na ECD e seus Reflexos na ECF



• Lançamento de transferência é aquele que promove a 
regularização de conta indevidamente debitada ou creditada, 
por meio da transposição do registro para a conta adequada.

• Lançamento de complementação é aquele que vem 
posteriormente complementar, aumentando ou reduzindo o 
valor anteriormente registrado. 

• Os lançamentos realizados fora da época devida devem 
consignar, nos seus históricos, as datas efetivas das ocorrências 
e a razão do registro extemporâneo.

Lançamentos Extemporâneos na ECD e seus Reflexos na ECF



• De acordo com o art. 6º-C da Instrução Normativa 
RFB nº 1.422/13, 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.

Lançamentos Extemporâneos na ECD e seus Reflexos na ECF



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

Recuperação da ECD



• 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). 

Recuperação da ECD



• 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. 

Recuperação da ECD



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

Recuperação da ECD



Exemplo: Arquivo da ECF do ano-calendário de 
2018 (01/01/2018 a 31/12/18):

• 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.

Recuperação da ECD



• 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. 

Arquivos da ECF ou da ECD Corrompidos ou Extraviados



• 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.

Arquivos da ECF ou da ECD Corrompidos ou Extraviados



• O recibo que comprova a transmissão 
da escrituração não é baixado via 
ReceitanetBX.

Recuperação do Recibo de Transmissão da ECF



• 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.

Recuperação do Recibo de Transmissão da ECF



• 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).

Recuperação da ECF Anterior



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

 

 

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



• 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. 

 

 

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



• 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.  

 

 

 

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).

 

 

Plano de Contas e Mapeamento



• 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 PJ utilize uma conta transitória analítica 
“Resultado do Exercício” ou “Apuração do Resultado 
Exercício” para realizar os registros 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”.

 

Conta “Resultado do Exercício”



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).
 

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



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).  

 

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



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).

 

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



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).  

 
 

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



De acordo com a Instrução Normativa RFB nº 1.717/17, 
alterada pela Instrução Normativa RFB nº 1.765/17, 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.  
 

Pedido de Restituição e Declaração 
de Compensação – Per/Dcomp



• Não é possível transmitir duas ou mais ECF´s 
caso ocorra mudança de contabilista 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.  

 

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



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

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



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

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



• Isso pode ser feito, na ECD, por meio do 
preenchimento do registro I157 (transferência 
de plano de contas) no segundo arquivo 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.

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



• 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.

Pessoas Jurídicas Imunes e Isentas



• 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 
contabilista.

Pessoas Jurídicas Imunes e Isentas



• 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 contabilista, no 
registro 0930, é obrigatória.

Pessoas Jurídicas Imunes e Isentas



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

Regras Gerais de Preenchimento



Tela da criação da ECF pelo Lucro Presumido



Tela da recuperação da dados anteriores



Tela da validação da escrituração



Tela dos erros



Tela do relatório dos erros e advertências



Tela do relatório dos erros 



Tela do relatório dos erros 



Corrigindo os erros 



Corrigindo os erros 



Corrigindo os erros 



Tela recuperação de dados da ECD



Registro 0930: Identificação dos Signatários da ECF

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.



Registro 0930: Identificação dos Signatários da ECF

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.



Registro 0930: Identificação dos Signatários da ECF

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 contabilista. 



Cadastramento de Procuração Eletrônica

Assinatura como procurador

O contabilista pode assinar a ECF como 
contabilista e procurador. Para assinar 
como procurador, é necessária a 
procuração eletrônica cadastrada no e-
CAC.



Registro 0930: Identificação dos Signatários da ECF

Blocos

Bloco L: Lucro Real
Bloco P: Lucro Presumido
Bloco T: Lucro Arbitrado
Bloco U: Imunes e Isentas



                            Blocos

O programa da ECF foi desenvolvido de forma a 
atender às disposições de apuração do IRPJ e 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.

                      



Bloco V: Declaração DEREX

As pessoas jurídicas exportadoras 
deverão informar anualmente à Receita 
Federal a origem e a utilização dos 
recursos movimentados no exterior 
durante o ano-calendário imediatamente 
anterior. 



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

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. 
 



Bloco X280: 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.



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.



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 (Lucro Real, Lucro Presumido e Lucro Arbitrado)

Neste registro devem ser prestadas informações 
sobre todo o IRRF e CSLL retidos na fonte durante 
o período abrangido pela ECF, incidentes sobre as 
receitas que compõem a base de cálculo do tributo 
devido.



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 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.



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 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).



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.

E abrangerá:



Registro Y671: Outras Informações (Lucro Real)

- Aquisição de máquinas, aparelhos, instrumentos e 
equipamentos novos.
- Doação aos fundos dos direitos da criança e do 
adolescente.
- Doação aos fundos nacional, estaduais e municipais do 
idoso.
- Aquisições para o ativo imobilizado.
- Baixas do ativo imobilizado.
- Bens sujeitos ao incentivo de que trata a Lei no 
11.051/04, no início do período.



Registro Y671: Outras Informações (Lucro Real)

- Bens sujeitos ao incentivo de que trata a Lei no 11.051/04, no 
fim do período.
- Saldo de créditos de CSLL sobre depreciação no início do 
período.
- Valor das operações de câmbio com isenção de IOF.
- Valor total da folha de pagamento sujeita à alíquota reduzida 
de que trata a Lei no 11.774/08.
- Alteração de capital na forma dos art. 22 e 23 da Lei no 
9.249/95.
- Opção pela escrituração, no ativo, da base de cálculo negativa 
da CSLL.



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

Capital registrado no ano imediatamente anterior 
Capital registrado no ano da escrituração 
Estoques no ano imediatamente anterior 
Estoques no ano da escrituração 
Caixa no ano imediatamente anterior
Caixa no ano da escrituração
Aplicações financeiras no ano imediatamente anterior
Aplicações financeiras no ano da escrituração 
Conta a receber no ano imediatamente anterior 
Conta a receber no ano da escrituração



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

Conta a pagar no ano imediatamente anterior 
Conta a pagar no ano da escrituração 
Compras de mercadorias no ano da escrituração 
Compras do ativo, exceto ativo circulante e ativo não circulante 
realizável a longo prazo, no ano da escrituração
Receitas e rendimentos não tributáveis ou tributados 
exclusivamente na fonte no ano da escrituração 
Total do ativo no ano da escrituração 
Regime de apuração das receitas 
Método de avaliação de estoques



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

Apresenta mês a mês às informações das 
empresas optantes pelo REFIS.



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. 



Cruzamentos das informações da ECF

ECF x EFD contribuições
ECF x ECD
ECF x DCTF
ECF x DIRF



Cruzamentos das informações da ECF

ECF x PerdComp x DCTF
ECF x Fontes pagadoras
ECF x EFD-ICMS/IPI
ECF x Esocial



Cruzamentos das informações da ECF

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?



Cruzamentos das informações da ECF

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 registrados na 
contabilidade segundo os critérios contábeis e 
fiscais? 



Cruzamentos das informações da ECF

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?
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