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O MUNDO TEM MUDADO?

BREVE HISTÓRICO - CONCEITO

A Escrituração Contábil Digital (ECD) é parte
integrante do projeto SPED e tem por
objetivo a substituição da escrituração em
papel pela escrituração transmitida via
arquivo.

OBRIGATORIEDADE

I - as pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com
base no lucro real;
II - as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido, que
distribuírem, a título de lucros, sem incidência do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (IRRF), parcela dos lucros ou dividendos superior ao valor
da base de cálculo do Imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita; e,

III - as pessoas jurídicas imunes e isentas.
Caso a empresa não tenha movimento no período ela fica desobrigada.
Fonte: Receita Federal do Brasil

ESTATÍSTICAS DOS LIVROS CONTÁBEIS DIGITAIS

LIVROS DIGITAIS NO ESTADO DE ALAGOAS
Status

2010

2011

2012

2013

2014

Recebido

-

-

-

-

9

Aguardando Processamento

-

-

-

-

-

Aguardando Pagamento

-

-

-

-

-

Em Análise

1

-

-

-

-

Autenticado

48

58

91

284

119

572

541

586

767

885

Indeferido

66

78

54

22

-

Substituído

182

197

195

164

88

Total

863

874

926

1.237

1.101

651

732

805

894

Sob Exigência

Total de Empresas
612
Fonte: Sítio do Sped - Receita Federal do Brasil

ESTATÍSTICAS DOS LIVROS CONTÁBEIS DIGITAIS
EVOLUÇÃO DOS STATUS
2010 a 2014
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FUNDAMENTAÇÃO LEGAL - A ERA DIGITAL

• Resolução Nº 1.020 de 2005 – Formalidades de
Escrituração
• Resolução Nº 1.299 de 2010 – Adequações a
operação de SPED

• Instrução Normativa RFB nº 787, de 19 de
novembro de 2007
• Institui a Escrituração Contábil Digital

DNRC

• Instrução Normativa Nº 107, de 23 de maio de 2008

PRAZO

MODELO DE LIVRO

|0000|LECD|01012006|31012006|ESTABELECIMENTO TESTE DIÁRIO
GERAL|00910509000171|SP|535054653118|3550308|111111||
|0150|5-OS2328-PFJ008|PFJ
008|00105|77623163000740|||DF|0733103800108||5300108|||
|0180|08|01052004|27012006|
|0990|25|
|I001|0|
|I010|G|1.00|

REFLEXÃO

“A vantagem é que quando os
computadores substituírem os
contadores iremos prender os
computadores”
Antonio Lopes de Sá

ALGUMAS VALIDAÇÕES

A escrituração G, Diário Geral, não pode conviver com nenhuma
outra escrituração no mesmo período, ou seja, as escriturações
principais (G, R ou B) não podem coexistir.
A escrituração G não possui livros auxiliares (A ou Z), e,
consequentemente, não pode conviver com esses tipos de
escrituração.
A escrituração resumida R (Diário Resumido) pode conviver com os
livros auxiliares (A e Z).
O livro de balancetes e balanços diários B pode conviver com os
livros auxiliares (A e Z).

MODELO DE FUNCIONAMENTO

Empresário ou
Sociedade Empresária
Leiaute

SPED - Repositório Nacional
. Validar
. Receber
. Fornecer Recibo
. Fornecer Situação

BD
Gerar Arquivo

. Escrituração
. Banco Dados

Internet
Administrador
Contabilista

Programa
Java

Requerimento

. Validar
. Assinar
. Requerer
. Visualizar
. Transmitir
. Consultar
. Obter autenticação
Consulta Web
- situação

BD

Junta
Comercial

. Enviar Requerimento/
Protocolo/Dados do livro
. Receber Autenticação/Exigência
Intranet
Internet
Extranet

Internet

. Gerar GR
. Verificar Pagamento
. Analisar Livro e
Requerimento
. Autenticar Livro
. Fornecer Situação
. Atualizar dados no SPED

Entidades

BACEN
SUSEP

SEFAZ
RFB
OUTROS

REQUERIMENTO DE AUTENTICAÇÃO

Confeccionar
e Recolher o
DAE

Assinatura
sequencial,
conforme
define a lei

Numeração
sequencial em
continuidade
a escrituração
em papel

LIVROS CONSTANTES NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

• G - Diário Geral;
• R - Diário com Escrituração Resumida (vinculado a livro auxiliar);
• A - Diário Auxiliar;
• Z - Razão Auxiliar; e,
• B - Livro de Balancetes Diários e Balanços.

PRINCIPAIS MUDANÇAS

Retificação de erros
• Registrados no exercício em que foram identificados
• ECD transmitida com erros não se altera
Substituição de Livros = Cancelamento
• Termo de Cancelamento
• Lavrado por dois contadores
• NIRE diferente

NOVOS REGISTROS – J200

• J200 - Tabela de Histórico de Fatos Contábeis que Modificam a
Conta Lucros Acumulados ou a Conta Prejuízos Acumulados ou
Todo o Patrimônio Líquido
• J210 - DLPA – Demonstração de Lucros ou Prejuízos
Acumulados/DMPL – Demonstração de Mutações do
Patrimônio Líquido
• J215 - Fato Contábil que Altera a Conta Lucros Acumulados ou a
Conta Prejuízos Acumulados ou Todo o Patrimônio Líquido
• J310 – Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)
• J410 – Demonstração do Valor Adicionado (DVA)

QUESTÕES DIVERSAS

 Caso tenha alterado o NIRE ao decorrer do período, utiliza-se o NIRE da nova sede.
 O prazo pode ser fracionado.
 Utilização mínima de 4 níveis.
 DE x PARA para planos referenciais.

ECF – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL

• Instrução Normativa RFB nº 1.422, de 19 de dezembro de 2013
• Definição do início da obrigatoriedade: 2014
• Empresas obrigadas: Lucro Real, Presumido e Arbitrado, Imunes e
Isentas.
• Art. 1º A partir do ano-calendário de 2014, todas as pessoas jurídicas,
inclusive as equiparadas, deverão apresentar a Escrituração Contábil
Fiscal (ECF) de forma centralizada pela matriz.
• § 1º No caso de pessoas jurídicas que foram sócias ostensivas de
Sociedades em Conta de Participação (SCP), a ECF deverá ser
transmitida separadamente, para cada SCP, além da transmissão da
ECF da sócia ostensiva.
• Definição do Prazo de Entrega: último dia útil do mês de Julho de
2015.

QUESTÕES RESOLVIDAS
-

Harmonização do padrão contábil
Possibilidade de comparabilidade entre empresas do Brasil e exterior
Garantia de uma única escrituração contábil (societária)
Isenção da distribuição dos dividendos das empresas nacionais
Ajustes de base do lucro digitalmente – Maior segurança jurídica

E o que ficou de “fora”...
- Permanência da incidência de imposto sobre o lucro auferido por subsidiárias
estrangeiras (controlada ou coligada) antes da sua efetiva disponibilização;
- Aumento da complexidade dos controles dos lucros de subsidiárias;
- Desrespeito aos tratados sobre duplicidade tributária assinados pelo Brasil.

ECF – BLOCOS
Bloco
0
C

E

J
K
L

M
N

Nome do Bloco
Abertura e Identificação
Informações Recuperadas das ECD
(bloco recuperado pelo sistema –
não é importado)
Informações Recuperadas da ECF
Anterior e Cálculo Fiscal dos Dados
Recuperados da ECD (Bloco
recuperado pelo sistema – não é
importado)
Plano de Contas e Mapeamento

Descrição do Bloco
Abre o arquivo, identifica a pessoa jurídica e referencia o período da ECF.
Recupera, das ECD do período da escrituração da ECF, as informações do plano de contas e os
saldos mensais.
Recupera, da ECF 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.

Apresenta o mapeamento do plano de contas contábil para o plano de contas referencial.

Saldos das Contas Contábeis e Apresenta os saldos das contas contábeis patrimoniais e de resultado por período de apuração e o
Referenciais
seu mapeamento para as contas referenciais.
Lucro Líquido
Apresenta o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, os ajustes do RTT,
caso existam, e apura o lucro líquido.
e-LALUR e e-LACS
Apresenta os livros eletrônicos de escrituração e apuração do IRPJ (e-LALUR) e da CSLL (eLACS) da Pessoa Jurídica Tributada pelo Lucro Real - partes A e B.

P

Imposto de Renda e Contribuição Calcula o IRPJ e a CSLL com base no lucro real (estimativas mensais e ajuste anual ou valores
Social (Lucro Real)
trimestrais).
Lucro Presumido
Apresenta o balanço patrimonial e apura o IRPJ e a CSLL com base no lucro presumido.

T

Lucro Arbitrado

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

U

Imunes ou Isentas

X

Informações Econômicas

Apresenta o balanço patrimonial das imunes ou isentas. Apura, quando for o caso, o IRPJ e a
CSLL com base no lucro real.
Apresenta informações econômicas da pessoa jurídica.

Y

Informações Gerais

Apresenta informações gerais da pessoa jurídica.

9

Encerramento do Arquivo Digital

Encerra o arquivo digital.

ECF - LEGISLAÇÃO

Destaques:
→ Dispõe que escrituração contábil da pessoa jurídica tributada com
base no lucro real deverá ser entregue em meio digital ao Sistema
Público de Escrituração Digital (Sped);
→ Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) deverá ser entregue em meio
digital, no qual será transcrita a apuração do lucro real, além da apuração
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e demais informações
econômico-fiscais;
→ Define que pessoa jurídica que deixar de apresentar o Lalur, ou que o
apresentar com inexatidões, incorreções ou omissões, ficará sujeita às
multas.

ECF - LEGISLAÇÃO
Destaques:
→ Composição da Receita Bruta:
• o produto da venda de bens nas operações de conta própria;
• o preço da prestação de serviços em geral;
• o resultado auferido nas operações de conta alheia;
• e as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica, não
compreendidas nestes itens citados anteriormente;
→ E a receita líquida será a receita bruta diminuída de:
• Devoluções e vendas canceladas;
• Descontos concedidos incondicionalmente;
• Tributos sobre ela incidentes;
• Valores decorrentes do ajuste a valor presente, de que trata o inciso VIII do
caput do art. 183 da Lei nº 6.404/1976, das operações vinculadas à receita
bruta.

ECF - LEGISLAÇÃO
Destaques:
→ Encargos de depreciação, amortização e exaustão de bens objetos de
arrendamento mercantil não integrarão o custo de produção dos bens ou serviços
da pessoa jurídica arrendatária, - Exclusão da base do lucro líquido no período de
apuração for apropriado como custo de produção;
→ O custo de aquisição de bens do Ativo Não Circulante - Imobilizado e Intangível
não poderá ser deduzido como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver
valor unitário não superior a R$ 1.200,00 ou prazo de vida útil não superior a 1
ano;
→ Vetada a ampliação do parcelamento de débitos tributários, batizado de Refis
da Crise, e a anistia de multas para planos de saúde.
→ Alterações entrarão em vigor somente em 1º.01.2015, sendo facultada a opção
irretratável da sua observância na aplicação a partir de 1º.01.2014, na forma e no
prazo a serem definidos pela RFB.

ORIGEM DE INFORMAÇÃO

NF-e

CT-e

NFS-e

Contratos

ECD

LALUR

DIPJ

FCONT

ECF

ECF - CONTEÚDO

 Recuperação dos saldos da ECD para as empresas obrigadas à
esta;
 Ano-calendário 2015 - ECF recuperada da anterior;
 Preenchimento, controle e validações das partes A e B do Livro
Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-Lalur) e do Livro
Eletrônico de Apuração da Base de Calculo da CSLL (e-Lacs);
 Integração das fichas de informações econômicas e de
informações gerais da DIPJ.

ECF - LEGISLAÇÃO
Nome do Bloco

Bloco
0

0 Abertura e Identificação

C

C Informações Recuperadas das ECD (bloco recuperado pelo sistema – não é importado)

E

E Informações Recuperadas da ECF Anterior e Cálculo Fiscal dos Dados Recuperados da ECD (Bloco recuperado pelo sistema – não é importado)

J

Plano de Contas e Mapeamento

K

Saldos das Contas Contábeis e Referenciais

L

Lucro Real

M

e-LALUR e e-LACS

N

Imposto de Renda e Contribuição Social (Lucro Real)

P

Lucro Presumido

T

Lucro Arbitrado

U

Imunes ou Isentas

X

Informações Econômicas

Y

Informações Gerais

9

Encerramento do Arquivo Digital

ECF – BLOCOS E REGISTROS

ECF – BLOCOS E REGISTROS

ECF – BLOCOS E REGISTROS

ECF – BLOCOS E REGISTROS

ECF – BLOCOS E REGISTROS

ECF – BLOCOS E REGISTROS

ECF – BLOCOS E REGISTROS

CONSIDERAÇÕES GERAIS

 Empresa terá que detalhar mais as informações, bem como
organizá-las para que não haja perda ou erro de informações.
 Utiliza o mapeamento de fato gerador, por vezes deverá ser feito
com empresa que mantém escrituração regular.
 Cada dia mais, estar inserido no processo digital é fundamental
para mitigar riscos.

MUITO OBRIGADO

DÚVIDAS?
“Prefiro a dúvida que me move à
certeza que me congela”

MUITO OBRIGADO

Filemon Augusto de Oliveira
filemon.oliveira@dhesco.com.br
Dhesco Consultoria e Treinamento Ltda

