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ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL 

ECF 
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Informações Fiscais  - Processo Tradicional.  

DOCUMENTO DECLARAÇÃO 

INTERPRETAÇÃO 

DO                                                

DOCUMENTO S 

ESCRITURAÇÃO 

FISCO 
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DOCUMENTO 

Digital 

INTERPRETAÇÃO 

DO                                                

DOCUMENTO 

ESCRITURAÇÃO 

Digital 

FISCO 

Informações Fiscais  - Processo SPED  
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IRPJ e CSLL – MODELO ANTERIOR  

DOCs. 

Lalur 
Parte A:  Adições  Exclusões 

Parte B:  Controle para períodos 

futuros 

S(Balanço, DRE) 

S(saldos + pl.contas) 

visão fiscal = 

contabilidade sem 

convergência para as 

notas internacionais + 

plano referencial 

S 

DIPJ 

S 
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ECF – MODELO PROPOSTO.  

DOCs. 
(saldos + 
pl.contas) 

ECF 
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ECF – MODELO PROPOSTO.  

(saldos + 
pl.contas) 

• Programa lê ECD do período e ECF do ano 

anterior. Informações são armazenadas em 

registros específicos e não são editáveis 

• Podem, entretanto, ser alterados em registros 

próprios (rastreabilidade) 

• Programa converte saldos mensais da ECD 

para o período de apuração dos tributos,  

mantendo o plano de contas (Atenção para 

mudança  de plano) 

• Plano de contas referencial obrigatório na  ECF 

(facultativo na ECD) 

• Adições e exclusões têm registro próprio e, 

SEMPRE que possível, são vinculados a 

lançamentos da ECD 

• Parte B do Lalur é incorporada integralmente  

• Registros específicos para “outras 

informações” da DIPJ 

• Bloco W – Declaração  País-a-País 

ECF 
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Pessoas jurídicas obrigadas: 

 

TODAS (inclusive IMUNES E ISENTAS e equiparadas). 

 

Pessoas jurídicas não obrigadas: 

•  Optantes pelo simples, 

• Órgãos públicos, fundações e autarquias públicas 

• Inativas 

 

 

Nota: SCP apresenta ECF separada da do sócio ostensivo (obrigatória a 

utilização do CNPJ da SCP) 

 

ECF – Escrituração Contábil Fiscal  
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Obrigatoriedade – ECD e ECF  

Livro Perfil 
Obrigatoriedade (ano-

calendário) 

2014 2015 2016 

ECD 

Lucro Real S S S 

Lucro Presumido (lucro distribuído > presumido ajustado) S S - 

Lucro Presumido (que não optaram por livro caixa e RB > 

1.200) 
N N S 

Optantes pelo simples, N N N 

Órgãos públicos, fundações e autarquias públicas N N N 

Inativas N N N 

Imunes e isentas dispensadas da EFD-Contribuições N N - 

Imunes e isentas com contribuições > 10.000 - - S 

Imunes e isentas com receita > 1.200.000 - - S 

ECF 

Todas S S S 

Optantes pelo simples, N N N 

Órgãos públicos, fundações e autarquias públicas N N N 

Inativas N N N 

Imunes e isentas dispensadas da EFD-Contribuições N S S 
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ECF – Prazo 

Geral:  JULHO (a partir de 2016) 

 

Situações especiais (Extinção, Cisão, fusão ou incorporação 

ocorridos entre): 

 janeiro e abril: prazo geral 

 maio e dezembro => 3º. mês subsequente 

 

 Incorporadora do mesmo grupo no AC anterior: 

 dispensada (em relação ao evento) 
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Assinatura Digital padrão ICP-Brasil 

 

Signatários (IN 1422 é omissa): 

• Programa Validador 

• Pela pessoa jurídica (Lucro Real e Presumido): 

• A própria PJ (e-CNPJ ou e-PJ), ou 

• Representante Legal (pessoa física), ou 

• Procurador (pessoa física ou jurídica). 

• Contador  

• Certificado A1 ou A3 

ECF – Assinatura  
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Livro caixa para Lucro Presumido: 

 

Apresentação de Demonstrativo do Livro Caixa das 

empresas do lucro presumido que optaram por tal forma 

de escrituração (bloco Q): 

• Obrigatória a partir de 2017 (se RB > 1.200.000) 

ECF – Novidades 2017 
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•PJ do lucro real 

IN RFB 1.420/13  

Obrigatoriedade da ECD a partir de 01.01.2016 – art. 3º. 
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• PJ do lucro presumido que não tenham 

optado pela escrituração do livro caixa 

• Dispensa só vale para IRPJ e CSLL 

• Continua obrigada a manter escrituração contábil 

pela legislação comercial 

• Deve manter os arquivos contábeis para 

apresentação no formado na IN RFB 86/2001 e do 

Manad 

• Se receita bruta > 1,2 milhões, deve apresentar 

livro caixa na ECF (aumento da exposição do 

contribuinte) 

IN RFB 1.420/13  

Obrigatoriedade da ECD a partir de 01.01.2016 – art. 3º. 
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• PJ do lucro presumido que não tenham 

optado pela escrituração do livro caixa 

• Se lucro distribuído for maior que lucro presumido 

ajustado, há incidência de IRFonte 

• Para garantir isenção é necessário ter 

contabilidade no ano da apuração e no da 

distribuição 

IN RFB 1.420/13  

Obrigatoriedade da ECD a partir de 01.01.2016 – art. 3º. 



Todos os direitos de  edição reservados à Tonelli e Tutomu Consultoria Ltda.,  junho de 2017 

 

• as pessoas jurídicas imunes e isentas obrigadas a 

manter escrituração contábil, nos termos da alínea “c” do § 2º 

do art. 12 e do § 3º do art. 15, ambos da Lei nº 9.532/97 

(instituições de educação ou de assistência social; instituições 

de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico), que: 

• Pis/Pasep (inclusive sobre folha) + Cofins + CPRB > 

10.000,00 em qualquer mês do ano-calendário; OU 

• ∑(receitas, doações, incentivos, subvenções, 

contribuições, auxílios, convênios e ingressos 

assemelhados (no ano calendário, ou proporcional) > 

1.200.000,00 

IN RFB 1.420/13  

Obrigatoriedade da ECD a partir de 01.01.2016 – art. 3º. 
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Desobrigadas (a partir de 2016):  

• simples nacional; 

• PJ do lucro presumido que tenham optado, para fins 

fiscais, pela escrituração do livro caixa; 

• órgãos públicos, às autarquias e às fundações públicas; 

• Inativas 

IN RFB 1.420/13  

Obrigatoriedade da ECD a partir de 01.01.2016 – art. 3º. 
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• Imunes e isentas que, cumulativamente: 

• Pis/Pasep (inclusive sobre folha) + Cofins + CPRB <= 

10.000,00 (em todos os meses) do ano-calendário; E 

• ∑(receitas, doações, incentivos, subvenções, 

contribuições, auxílios, convênios e ingressos 

assemelhados (no ano calendário, ou proporcional) <= 

1.200.000,00 

IN RFB 1.420/13  

Desobrigadas a partir de 01.01.2016 
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A ME ou EPP que receber aporte de capital 

na forma prevista nos arts. 61-A a 61-D da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, deverá 

manter escrituração contábil digital (ECD) 

RESOLUÇÃO CGSN Nº 131/2016 
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Lucro Presumido – Obrigatoriedade ECD – Nova Polêmica 

Programa validador da ECF 

CORRIGIDO NA VERSÃO 3.01 
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DECRETO  No - 8.683, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2016  

  

Art. 1º O Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996, passa a vigorar com 

as seguintes alterações:  

  

"Art. 78-A. A autenticação de livros contábeis das empresas poderá ser feita 

por meio do Sistema Público de Escrituração Digital - Sped de que trata o 

Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, mediante a apresentação de 

escrituração contábil digital.  

 

§ 1º A autenticação dos livros contábeis digitais será comprovada pelo 

recibo de entrega emitido pelo Sped. 

 

§ 2º A autenticação prevista neste artigo dispensa a autenticação de que 

trata o art. 39 da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos termos do 

art. 39-A da referida Lei."(NR)  

Autenticação dos livros em Juntas Comerciais  

DISPENSA 
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 Art. 2º Para fins do disposto no art. 78-A do Decreto nº 

1.800, de 1996, são considerados autenticados os livros 

contábeis transmitidos pelas empresas ao Sistema 

Público de Escrituração Digital - Sped, de que trata o 

Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, até a data de 

publicação deste Decreto, ainda que não analisados pela 

Junta Comercial, mediante a apresentação da escrituração 

contábil digital.  

  

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos 

livros contábeis digitais das empresas transmitidos ao 

Sped quando tiver havido indeferimento ou solicitação de 

providências pelas Juntas Comerciais até a data de 

publicação deste Decreto. 

 

Autenticação dos livros em Juntas Comerciais  

DISPENSA 
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Lei nº.  8.934/1994 (Dispõe sobre o Registro Público de 

Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências) 

 

Art. 39-A.  A autenticação dos documentos de empresas de 

qualquer porte realizada por meio de sistemas públicos 

eletrônicos dispensa qualquer outra.         (Incluído pela Lei 

Complementar nº 1247, de 2014) 

 

Art. 39-B.  A comprovação da autenticação de documentos e 

da autoria de que trata esta Lei poderá ser realizada por meio 

eletrônico, na forma do regulamento.         (Incluído pela Lei 

Complementar nº 1247, de 2014) 
 

Autenticação dos livros em Juntas Comerciais  

DISPENSA 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art8
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Fonte: sítio do Sped em 23/09/2016 

AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS – JUNTAS COMERCIAIS 
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AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS  DE ENTIDADES NÃO 

SUJEITAS A REGISTRO EM JUNTAS COMERCIAIS 

São três os casos: 

• Pessoas físicas equiparadas a pessoas jurídicas 

pela legislação do imposto de renda (registram e 

autenticam livros na RFB); 

 

• Sociedades de advogados (registram livros na 

OAB); 

 

• Sociedades simples, (autenticam dos livros em 

cartório de registro civil de pessoas jurídicas).  
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AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS  DE ENTIDADES NÃO 

SUJEITAS A REGISTRO EM JUNTAS COMERCIAIS 

• Pessoas físicas equiparadas a pessoas jurídicas 

 

• Esperamos, para breve, a edição de nova 

versão do perguntão do IRPJ esclarecendo que, 

para tais pessoas jurídicas, inexiste a obrigação 

da autenticação e registro, quando 

apresentada a ECD. 
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AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS  DE ENTIDADES NÃO 

SUJEITAS A REGISTRO EM JUNTAS COMERCIAIS 

• Sociedades de advogados 

 

• Extinção da autenticação depende de contatos 

entre membros do Sped, notadamente CFC e 

RFB, com OAB para busca de solução; 
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AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS  DE ENTIDADES NÃO 

SUJEITAS A REGISTRO EM JUNTAS COMERCIAIS 

Sociedades simples 

 

• Obrigatoriedade prevista apenas na legislação do 

IR; 

• IN RFB 1420/13, formalmente dispensa a 

autenticação para fins fiscais. 

• Alteração nas orientações do Manual da ECD, 

deixando a critério da pessoa jurídica a 

autenticação dos cartórios; 

• Resolução CFC 1299 (CTG 2001 – R2), determina 

que a autenticação somente obrigatória quando 

prevista em legislação específica; 
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AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS  DE ENTIDADES NÃO 

SUJEITAS A REGISTRO EM JUNTAS COMERCIAIS 

Sociedades simples 

 

O Ministério Público também, indiretamente, 

dispensa a obrigação da autenticação ao 

estabelecer, na compilação 9 do SIAPE, que não 

há necessidade de informar o número da 

autenticação quando o livro contábil tiver sido 

apresentado ao SPED. 
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AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS  DE ENTIDADES NÃO 

SUJEITAS A REGISTRO EM JUNTAS COMERCIAIS 
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Somente poderão ser 

substituídos os livros que 

contenham erros que não 

possam ser corrigidos por 

meio de lançamentos 

extemporâneos, nos termos das 

Normas Brasileiras de 

Contabilidade. 

IN RFB 1420/13 – ECD  

SUBSTITUIÇÃO DE LIVROS AUTENTICADOS 
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Termo de Verificação Para Fins de Substituição da ECD, 

detalhando os erros que deram motivo à substituição, deverá 

integrar a escrituração substituta e conterá: 

 

I -   Identificação da escrituração substituída; 

II -  Descrição pormenorizada dos erros; 

III - Identificação clara e precisa dos registros que contêm os 

erros, exceto quando o erro for decorrência necessária de 

outro erro já discriminado; 

IV - Declaração de que o(s) signatário(s) do Termo de 

Verificação não é(são) responsável(is) pelas escriturações, 

substituta ou substituída, exceto quando ele(s) for(em), 

também, signatário(s) de uma delas. 

IN RFB 1420/13 – ECD  

SUBSTITUIÇÃO DE LIVROS AUTENTICADOS 
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São nulas as alterações que não 

decorram do Termo de 

Verificação. 

IN RFB 1420/13 – ECD  

SUBSTITUIÇÃO DE LIVROS AUTENTICADOS 
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SIGNATÁRIOS DO TERMO 

I - O próprio profissional contábil que assina a escrituração 

substituta, quando a correção dos erros não dependa de 

alterações de lançamentos contábeis, saldos, ou 

demonstrações contábeis, tais como, correções em termo de 

abertura, de encerramento, identificação dos signatários, etc.; 

ou, 

II - Por dois (2) profissionais contábeis, sendo um deles 

contador, quando a correção do erro gere alterações de 

lançamentos contábeis, saldos ou demonstrações não 

auditadas por auditor independente; ou 

III - Por dois (2) contadores, sendo um deles Auditor 

Independente, quando a correção do erro gere alterações de 

lançamentos contábeis, saldos ou demonstrações e 

tenham sido auditadas por auditor independente. 

IN RFB 1420/13 – ECD  

SUBSTITUIÇÃO DE LIVROS AUTENTICADOS 
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ECF – Novidades 2017 Edição de dados cadastrais 

Registros 0000, 0010, 0020 e 0021 
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ECF – Novidades 2017 Edição de dados cadastrais 

Registros 0000, 0010, 0020 e 0021 



Todos os direitos de  edição reservados à Tonelli e Tutomu Consultoria Ltda.,  junho de 2017 

 

ECF – Novidades 2017 Edição de dados cadastrais 

Registros 0000, 0010, 0020 (LR) e 0021 

TODOS, EXCETO OS QUE DECORRAM DE OUTRO 

CAMPO: 

EX, QUANTIDADE DE SCP SÓ É HABILITADO DE, NO 

REGISTRO 0000 FOR INFORMADO QUE É SÓCIO 

OSTENSIVO DE SCP. 
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ECF – Novidades 2017 Edição de dados cadastrais 

Registros 0000, 0010, 0020 (LP) e 0021 

TODOS, EXCETO OS QUE DECORRAM DE OUTRO 

CAMPO OU NÃO SE APLIQUEM AO LUCRO 

PRESUMIDO 
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ECF – Novidades 2017 Edição de dados cadastrais 

Registros 0000, 0010, 0020 (LP) e 0021 

TODOS  
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Quem está obrigado: 

Controlador de grupo multinacional com receita 

consolidada >= 2,26 bilhões 

Onde 

Na jurisdição (país) em que se situa. 

Quando 

Parte integrante da ECF 

ECF – Novidades 2017 Declaração País-a-País 
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Exceções à regra que obriga o controlador: 

• Controlador final pode designar entidade ligada 

para apresentar a declaração, desde que não 

implique em falta de apresentação. 

• Falha sistêmica (jurisdição não compartilha a 

informação) 

 

(Se controlador final não entrega ou jurisdição não tem 

acordo para compartilhar: membro do grupo no Brasil 

está obrigado)  

ECF – Novidades 2017 Declaração País-a-País 



Todos os direitos de  edição reservados à Tonelli e Tutomu Consultoria Ltda.,  junho de 2017 

 

RFB deve divulgar a lista dos países com os quais tem 

acordo para troca automática de informações. 

Países com entrega facultativa em relação a 2016: 

• Hong Kong, China 

• Japão 

• Lierchtenstein 

• Nigeria 

• Rússia (legislação sob consulta) 

• Suíça (legislação sujeita à aprovação pelo parlamento 

e referendo) 

•  Estados Unidos 

 

ECF – Novidades 2017 Declaração País-a-País 
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O que informar: 

• Composição do grupo com as respectivas 

jurisdições; 

• Se não for o responsável pela prestação de 

informações, indicar quem será o declarante com 

a respectiva jurisdição; 

ECF – Novidades 2017 Declaração País-a-País 
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O que informar: 

Consolidar, por jurisdição: 

a) aos montantes de receitas total e das obtidas de partes 

relacionadas e não relacionadas; 

b) ao lucro ou prejuízo antes do imposto sobre a renda; 

c) ao imposto sobre a renda pago; 

d) ao imposto sobre a renda devido; 

e) ao capital social; 

f) aos lucros acumulados; 

g) ao número de empregados, trabalhadores e demais 

colaboradores; e 

h) aos ativos tangíveis diversos de caixa e equivalentes de 

caixa; 

 

ECF – Novidades 2017 Declaração País-a-País 
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Penalidades da ECF  

Pessoas jurídicas do Lucro Real (Art. 8º-A da Lei 12.973/14): 

 

• 0,25% (limitada a 10% = 40 meses) do lucro líquido (antes do IR e da CSLL) 

por mês de atraso ou fração; 

• Limitada a R$ 100.000,00 para PJ com receita bruta anual =< 

3.600.000,00 

• Limitada a R$ 5.000.000,00 nos demais casos 

• Reduções: 

• Em 90% se apresentada até 30 dias após o prazo 

• Em 75% se apresentada até 60 dias após o prazo 

• Em 50% se apresentada antes de intimação fiscal 

• Em 25% se apresentada no prazo fixado na intimação 

 

Nota: inexistindo LL, será utilizado o último LL apurado, corrigido pela Selic. 

(registro Y720); 
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Pessoas jurídicas do Lucro Real (Art. 8º-A da Lei 12.973/14): 

 

• 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor omitido, 

inexato ou incorreto. 

• não será devida se informações forem corrigidas espontaneamente 

• reduzida em 50% se corrigidas no prazo da intimação 

 

(PRIORIZAÇÃO DA QUALIDADE DA INFORMAÇÃO): 

 

 

Notas:  

• quando os valores relativos a adições, exclusões e compensações se 

referirem tanto ao IRPJ quanto à CSLL, serão considerados uma única vez.  

• Existe, também, a possibilidade de arbitramento do lucro. 

Penalidades da ECF  
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Penalidades – demais declarações ou escriturações 

Art. 57, da MP 2.158-35/01, com a redação dada pela Lei 12.873/13 

Apresentação, fora do prazo, de declaração, demonstração ou 

e escrituração digital (por mês-calendário ou fração): 

 R$ 500,00 

 Imunes e isentas 

 Lucro presumido 

 Simples nacional 

 Início das atividades 

 PJ de direito público 

 R$ 1.500,00 

 Demais PJ 

 reorganização societária ou mais de uma forma de apuração da base 

de cálculo do IRPJ 

 R$ 100,00 

 Pessoas físicas 

Nota: Reduzidas à metade se a apresentação for espontânea. 
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 Não atendimento à intimação da Secretaria da Receita 

Federal do Brasil para cumprir obrigação acessória ou 

prestar esclarecimentos, nos prazos estipulados pela 

autoridade fiscal: R$ 500,00 por mês-calendário. 

 Redução em 70% para optantes pelo simples 

 

 Por apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração 

digital com informações inexatas, incompletas ou 

omitidas:  

 Pessoa jurídica => 3%, não inferior a R$ 100,00, sobre o valor das 

transações comerciais ou das operações financeiras. 

 Redução em 70% para optantes pelo simples 

 Pessoa física e PJ de direito público => 1,5%, não inferior a R$ 50,00, 

sobre o valor das transações comerciais ou das operações financeiras. 

 

Penalidades – demais declarações ou escriturações 

Art. 57, da MP 2.158-35/01, com a redação dada pela Lei 12.873/13 
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Penalidades – Declaração País-a-País (IN RFB 1681/16 – art. 11) 

(= multa declarações ou escriturações em geral) 

I - por apresentação extemporânea (*): 

 a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, se 

estiver em início de atividade ou que, na última ECF 

apresentada (?), tenha apurado lucro presumido; ou 

 b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou 

fração, nas demais situações; 

II - por não atender à intimação da RFB para cumprir obrigação 

prevista nesta Instrução Normativa ou para prestar esclarecimentos 

nos prazos estipulados pela autoridade fiscal: R$ 500,00 

(quinhentos reais) por mês-calendário; 

 

(*) reduzida à metade se apresentação espontânea. 
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Penalidades – Declaração País-a-País (IN RFB 1681/16 – art. 11) 

(multa da ECF) 

 

III - pela omissão de informação relativa a obrigação prevista nesta 

Instrução Normativa ou fornecimento de informação inexata ou 

incompleta: 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem 

reais), do valor omitido, inexato ou incompleto. 

 

 

(IN não fala da extinção da multa pela correção espontânea ou de 

50%, se correção se der no prazo de intimação) 
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DICAS 
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DIVERGÊNCIA ENTRE AS DATAS DE ENCERRAMENTO 

SOCIETÁRIO E FISCAL 

 

FALTA DE ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO NA 

DATA DE APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL 

 

 

 

DIFERENÇA ENTRE ATIVO E PASSIVO NO BALANÇO (P100 

PARA LUCRO PRESUMIDO OU L100 PARA LUCRO REAL) 

 

 

ERRO NO LUCRO REAL E ADVERTÊNCIA NO LUCRO 

PRESUMIDO 
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DIVERGÊNCIA ENTRE AS DATAS DE ENCERRAMENTO 

SOCIETÁRIO E FISCAL 

 

 

O que fazer se a ECD já foi entregue e 

foi automaticamente autenticada? 
 



Todos os direitos de  edição reservados à Tonelli e Tutomu Consultoria Ltda.,  junho de 2017 

 

DIVERGÊNCIA ENTRE AS DATAS DE ENCERRAMENTO 

SOCIETÁRIO E FISCAL 

LUCRO PRESUMIDO (exemplo: encerramento contábil anual 

gera 3 advertências) 

1. No primeiro trimestre, verificar se a diferença =  resultado do 

período (registro P050). Sendo igual, desconsiderar a 

advertência. 

 

2. No segundo trimestre, verificar se a diferença =  resultado do 

primeiro trimestre + resultado do segundo. Sendo igual, 

desconsiderar a advertência. 

 

3. No terceiro trimestre, verificar se a diferença =  resultado do 

primeiro trimestre + resultado do segundo + resultado do 

terceiro. Sendo igual, desconsiderar a advertência. 
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DIVERGÊNCIA ENTRE AS DATAS DE ENCERRAMENTO 

SOCIETÁRIO E FISCAL 

LUCRO REAL (exemplo: lucro real trimestral e encerramento 

contábil anual gera 3 ERROS) 

 

1. No primeiro trimestre, verificar se a diferença =  resultado do 

período (registro L300).  

2. No segundo trimestre, verificar se a diferença =  resultado do 

primeiro trimestre + resultado do segundo. 

3. No terceiro trimestre, verificar se a diferença =  resultado do 

primeiro trimestre + resultado do segundo + resultado do 

terceiro. Sendo igual, desconsiderar a advertência. 
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DIVERGÊNCIA ENTRE AS DATAS DE ENCERRAMENTO 

SOCIETÁRIO E FISCAL 

LUCRO REAL (exemplo: lucro real trimestral e 

encerramento contábil anual gera 3 ERROS) 

A) Criar conta ANALÍTICA no PL com as seguintes 

características (J150) 

 Conta de nível superior deve ser a que que 

represente lucros acumulados  

 com data de criação  anterior ao fim do primeiro 

trimestre 

 Código livre 

 Associar à conta referencial “outras reservas de 

lucros” 

 Nome sugerido da conta: LUCROS FISCAIS 

PENDENTES DE APURAÇÃO CONTÁBIL 
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DIVERGÊNCIA ENTRE AS DATAS DE ENCERRAMENTO 

SOCIETÁRIO E FISCAL 
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DIVERGÊNCIA ENTRE AS DATAS DE ENCERRAMENTO 

SOCIETÁRIO E FISCAL 

LUCRO REAL  

B) Inserir registros de saldos (K155) nos três 

trimestres: 

 Primeiro trimestre: 

 Saldo inicial = 0 

 Total de débitos (resultado do primeiro trimestre, se 

prejuízo, conforme DRE fiscal, registros L300) 

 Total de créditos (resultado do primeiro trimestre, se 

lucro, conforme DRE fiscal, registros L300) 

 Saldo final =  saldo inicial  + débitos – créditos 
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DIVERGÊNCIA ENTRE AS DATAS DE ENCERRAMENTO 

SOCIETÁRIO E FISCAL 

LUCRO REAL  

B) Inserir registros de saldos (K155) nos três 

trimestres: 

 Segundo trimestre: 

 Saldo inicial = saldo final do primeiro trimestre 

 Total de débitos (resultado do segundo trimestre, se 

prejuízo, conforme DRE fiscal, registros L300) 

 Total de créditos (resultado do segundo trimestre, se 

lucro, conforme DRE fiscal, registros L300) 

 Saldo final =  saldo inicial  + débitos – créditos 

 Terceiro trimestre: 

 ................ 
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RECUPERANDO DADOS DA ECD - BUG  
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RECUPERANDO DADOS DA ECD - BUG  
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RECUPERANDO DADOS DA ECD - BUG  
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RECUPERANDO DADOS DA ECD - BUG  
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Decorre de ter sido indicado, na ECD, que era o 

Plano de Contas Referencial do tipo 2 (Lucro 

Presumido) e a ECF é do lucro real 

RECUPERANDO DADOS DA ECD - BUG  
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BUG versão 3.01  (?)  

Registros X291 e X292 não convivem. 

 

Registro X291: Operações com o Exterior – 

Pessoa Vinculada/Interposta/País com 

Tributação Favorecida 

 

Registro X292: Operações com o Exterior – 

Pessoa Não Vinculada/Não Interposta/País 

sem Tributação Favorecida  
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Márcio Tonelli 

(tt.consultoria.sped@gmail.com.br) 

Obrigado! 


