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Entidades Imunes e Isentas – SPED

Fiscalização da Lei 12.101/2009 – Artigo 29

Plano de Contas da Entidade e Plano de Contas Referencial

Plano de Contas Institucional
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Escrituração do Livro Digital – ECD

Demonstrações Contábeis

Exigência da segregação das atividades DRE



ANTES E DEPOIS DO SPED
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Atenção

Ainda que determinados registros e/ou

campos não contenham regras específicas de

validação de conteúdo ou de obrigatoriedade, esta

ausência não dispensa, em nenhuma hipótese, a não

apresentação de dados existentes nos documentos

e/ou de informação solicitada e prevista pelas

declarações digitais.

Como regra geral, se existir a informação

relativa a documentos ou operações geradoras de

receitas ou de créditos das contribuições, a entidade

está obrigada a prestá-la. A omissão de informações

poderá acarretar penalidades.



Promover a integração entre os fiscos;

Racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias para os

contribuintes; e

Tornar mais célere a identificação de ilícitos tributários.

Integrar as administrações tributárias nas três esferas governamentais: federal,

estadual e municipal;

Estabelecer um novo tipo de relacionamento, baseado na transparência mútua,

com reflexos positivos para toda a sociedade;

OBJETIVOS DO DECRETO 6.022/2007

SPED SPED - SISTEMA P
SPED– SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL
SPED – SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL



ECD –Escrituração Contábil Digital

ECF – Escrituração Contábil Fiscal

EFD – Escrituração Fiscal Digital-Contribuições

EFD REINF – Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras 

Informações Fiscais

DCTF Web - Declaração de Débitos e Créditos Tributários 

Federais

E-Social - Sistema de Escrituração Fiscal Digital das 

Obrigações Fiscais Previdenciárias e Trabalhistas

SPED – SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL

SPED – SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL



NF-e 
Nota Fiscal 
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ECD -
Escrituração 

Contábil Digital
(SPED Contábil)
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Escrituração

Contábil Fiscal

eSocial

EFD IPI/ICMS
SPED Fiscal

EFD -
Contribuições

CT-e
Conhecimento
de Transporte 

Eletrônico
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Fiscais)

SPED – SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL

DCTF Web
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IMUNES E ISENTAS

SPED - TERCEIRO SETOR



ENQUADRAMENTO – APURAÇÃO IRPJ E CSLL

Imunes

• Instituição de educação ou
de assistência social

• Prestar os serviços para os
quais houver sido instituída

• Colocar à disposição da
população em geral

• Sem fins lucrativos

Isentas

• Instituições de caráter
filantrópico, recreativo,
cultural e científico e as
associações civis

• Prestar os serviços para os
quais houverem sido
instituídas;

• Colocar à disposição do
grupo de pessoas a que se
destinam e sem fins
lucrativos



IMPACTO DO SPED – IMUNES E ISENTAS

Imunidade e Isenção do IRPJ

(art. 12 e 15 Lei nº 9.532/97)

Isenção das Contribuições 

Sociais

(art. 29 Lei nº 12.101/09)

 Recolher os tributos retidos

sobre os rendimentos por

elas pagos ou creditados e a

contribuição para a

seguridade social relativa aos

empregados, bem assim

cumprir as obrigações

acessórias daí decorrentes.

 cumpra as obrigações

acessórias estabelecidas na

legislação tributária e suas

alterações.

SPED - TERCEIRO SETOR



Obrigação 
Principal

Obrigação 
Acessória

Manutenção da 
Imunidade de 

Impostos e Isenção 
das Contribuições 

Sociais

SPED - TERCEIRO SETOR



Anualmente até o 
último dia útil do mês 
de Maio do ano 
seguinte ao ano-
calendário a que se 
refira a escrituração 
(art. 5º, IN RFB 
1420/2013)

ECD
Anualmente até o 
último dia útil do mês 
de Julho do ano 
seguinte ao ano-
calendário a que se 
refira (art. 3º, IN RFB 
1422/2013)

ECF



ECD – Escrituração 
Contábil Digital

Imunes e Isentas



ECD – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL 

IN RFB nº 1.420/2013 – 1.660/2016 (19/09/2016) –
1679/2016 (27/12/2016) 

Substituição da escrituração em papel pela escrituração

transmitida via arquivo, ou seja, corresponde à obrigação

de transmitir, em versão digital, os seguintes livros:

I - Livro Diário e seus auxiliares, se houver;

II - Livro Razão e seus auxiliares, se houver;

III - Livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de

lançamento comprobatórias dos assentamentos neles

transcritos.



QUANTIDADE DE LIVROS POR 

ARQUIVO E POR ANO-CALENDÁRIO

01 Arquivo ECD  01 Livro Digital

Tamanho de um arquivo (mês) de 01 GB 

(gigabyte)

Possibilidade de entrega em arquivos 

mensais    

(12 arquivos por ano) 



ECD - Blocos do Arquivo

Bloco Descrição

0 Abertura, Identificação e Referências

I Lançamentos Contábeis

J Demonstrações Contábeis

9 Controle e Encerramento do Arquivo Digital

O arquivo digital é composto por blocos de

informações e cada um terá um registro de

abertura, registro de dados e um registro de

encerramento.

ECD - LIVRO DIGITAL



TABELA DE REGISTROS

0000 Abertura do Arquivo Digital e Identificação da pessoa jurídica (Blocos de Cadastros)

0001 Abertura do bloco 0

0007 Outras Inscrições Cadastrais da pessoa jurídica (indicar se tem Matriz e Regionais)

0020 Escrituração Contábil Descentralizada

0150 Tabela de Cadastro do Participante

0180 Identificação do Relacionamento do Participante (não é obrigatório)

0990 Encerramento do Bloco 0

I001 Abertura do Bloco I

I010 Identificação da Escrituração Contábil

I030 Termo de Abertura (número do Livro Digital)

I050 Plano de Contas (onde será cadastro o Plano de Contas da entidade)

I051 Plano de Contas Referencial (RFB)

I052 Indicação dos Códigos de Aglutinação (montagem das peças contábeis)

I075 Tabela de Histórico Padronizado

I100 Centros de Custos (nas contas patrimoniais e nas contas de resultado)

I150 Saldos Periódicos – Identificação do Período

I155 Detalhes dos Saldos Periódicos

I200 Lançamento Contábil (antes dos lançamentos de encerramento)

I250 Partidas do Lançamento Contábil



I350 Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento – Identificação da Data

I355 Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento

I990 Encerramento do Bloco I

J001 Abertura do Bloco J (Bloco J leva os códigos de aglutinações)

J005 Demonstrações Contábeis

J100 Balanço Patrimonial

J150 Demonstração do Resultado do Exercício – (Período)

J200
Tabela de Histórico de Fatos Contábeis que Modifica a Conta Lucros Acumulados ou a Conta 
Prejuízos Acumulados ou Todo o Patrimônio Líquido

J210
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA)/Demonstração de Mutações do 
Patrimônio Líquido (DMPL)

J800 Outras Informações (colocar os arquivo RTF) Balanço (teremos mais Registros J)

J900 Termo de Encerramento

J930 Identificação dos Signatários da Escrituração (são os representantes legais)

J935 Identificação dos Auditores Independentes

J990 Encerramento do Bloco J

9001 Abertura do Bloco 9

9900 Registros do Arquivo

9990 Encerramento do Bloco 9

9999 Encerramento do Arquivo Digital

TABELA DE REGISTROS



Identificação da Pessoa Jurídica

Registro 0 - Abertura do Arquivo Digital 



NIRE é a sigla de Número de Identificação do 

Registro de Empresas.

NIRE é o registro de legalidade da empresa na 

Junta Comercial do Estado



Identificação de Auditoria Externa Independente



A contabilidade é baseada no plano de contas que a entidade utiliza

para o registro habitual dos fatos contábeis. Desta forma, os códigos

das contas analíticas deverão ser informados nos seguintes registros:

 I050: Plano de Contas. 

 I155: Detalhe dos Saldos Periódicos.

 I250: Partidas do Lançamento. 

 I310: Detalhes do Balancete Diário. 

 I355: Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado Antes do 
Encerramento. 

PLANO DE CONTAS   x  PLANO REFERENCIAL

Registro I050: Plano de Contas



RegisECDtro I050 - Plano de Contas 
Referencial

ECD - REGISTRO I050 - PLANO DE CONTAS



Registro I051 - Plano de Contas Referencial

Registro I050 - Plano de Contas ReferencialECD - REGISTRO I050 - PLANO DE CONTAS



 O plano de contas referencial (registro I051) tem por finalidade estabelecer

uma relação (DE-PARA) entre as contas analíticas do plano de contas da

entidade e o plano de contas referencial da RFB.

 A ECD adota os mesmos planos de contas referenciais constantes no

Manual de Orientação do Leiaute da ECF, nos registros U100 e U150.

 O registro I051 somente deve ser informado para as contas analíticas do

plano de contas (I050).

 O plano de contas referencial não contém contas de compensação e

nem transitória. Sendo assim para estas contas não informar registro

I051, Preferencialmente, no campo natureza da conta do registro I050,

informe o código 09 (outras) para as contas desse tipo. Contas

patrimoniais e de resultado devem ser informadas

PLANO DE CONTAS   x  PLANO REFERENCIAL

Registro I051 - Plano de Contas Referencial



PLANO DE CONTAS INSTITUCIONAL  x  PLANO REFERENCIAL RFB



1 S ATIVO

1.1 S CIRCULANTE

1.1.01 S CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

1.1.01.01 S CAIXA

1.1.01.01.001 A FUNDO FIXO

1.1.01.01.002 A CAIXA PEQUENO

1.1.01.02 S BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES

1.1.01.02.001 A BANCO X C/C 11111111

1.1.01.03 S BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS RESTRITOS

1.1.01.03.001 A BANCO Y C/C 2222222

PLANO DE CONTAS DA ENTIDADE – REGISTRO I050

PLANO DE CONTAS REFERENCIAL – REGISTRO I051
1 ATIVO

1.01 ATIVO CIRCULANTE

1.01.01 DISPONIBILIDADES

1.01.01.01 CAIXA GERAL

1.01.01.01.01 Caixa Matriz

1.01.01.01.02 Caixa Filiais

1.01.01.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS

1.01.01.02.01 Bancos Conta Movimento

1.01.01.02.02 Contas Bancárias - Subvenções

1.01.01.02.03 Contas Bancárias - Doações

1.01.01.02.04

.

Contas Bancárias - Contribuições

Contas Bancárias - Recursos Sujeitos a Restrições



 Indicações dos códigos de aglutinação (registro I052) serão
utilizadas para a elaboração das demonstrações contábeis
nos registros do bloco J.

 O registro I052 somente deve ser informado para as contas
analíticas do plano de contas (I050). Podem existir vários
registros por conta analítica da entidade, conforme nível de
classificação das demonstrações contábeis.

 Por meio registro I052 é feita uma correlação entre as linhas
das demonstrações contábeis com as contas analíticas do
Plano de Contas (registro I050).

Registro I052: Indicação dos Códigos de Aglutinação



Balanço Patrimonial – Demonstrações do 

Resultado do Exercício – Notas Explicativas

 J100: Balanço Patrimonial
 J150: Demonstração do Resultado do Exercício.
 J800: Outras Informações (colocar os arquivos 

em RTF) DMPL/DFC/DVA e Notas Explicativas.

Obs.: com o tempo todas as peças contábeis 
terão seus Registros.

Registro J005  - Demonstrações Contábeis







REGISTRO J100 - BALANÇO PATRIMONIAL



RTDPJBrasil – Acompanhamento do Registro do Livro Digital - ECD



De acordo com a Instrução Normativa no 1.420, de 19 de dezembro de 2013, as 

empresas registradas em cartórios estão dispensadas da autenticação para fins fiscais, 

exclusivamente em relação aos tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. 

Portanto, para cumprir a obrigação acessória com a Receita Federal do Brasil, transmita 

a escrituração via SPED Contábil. Não há taxa a pagar para a Receita Federal do Brasil.

Na instrução Normativa 1.660, de 19 de setembro de 2016 , 4º Ficam dispensados de 

autenticação os livros da escrituração contábil das pessoas jurídicas não sujeitas a 

registro em Juntas Comerciais.” (NR) 

Em relação à autenticação pelos cartórios, deve ser utilizado o Módulo de Registro de 

Livros Fiscais para os Cartórios de Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica (RCPJ), para 

autenticação de arquivos da ECD, que é um módulo exclusivo dos cartórios e não possui 

interface com os sistemas da Receita Federal. Para isso, é necessário que a empresa 

registrada em cartório transmita o mesmo arquivo da ECD que foi transmitido ao 

SPED para os Cartórios por meio do referido módulo. O software referente ao 

módulo pode ser acessado no site www.rtdbrasil.org.br.

(Manual de Orientação da ECD)

AUTENTICAÇÃO DE LIVROS

http://www.rtdbrasil.org.br/


Após enviado o arquivo SPED, as partes que foram informadas, devem assinar o Requerimento de Registro do Arquivo SPED. Cada pessoa 

(CPF) deve ter o cadastro na Central RTDPJBrasil para realizar a assinatura digital. 

Utilização do E-CPF para assinar o Livro Digital no Site do RTDPJBrasil

Registro do Livro Digital - ECD



Toda ECD deve ser assinada, independentemente das outras assinaturas, por um certificado e-PJ ou 
e-CNPJ.

O certificado e-PJ ou e-CNPJ deve coincidir com os primeiros oito dígitos (CNPJ básico) do CNPJ do 
declarante no registro 0000.

Os certificados assinantes de uma ECD podem ser A1 ou A3, desde que emitidos por entidade 
credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Todos os códigos de qualificação do assinante (registro J930) devem utilizar o e-PF ou e-CPF, com 
exceção do código 001 – Signatário da ECD com e-PJ ou e-CNPJ, que só pode utilizar e-PJ ou e-CNPJ.

Além das assinaturas do certificado e-PJ ou e-CNPJ e do certificado e-PF ou e-CPF do contador pode 
haver qualquer número de assinaturas.

O responsável pela assinatura da ECD pode ser, a critério da pessoa jurídica, o próprio e-CNPJ ou e-PJ 
ou outro responsável assinante, conforme estipulado em ato societário. 

.

Assinatura do Livro Digital



ECF – Escrituração Contábil
Fiscal



ECF – Escrituração Contábil Fiscal 

IN RFB nº 1.422/2013

A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) substitui a

Declaração de Informações Econômico-Fiscais da

Pessoa Jurídica (DIPJ), com entrega prevista para o

último dia útil do mês de julho ano posterior ao do

período da escrituração no ambiente do Sistema Público

de Escrituração Digital (SPED).



ECF - CONTEÚDO DOS BLOCOS

Bloco Nome do Bloco Descrição do Bloco

0 Abertura e Identificação
Abre o arquivo, identifica a pessoa jurídica e

referência o período da ECF.

C
Informações Recuperadas das ECD (bloco recuperado pelo sistema –

não é importado)

Recupera, das ECD do período da escrituração da

ECF, as informações do plano de contas e os saldos

mensais.

E Informações Recuperadas da ECF Anterior e Cálculo Fiscal dos Dados

Recuperados da ECD (Bloco recuperado pelo sistema – não é

importado)

A recuperação de dados da ECD é obrigatória para as empresas

obrigadas a entregar a ECD.

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.

J Plano de Contas e Mapeamento
Apresenta o mapeamento do plano de contas

contábil para o plano de contas referencial.

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.

U Imunes ou Isentas

Apresenta o balanço patrimonial das imunes ou

isentas. Apura, quando for o caso, o IRPJ e a CSLL

com base no lucro real.

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.



RECUPERAR OS DADOS DA ECD PARA A ECF

Após ser criada uma ECF no próprio programa ou ser importado um arquivo, o

arquivo da ECD deverá ser recuperado para que o Bloco C seja preenchido.

Essa recuperação trará os seguintes dados referente ao plano de contas, saldos e

mapeamento.

O mapeamento preencherá os blocos Bloco J (Plano de Contas e Mapeamento),

Bloco K (Saldos das Contas Contábeis e Referenciais) e Bloco U: Imunes e

Isentas

As informações da ECD devem suportar plenamente as informações requeridas na

ECF. Sendo que eventuais ajustes deverão ser realizados no plano de contas

referencial da ECD para que haja completa consistência com o plano de contas

referencial da ECF.

As imunes/isentas (desobrigadas do IRPJ e da CSLL) e que estejam obrigadas a 
entregar a ECD, também preencherão os blocos C, E, J, K e U (esses blocos serão 
preenchidos pelo sistema por meio da recuperação dos dados da ECD).



REGISTRO 0000 – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

REGISTRO 0000 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE



Campo 10 – Tipo de Escrituração

REGISTRO 0010 – PARÂMETROS DE TRIBUTAÇÃO

Preencher “L”
Quando não está obrigada a entregar a ECD e não 
realizou a entrega de forma facultativa a ECD e deseja 
efetuar a entrega da ECF facultativamente,

Preencher “C”
Quando está obrigada a entrega da ECD ou entregou de 
forma facultativa.

L – Livro Caixa ou Hipótese prevista no §1o do art. 129, Instrução Normativa no

1.515/2014 (Lucro Presumido) ou Sem Escrituração (Imunes ou Isentas) ou Não

obrigadas a entregar a ECD, de acordo com a Instrução Normativa no 1.420/2014.

C – Contábil (Lucro Presumido, Imunes ou Isentas)

A opção “C” contábil corresponde às pessoas jurídicas tributadas pelo lucro

presumido ou imunes ou isentas que estão obrigadas a entregar a ECD

(Escrituração Contábil Digital), de acordo com a Instrução Normativa no 1.420/2013.



REGISTRO 0010 – Tipo de Escrituração



REGISTRO 0020 – PARÂMETROS COMPLEMENTARES

Apresenta os parâmetros que identificam quais blocos e registros a serem
preenchidos. A opção “S” (sim) em determinados campos, determina o
preenchimento obrigatório de registros dos blocos X e Y.



RECUPERAR OS DADOS DA ECD PARA ECF – BLOCO C

Registro 
C040 • Identificador da ECD

Registro 
C050

• Plano de contas da ECD

Registro 
C051 • Plano de contas referencial da ECD

Registro 
C100 • Centro de custos da ECD



RECUPERAR OS DADOS DA ECD PARA ECF – BLOCO C

Registro 
C150

• Identificação do período dos saldos 
periódicos das contas

Registro 
C155

• Detalhe dos saldos contábeis das contas

Registro 
C350

• Identificação da data dos saldos das contas de 
resultado antes do encerramento

Registro 
C355

• Detalhe dos saldos das contas de 
resultado antes do encerramento



REGISTRO U150 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO



REGISTRO X390 – ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS



REGISTRO Y612 – RENDIMENTO DE DIREGENTES E CONSELHEIROS

Este registro deve ser preenchido pela pessoa jurídica imune ou isenta
de IRPJ com a informação dos rendimentos de dirigentes e conselheiros.



Arquivo TXT - ECF
• |0000|LECF|0003|XXXXXXXXX0001-00|Fundação xxxxxxxxxxxxx|0|0|||01012016|31122016|N||0||
• |0001|0|
• |0010||N|N|8|||||C|02|D|D||
• |0020||0|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|S|N|N|S|N|S|S|N|N|N|N|N|N|N|N|N|
• |0030|3069|8513900|RUA SANTA luz|444||RIO DE JANEIRO|RJ|3304557|20261232|2132320000| EMAIL@XPTO.org.br|
• |0930| Fulano de Tal |xxxxxxxxxxx|900|099.999/O-9|email@xpto.org.br|21 3232-0000|
• |0930|INSTITUTO XXXXXXXXXX|2XXXXXXXXXX000100|999||xpto@xxx.org.br|21 3232-8852|
• |0990|8|
• |X001|0|
• |X390|1|ORIGEM DE RECURSOS||
• |X390|3|Receita de Venda de Bens ou da Prestação de Serviços|59712678,44|
• |X390|4|Rendimentos de Aplicações Financeiras de Renda Fixa|4370432,55|
• |X390|6|Doações e Subvenções|-17874995,80|
• |X390|7|Outros Recursos|-145838697,71|
• |X390|8|TOTAL|-99630582,52|
• |X390|9|APLICAÇÃO DE RECURSOS||
• |X390|10|Ordenados, Gratificações e Outros Pagamentos, Inclusive Encargos Sociais|-24289903,93|
• |X390|13|Impostos, Taxas e Contribuições|31695,25|
• |X390|14|Despesas de Manutenção|213952,74|
• |X390|15|Outras Despesas|-106116235,94|
• |X390|16|TOTAL|-130160491,88|
• |X390|17|SUPERAVIT/DEFICIT|30529909,36|
• |X420|R|249|0,00|5582,56||||||
• |X420|P|23|0,00|3247,25||||||
• |X420|P|72|0,00|35404,80||||||
• |X420|P|275|0,00|66223,16||||||
• |X420|P|149|0,00|23635,62||||||
• |X420|P|249|0,00|326098,14||||||
• |X420|P|628|0,00|8201,65||||||
• |X420|R|105|0,00|866029,31||||||
• |X420|P|105|1158485,76|1061493,84||||||
• |X990|24|
• |Y001|0|
• |Y520|P|23|1|47568|3247,25|
• |Y520|P|23|3|47575|5683,04|
• |Y520|P|23|3|47025|879,52|
• |Y520|P|69|3|47025|971,42|
• |Y520|P|69|3|47197|189,98|
• |Y520|P|69|3|47575|168,75|
• |Y520|P|72|1|47568|35404,80|
• |Y520|P|149|1|47568|23635,62|
• |Y520|P|245|1|37107|5325,00|
• |Y520|P|249|1|37107|4737,39|
• |Y520|P|249|1|47025|17820,00|
• |Y520|P|249|1|47142|122400,00|



REGISTRO Y612 – RENDIMENTOS DE DIRIGENTES E CONSELHEIROS 

IMUNE OU ISENTAS



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).

Para a assinatura da pessoa jurídica, poderá ser utilizado 

certificado digital válido (do tipo A1 ou A3):

No caso de imunes ou isentas sem obrigatoriedade de entrega da 

ECD, o sistema somente exigirá a assinatura do representante 

legal. 



EFD – Escrituração 

Fiscal Digital-

Contribuições

Isentas e Imunes



EFD - CONTRIBUIÇÕES

A EFD- Contribuições é utilizada pelas pessoas jurídicas de direito

privado na escrituração da Contribuição para o PIS/Pasep e da

COFINS, nos regimes de apuração não-cumulativo e/ou cumulativo,

com base no conjunto de documentos e operações representativos

das receitas auferidas, bem como dos custos, despesas, encargos e

aquisições geradores de créditos da não-cumulatividade.

As Cosit 168 e 175/2015 definiram que não existe a obrigatoriedade da

apresentação da EFD-Contribuições, a partir do lançamento do Manual de

Orientação está decisão ficou pacificada.



EFD - OBRIGATORIEDADE - IMUNES E ISENTAS 

Instrução Normativa RFB nº 1.252/12

Art. 4º Ficam obrigadas a adotar e escriturar a EFD-Contribuições, nos

termos do art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999 , e do art. 2º do

Decreto nº 6.022, de 2007:

§ 3º Aplica-se também a obrigatoriedade de adotar e escriturar a EFD-

Contribuições às pessoas jurídicas imunes e isentas do Imposto sobre a

Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), cuja soma dos valores mensais das

contribuições apuradas, objeto de escrituração nos termos desta Instrução

Normativa, seja superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), observado o

disposto no § 5º do art. 5º. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº

1305, de 26 de dezembro de 2012)

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/Ant2001/lei977999.htm
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=39213#1258896


EFD - O QUE DEVE SER ESCRITURADO

Conforme orientação do Manual de Escrituração do PVA e Guia Prático, entende-

se que devem ser escrituradas todas receitas auferidas pela entidade,

independentemente de ser tributada ou não. Assim como as aquisições, custos,

despesas e outras operações com direito a crédito.

MANUAL DE ORIENTAÇÕES 

1.1- GERAÇÃO

(....) O empresário, a sociedade empresária e demais pessoas jurídicas devem escriturar

e prestar as informações referentes às suas operações, de natureza fiscal e/ou contábil,

representativas de seu faturamento mensal, assim entendido o total das receitas

auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou

classificação contábil, correspondente à receita bruta da venda de bens e serviços

nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas

pela pessoa jurídica.



GUIA PRÁTICO  EFD - CONTRIBUIÇÕES

Capítulo I – Informações gerais sobre a EFD-Contribuições

Seção 6 – Da prestação e da guarda de informações

O arquivo digital da EFD-Contribuições será gerado pelo contribuinte

de acordo com as especificações do leiaute definido em Ato

Declaratório Executivo da Coordenação-Geral de Fiscalização da RFB –

ADE Cofis, e conterá a totalidade das informações econômico-fiscais e

contábeis correspondentes ao período compreendido entre o

primeiro e o último dia do mês civil, representativas de faturamento

e demais receitas sujeitas à apuração das contribuições sociais, bem

como das aquisições, custos, despesas e outras operações com direito

a crédito.



De acordo com a Instrução Normativa RFB nº 
1.252/2012, a EFD-Contribuições tem por prazo 
de transmissão o 10º (décimo) dia útil do 
2º (segundo) mês subsequente ao que se refira 
a escrituração.

EFD CONTRIBUIÇÕES - PRAZOS



O arquivo digital é composto por blocos de informações e cada um 

terá um registro de abertura, registro de dados e um registro de 

encerramento.

EFD- Blocos do Arquivo



Registro F 100 – Demais Documentos e Operações 

Geradoras de Contribuição e Créditos

Tipo de Operação:

0 – Operação Representativa de Aquisição, Custos, Despesa ou 
Encargos, ou Receitas, Sujeita à Incidência de Crédito de 
PIS/Pasep ou COFINS (CST 50 a 66).

1 – Operação Representativa de Receita Auferida , Sujeita  ao 
Pagamento das Contribuição  para o PIS/Pasep e da COFINS.

2 – Operação Representativa de Receita Auferida NÃO, Sujeita  
ao Pagamento das Contribuição  para o PIS/Pasep e da 
COFINS.



Exemplos de Operações Representativas das 

Demais Receitas Auferidas, com Incidência ou não 

das Contribuições Sociais:

Receitas Financeiras auferidas no período;

Receitas auferidas de Juros sobre o Capital Próprio;

Receitas de Aluguéis auferidas no período;

Receita da venda de bens imóveis do ativo não-circulante;

Receita auferida com produtos e serviços, convencionada e estipulada 
mediante contrato;

Outras receitas auferidas, operacionais ou não operacionais, não 
vinculadas à emissão de documento fiscal específico;



Despesas de Aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos 
utilizados nas atividades da empresa;

Contraprestações de Arrendamento Mercantil;

Despesa de armazenagem de mercadorias;

Aquisição de bens e serviços a serem utilizados como insumos, com 
documentação que não deva ser informada nos Blocos A, C e D;



EFD – REGISTRO M350  - PIS/PASEP – FOLHA DE SALÁRIOS



EFD – REGISTRO M400



EFD  - REGISTRO M800 / M810 (FILHO)





Poderão assinar e transmitir a EFD-Contribuições, com certificado 

digital válido no âmbito da Instituto de Certificação Pública-Brasil:

• o e-PJ ou e-CNPJ que contenha a mesma base do CNPJ (8 

primeiros caracteres) do estabelecimento;

• o representante legal da empresa ou procurador constituído nos 

termos da Instrução Normativa RFB nº 944, de 2009, com 

procuração eletrônica cadastrada no site da RFB.

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2009/in9442009.htm


EFD REINF – Escrituração Fiscal 
Digital de Retenções e Outras Informações 

Fiscais



A EFD- Reinf abarca todas as retenções do contribuinte sem

relação com o trabalho, bem como as informações sobre a receita

bruta para a apuração das contribuições previdenciárias

substituídas. A nova escrituração substituirá as informações

contidas em outras obrigações acessórias, tais como o módulo da

EFD-Contribuições que apura a Contribuição Previdenciária sobre

a Receita Bruta (CPRB).

EFD - Reinf



Simplificar o cumprimento de obrigações tributárias 

acessórias, eliminando a necessidade de prestar as 

mesmas informações em declarações diversas, como a 

GFIP e a DIRF; e 

Aprimorar a qualidade das informações previdenciárias e 

tributárias prestadas pelos contribuintes, substituindo o 

envio destas informações em outras declarações.

OBJETIVOS DA EFD Reinf



Dentre as informações prestadas através da EFD- Reinf, destacam-se aquelas 
associadas:

serviços tomados/prestados mediante cessão de mão de obra ou empreitada;

às retenções na fonte (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP) incidentes sobre os pagamentos 
diversos efetuados a pessoas físicas e jurídicas;

aos recursos recebidos por / repassados para associação desportiva que mantenha 
equipe de futebol profissional;

à comercialização da produção e à apuração da contribuição previdenciária 
substituída pelas agroindústrias e demais produtores rurais pessoa jurídica;

às empresas que se sujeitam à CPRB (cf. Lei 12.546/2011);

às entidades promotoras de evento que envolva associação desportiva que 
mantenha clube de futebol profissional.

SPED - TERCEIRO SETOR

EFD - Reinf



FLUXO DE ENVIO DE LOTE DE EVENTOS



R-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte

R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais

R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços 

Tomados

R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços

Prestados

R-2030 - Recursos Recebidos por Associação Desportiva

R-2040 - Recursos Repassados para Associação Desportiva

R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos

R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos

R-9000 - Exclusão de Eventos 

SPED - TERCEIRO SETOR
Eventos da EFD Reinf



A EFD – REINF será transmitida ao SPED mensalmente até o dia 15 do

mês subsequente ao que se refira a escrituração em relação aos

eventos periódicos.

Para o envio dos eventos NÃO periódicos as entidades deverão

transmitir ao SPED as informações relacionadas ao evento no prazo de

até 2 (dois) dias úteis após sua realização.



Comprovante de entrega

O recibo de entrega dos eventos serve para oficializar a remessa de

determinada informação à EFD-Reinf e também para obter cópia de

determinado evento, retificá-lo ou excluí-lo quando o programa assim

o permitir.

Vale ressaltar que o protocolo de envio é uma informação

transitória, atestando que o evento foi transmitido e que serão

processadas as respectivas validações, o que não comprova o

cumprimento da obrigação acessória.



EFD - Reinf - Retificações e Alterações

O procedimento de alteração das informações transmitidas à

EFD-Reinf ocorre somente nos eventos “R-1000 – Informações do

Contribuinte” e “R-1070 – Tabela de Processos

Administrativos/Judiciais”, uma vez que essas opções, bem como a de

exclusão, constam no próprio leiaute desses eventos, atrelados à

respectiva vigência ou período de validade.

Todos os demais casos de alteração nas informações transmitidas

serão tratados pela EFD-Reinf como procedimentos de retificação ou

mesmo de exclusão.



E-Social - Sistema de Escrituração Fiscal 

Digital das Obrigações Fiscais 
Previdenciárias e Trabalhistas



SPED - TERCEIRO SETOR

O e-Social é composto por “consórcio” do qual fazem parte:

O Ministério do Trabalho e Emprego – MTE
O Ministério da Previdência Social – MPS
O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
A Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB
A Caixa Econômica Federal, representando o Conselho Curador 
do FGTS

e-Social



Aspectos Técnicos do e-Social

Onde o arquivo com os dados será disponibilizado

Sistema
Interno

Webservice

Aplicativo Web

Browser
Autenticador

ou
Código Acesso

O eSocial valida o 

arquivo e devolve 

um Protocolo ou 

uma Mensagem de 

erro.

O eSocial valida o 

arquivo em tempo 

real.

Internet







DCTF Web - Declaração de Débitos e 

Créditos Tributários Federais



Instrução Normativa RFB nº 1.787, de 7 de fevereiro de 2018

DCTFWeb Anual, para a prestação de informações relativas aos valores pagos aos 
trabalhadores a título de 13º (décimo terceiro) salário. 



CÁSSIA DE OLIVEIRA
cosmaccod@gmail.com

Obrigada!!!!


