
SPED ECF (Escrituração 
Contábil Fiscal)



SPED ECF –
O que é ?

• A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) 
substitui a Declaração de Informações 
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica 
(DIPJ), a partir do ano-calendário 2014, 
com entrega prevista para o último dia 
útil do mês de julho do ano posterior ao 
do período da escrituração no ambiente 
do Sistema Público de Escrituração Digital 
(Sped). Portanto, a DIPJ está extinta a 
partir do ano-calendário 2014.



SPED ECF – ECD vs ECF

• A ECD foi instituída para fins fiscais e previdenciários, enquanto a ECF é 
destinada a obter informações relativas a todas as operações que possam 
influenciar a composição e o valor devido da Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (CSLL) e do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ).

• Faz parte do envio digital da ECD os livros: Diário, Razão e Balancetes 
Diários, Balanços e Fichas de Lançamento. Já para pessoas jurídicas 
tributadas pelo Lucro Real, a ECF torna-se obrigatória à escrituração 
digital do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur). Os demais contribuintes 
valem-se de um leque de informações para a apuração da base de cálculo 
do IRPJ e CSLL.

• A ECF substitui a DIPJ, tanto as empresas optantes pelo Lucro Real quanto 
as optantes pelo Lucro Presumido, além das entidades isentas ou imunes 
do IRPJ e CSLL, como é o caso das Organizações Não Governamentais 
(ONGs).



SPED ECF –
Obrigatoriedade

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 Regime Especial Unificado 
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), 
de que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006;

II - Os órgãos públicos, às autarquias e às fundações públicas;

III - As pessoas jurídicas inativas de que trata a Instrução 
Normativa RFB nº 1.536, de 22 de dezembro de 2014; e



SPED ECF –
Obrigatoriedade

Nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1536, de 22 de dezembro de 2014, 
considera-se pessoa jurídica inativa aquela que não tenha efetuado qualquer atividade 
operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no 
mercado financeiro ou de capitais, durante todo o ano-calendário. Estas deverão 
apresentar a Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica (DSPJ) - Inativa.

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

Uma das inovações da ECF corresponde, para as empresas obrigadas a entrega da 
Escrituração Contábil Digital (ECD), à utilização dos saldos e contas da ECD para 
preenchimento inicial da ECF. Ademais, a ECF também recuperará os saldos finais das 
ECF anterior, a partir do ano-calendário 2015. Na ECF haverá o preenchimento e 
controle, por meio de 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 Cálculo da CSLL (e-
Lacs). Todos os saldos informados nesses livros também serão controlados e, no caso da 
parte B, haverá o batimento de saldos de um ano para outro.



SPED ECF – Prazo de Entrega

• O prazo de entrega foi fixado pelo art. 3º da Instrução Normativa RFB 
nº 1.422/2013, reproduzido abaixo:

• Art. 3º A ECF será transmitida anualmente ao Sistema Público de 
Escrituração Digital (Sped) até o último dia útil do mês de julho do 
ano seguinte ao ano-calendário a que se refira.

• § 1º A ECF deverá ser assinada digitalmente mediante certificado 
emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira (ICP-Brasil), a fim de garantir a autoria, a 
autenticidade, a integridade e a validade jurídica do documento 
digital.

• § 2º 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(terceiro) mês subsequente ao do evento.



SPED ECF – Prazo de Entrega

• § 3º A obrigatoriedade de entrega da ECF, na forma prevista no § 2º, 
não se aplica à incorporadora, nos casos em que as pessoas jurídicas, 
incorporadora e incorporada, estejam sob o mesmo controle 
societário desde o ano-calendário anterior ao do evento.

• § 4º Nos casos de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou 
incorporação, ocorridos de janeiro a abril do ano-calendário, o prazo 
de que trata o § 2º será até o último dia útil do mês de julho do 
referido ano, mesmo prazo da ECF para situações normais relativas ao 
ano-calendário anterior.

• § 5º O prazo para entrega da ECF será encerrado às 23h59min59s 
(vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove 
segundos), horário de Brasília, do último dia fixado para entrega da 
escrituração.



SPED ECF – Blocos

0 - Abertura, 
Identificação e 
Referências;

C - Informações 
Recuperadas da ECD;

E - Informações 
Recuperadas da ECF 

Anterior e Cálculo Fiscal 
dos Dados Recuperados 

da ECD;

J - Plano de Contas e 
Mapeamento;

K - Saldos das Contas 
Contábeis e 
Referenciais;

L – Lucro Líquido – Lucro 
Real;

M - Livro Eletrônico de 
Apuração do Lucro Real 

(e-Lalur) e Livro 
Eletrônico de Apuração 
da Base de Cálculo da 

CSLL (e-Lacs);

N - Cálculo do IRPJ e da 
CSLL – Lucro Real;



SPED ECF – Blocos

P - Lucro 
Presumido;

Q - Livro Caixa;
T - Lucro 
Arbitrado;

U - Imunes e 
Isentas;

V - Declaração 
DEREX;

W - Declaração 
País-a-País 

(Country-by-
Country Report);

X - Informações 
Econômicas;

Y - Informações 
Gerais;

9 -
Encerramento do 
Arquivo Digital.



SPED ECF –
Planos 

Referências

Lucro Real - PJ em Geral

Lucro Presumido - PJ em Geral

Lucro Real – Financeiras

Lucro Real – Seguradoras

Imunes e Isentas em Geral

Imunes e Isentas – Financeiras

Entidades Fechadas de Prev.Complementar

Partidos Politicos - ECF



SPED ECF – Planos Referências

• Os planos de contas do SPED são uteis apenas para a associação das contas, não devem ser 
usados para realizar escrituração contábil. Os códigos dos planos de contas do SPED podem 
variar, isso ocorre pelo motivo do cliente já ter planos de contas próprios com a mesma 
numeração. Para qualquer caso é importante checar os planos no do SPED no parâmetro 2.3 -
Plano de Contas Referencial – ECF.

• A divisão dos grupos é:

• Ativo: 1 a 1.02.06.01.90

• Passivo: 2 a 2.03.04.01.90

• Receita: 3 a 3.01.01.05.01.99

• Despesa: 3.01.01.07 a 3.01.01.09.01.99

• Receitas/Despesas em Operações Descontinuadas: 3.01.01.11 a 3.01.01.11.01.08

• Participações: 3.01.05 a 3.01.05.01.09.98

• Provisão para CSLL e IRPJ: 3.02 a 3.02.01.01.01.12 



SPED ECF – Associação de 
Contas (Individual)

• Arquivos/Contas ->

• Selecionar o plano de contas e conta 
contábil da empresa.

• No quadro Plano Referencial SPED/ECF 
deve-se apertar o insert, informar o 
mês/ano inicial, plano referencial (de 
acordo com a tributação da empresa) e 
a conta do plano SPED.

• Atenção quanto a formatação das 
contas analíticas quando for associar, 
principalmente as Receitas e Despesas, 
pois existem contas para Atividade 
Geral e Rural. Começando com 3.01 são 
contas para Atividade Geral e 
começando com 3.11 Atividade Rural.



SPED ECF – Associação de 
Contas (Coletiva)

• Exportações/Associação dos Planos 
Referenciais ->

• Esta ferramenta permite a associação 
de várias contas de uma única vez, é 
muito útil para associar contas de 
Clientes, Fornecedores, Bancos e Etc. 
Isso se deve ao fato do SPED só possui 
contas genéricas.

• Temos aqui o exemplo da associação das 
contas dos Bancos. Em Filtros 
delimitamos quais contas serão 
associadas, nos campos da Associação 
em Lote preenchemos os dados do plano 
SPED. Para Finalizar basta clicar em 
Executar.



SPED ECF – 0930 
- Identificação 
dos Signatários 

da ECF 

• São obrigatórias duas assinaturas: uma do contabilista e uma da pessoa 
jurídica. Para a assinatura do contabilista só podem ser utilizados 
certificados digitais de pessoa física (e-PF ou e-CPF), do tipo A1 ou A3. 

• Para a assinatura da pessoa jurídica, poderá ser utilizado certificado 
digital válido, do tipo A1 ou A3: 

1. O e-PJ ou e-CNPJ do estabelecimento que contenha a mesma base do 
CNPJ (8 primeiros caracteres); 
2. O e-PF ou e-CPF do representante legal da pessoa jurídica. 
3.1. O e-PF ou e-CPF do procurador (outorgado) constituído diretamente 
no e-CAC (Centro Virtual de Atendimento), a partir do e-PJ ou e-CNPJ da 
pessoa jurídica (outorgante). 
3.2. O e-PF ou e-CPF do procurador (outorgado) constituído nos termos 
da Instrução Normativa RFB no 1.751/2017, por meio de procuração 
cadastrada no site da Receita Federal do Brasil e validada em qualquer 
uma de suas unidades, tendo como outorgante a pessoa jurídica. 
3.3. O e-PJ ou e-CNPJ do procurador (outorgado) constituído 
diretamente no e-CAC (Centro Virtual de Atendimento), a partir do e-PJ 
ou e-CNPJ da pessoa jurídica (outorgante); 
3.4. O e-PJ ou e-CNPJ do procurador (outorgado) constituído nos termos 
da Instrução Normativa RFB n.º 1.751/2017, por meio de procuração 
cadastrada na página da Receita Federal do Brasil e validada em 
qualquer uma de suas unidades, tendo como outorgante a pessoa 
jurídica.



SPED ECF – Sócios  

• Arquivos/Sócios ->

• Nesta tela deverá ter todos os sócios da 
empresa, pois no ECF temos os registros Y600 -
Identificação e Remuneração de Sócios, 
Titulares, Dirigentes e Conselheiros e Y612 -
Identificação e Rendimentos de Dirigentes e 
Conselheiros – Imunes ou Isentas. O CPF é o 
responsável por buscar as remunerações 
efetuadas na folha de pagamento.

• O Sócio que não participa da assinatura da ECF 
(Registro - 0930) no campo Qualificação 
Assinante deverá estar selecionado 000 – Não 
possui assinatura digital.

• Para assinar como CNPJ da empresa é 
necessário usar a Qualificação do Assinante 001 
– Signatário da ECD com e-CNPJ e e-PJ.



SPED ECF – Contador 

• Arquivos/Contadores ->

• Nesta tela deverá ter os dados do 
contador da empresa, este Contador 
deverá estar indicado em
Arquivos/Empresas -> Aba 
Contabilidade.

• Lembrando que à assinatura na
qualificação Contador deverá ser como
Pessoa Física, este mesmo Contador 
poderá ser Representante Legal da 
empresa, para isso basta estar marcado
à opção Procurador.



SPED ECF – Diferenças entre as Tributações

• Lucro Real Trimestral: Os valores para IRPJ/CSLL serão apurados exclusivamente na contabilização dos 
lançamentos, deverá haver um ARE a cada trimestre. 

• Lucro Real Anual – Estimativa Mensal: Essa modalidade funciona como o Lucro Presumido, o valor dos 
impostos será apurado pelo Fiscal, através dos lançamentos ou pelo valor lançado na tela de Faturamento 
Outras Receitas. Ao final do exercício teremos uma apuração do Lalur/Lacs com o período Anual.

• Lucro Real Anual – Balanço/Balancete de Suspensão/Redução: Nesse formato de apuração é levantado 
Balanço/Balancete mensalmente (não é necessário ter o ARE mês a mês), a cada mês é apurado o 
Lalur/Lacs. Ao final do exercício teremos uma apuração do Lalur/Lacs com o período Anual.

• Lucro Real Anual – Estimativa Mensal e Balanço/Balancete de Suspensão/Redução: É a junção das duas 
apurações, no formato anual é possível essa troca a cada mês isso permite um melhor gerenciamento do 
IRPJ/CSLL, optando assim mês a mês pelo que irá recolher menos imposto.

• Lucro Presumido: O valor dos impostos será apurado pelo Fiscal, através dos lançamentos ou pelo valor 
lançado na tela de Faturamento Outras Receitas.

• Imune e Isentas: Essas entidades não apuram o IRPJ/CSLL.



SPED ECF – Tipos de Tributação, Escrituração 
e Período de Apuração do IRPJ/CSLL

• Lucro Real: Obrigatório enviar Tipo de Escrituração Contábil, Apuração 
IRPJ/CSLL poderá ser Anual ou Trimestral, será obrigatório recuperar o 
ECD e ECF do Ano Anterior. 

• Lucro Presumido Contabilidade: Apuração Trimestral, será obrigatório 
recuperar a ECD.

• Lucro Presumido Caixa: Será obrigatório o envio do Bloco Q se a receita 
bruta no ano seja superior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil 
reais), ou proporcionalmente ao período a que se refere. Não recupera a 
ECD.

• Imunes e Isentas Contabilidade: Apuração IRPJ/CSLL poderá ser Anual ou 
Trimestral, será obrigatório recuperar a ECD.

• Imunes e Isentas Livro Caixa: Bloco Q Facultativo. Não recupera a ECD.



SPED ECF – Configuração 

• Exportações/SPED ECF – Escrituração 
Contábil Fiscal ->

• Ícones:
1 – Geração do Arquivo;
2 – Configurações Empresa;
3 – Configurações Plano de Contas;
4 – Associação dos Planos Referenciais;
5 – Resumo do Saldo Dos 
Retidos/Deduções (IRPJ/CSLL);
6 – Link para manual.



SPED ECF – Configuração 

• Exportações/SPED ECF – Escrituração 
Contábil Fiscal ->

• Atualização das Tabelas Dinâmicas, 
processo de suma importância para o 
bom funcionamento do ECF, deve-se 
checar se a versão do ECF instalada é a 
mais recente e confirmar o caminho das 
tabelas.



SPED ECF – Configurações 
Empresa

• Exportações/SPED ECF – Escrituração 
Contábil Fiscal -> Configurações 
Empresa.

• São de preenchimento obrigatório as 
abas: Parâmetros da Tributação e 
Parâmetros Complementares, baseado 
nessas duas abas o sistema poderá 
liberar outras abas.



SPED ECF – Configurações 
Empresa

• Exportações/SPED ECF – Escrituração
Contábil Fiscal -> Configurações
Empresa.

• São de preenchimento obrigatório as 
abas: Parâmetros da Tributação e 
Parâmetros Complementares, baseado
nessas duas abas o sistema poderá
liberar outras abas.



SPED ECF – Configurações 
Empresa

• Exportações/SPED ECF – Escrituração 
Contábil Fiscal -> Configurações 
Empresa.

• Identificação das SCP: Deve ser 
utilizado na ECF das pessoas jurídicas 
sócias ostensivas que possuem 
Sociedades em Conta de Participação 
(SCP), para identificação das SCP da 
pessoa jurídica.

• Com a tecla insert aqui vamos indicar o 
código da SCP.



SPED ECF – Configurações 
Empresa

• Exportações/SPED ECF – Escrituração 
Contábil Fiscal -> Configurações 
Empresa.

• Demonstrativo do Imposto de Renda e 
CSLL Retido na Fonte.

• Nesta tela veremos as retenções 
efetuadas sobre as notas de Serviços 
Prestados.

• É possível incluir, editar e excluir esses 
registros.

• Esses valores podem ser conferidos 
usando o Relatório de Impostos Retidos 
no sistema Fiscal -> 
Relatórios/Apurações/Impostos Retidos, 
na opção “impostos” selecionar o 
imposto desejado e ao lado à opção “a 
deduzir” para realizar a conferência.



SPED ECF – Configurações
Empresa

• Exportações/SPED ECF – Escrituração 
Contábil Fiscal -> Configurações 
Empresa.

• Rendimentos dos Sócios.

• Está tela é alimentada diretamente pelo 
Sistema Folha, para isso basta que o 
socio tenha o cadastro como pró-labore 
e o cpf no cadastro de pró-labore e 
socio sejam exatamente iguais.

• Está tela também permite a edição de 
valores.



SPED ECF – Configurações
Empresa

• Exportações/SPED ECF – Escrituração 
Contábil Fiscal -> Configurações 
Empresa.

• Y671 – Outras Informações Lucro Real

• Y672 – Outras Informações Lucro 
Presumido e Lucro Arbitrado.

• Estes campos podem ser configurados na 
tela Configurações Plano de Contas, 
indicando as Contas Contábeis para 
trazer os valores. 



SPED ECF – Configurações
Empresa

• Exportações/SPED ECF – Escrituração
Contábil Fiscal -> Configurações
Empresa.

• Outras Registros:

• A disponibilidade para o preenchimento
destes itens depende do que for 
informado nas abas Parâmetros da 
Tributação e Parâmetros
Complementares.

• Estes campos podem ser configurados na
tela Configurações Plano de Contas, 
indicando as Contas Contábeis para 
trazer os valores. 



SPED ECF – Configurações
Plano de Contas

• Exportações/SPED ECF – Escrituração
Contábil Fiscal -> Configurações Plano 
de Contas.

• Registros:

• Esta tela permite a configuração das 
contas contábeis para trazer os valores.



SPED ECF –
Configurações

Plano de 
Contas

Saldo Acumulado – O sistema irá considerar o saldo total da conta, 
acumulado desde o início.

Saldo do Período – O sistema irá considerar o saldo da conta dentro do 
ano, desconsiderando o saldo anterior.

Saldo Anterior – O sistema irá considerar o saldo anterior da conta, 
desconsiderando a movimentação do ano base.

Créditos – O sistema irá considerar o valor total de créditos dentro do 
ano base.

Débitos – O sistema irá considerar o valor total de débitos dentro do 
ano base.

O campo “sinal” serve para o cliente informar se a conta será redutora 
ou não.

O campo “%” serve para o cliente informar apenas o percentual do 
valor da conta que deseja utilizar, caso não queira o valor total.



SPED ECF – Cópia de 
Configurações

• Cópia de Configurações Empresa e 
Configurações Plano de Contas.

• Em ambas as telas possuímos a ferramenta 
para copiar a configuração do ano anterior, 
fica a ressalva de checar se haverá mudanças 
neste novo exercício.



SPED ECF – Resumo do Saldo
Dos Retidos/Deduçoes
(IRPJ/CSLL)

• Exportações/SPED ECF – Escrituração 
Contábil Fiscal -> Resumo do Saldo Dos 
Retidos/Deduções (IRPJ/CSLL).

• Esta tela irá trazer o resumo de 
utilização dos valores de Retenção e 
Dedução sobre (IRPJ/CSLL).



SPED ECF – Demonstração do 
Resultado Liquido no 
Período Fiscal

• Exportações/SPED - ECF – Lalur/Lacs -> 
Demonstração do Resultado Líquido no 
Período Fiscal.

• O resultado a ser verificado é o que 
vemos no item 3 – RESULTADO LÍQUIDO 
DO PERIODO, este valor deve ser igual 
ao obtido no DRE Conferência ou DRE 
Conferência 2 Colunas conforme o 
Período Selecionado.

• Esta tela servirá para empresas do 
tributadas pelo Lucro Real, Presumido e 
Isentas/Imunes que optarem pela 
Contabilidade.



SPED ECF – Demonstração do Resultado 
Liquido no Período Fiscal – Conferência

Neste exemplo o resultado foi Prejuízo pois o valor está entre parênteses (negativo) também é 

simbolizado pela letra D.



SPED ECF – Lalur/Lacs

• O LALUR/LACS é dividido em 2 partes:

• PARTE "A" - é a parte onde irão discriminados os ajustes, por 
data, ao Lucro Real, como: despesas indedutíveis, valores 
excluídos, e a respectiva Demonstração do Lucro Real.

• PARTE "B" - incluem-se os valores que afetarão o Lucro Real de 
períodos-base futuros, como, por exemplo: Prejuízos a 
Compensar, Depreciação Acelerada Incentivada, Lucro 
Inflacionário Acumulado até 31.12.1995, etc.

• AS ADIÇÕES NA PARTE "A" DO LALUR

• As adições, fundamentalmente, são representadas por despesas 
contabilizadas e indedutíveis para a apuração do Lucro Real, 
como multas indedutíveis, doações, brindes, etc.

• EXEMPLOS DE ADIÇÕES AO LUCRO REAL:

• Os lucros auferidos no exterior, por intermédio de filiais, 
sucursais, controladas ou coligadas serão adicionados ao lucro 
líquido, para determinação do lucro real correspondente ao 
balanço levantado no dia 31 de dezembro do ano-calendário em 
que tiverem sido disponibilizados para a pessoa jurídica 
domiciliada no Brasil (Artigo 1, Lei 9.532/1997);



SPED ECF – Lalur/Lacs

• Encargos de depreciação, apropriados contabilmente, correspondentes ao 
bem já integralmente depreciado em virtude de gozo de incentivos fiscais 
previstos no Regulamento do Imposto de Renda.

• EXCLUSÕES AO LUCRO REAL

• Na determinação do lucro real, poderão ser excluídos do lucro líquido do 
período de apuração (Decreto-Lei 1.598/1977, artigo 6o, § 3º):

• I – os valores cuja dedução seja autorizada pelo Regulamento e que não 
tenham sido computados na apuração do lucro líquido do período de 
apuração;

• II – os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores 
incluídos na apuração do lucro líquido que, de acordo com o Regulamento, 
não sejam computados no lucro real;

• III – o prejuízo fiscal apurado em períodos de apuração anteriores, limitado 
a 30% (trinta por cento) do lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões 
previstas no Regulamento, desde que a pessoa jurídica mantenha os livros 
e documentos, exigidos pela legislação fiscal, comprobatórios do prejuízo 
fiscal utilizado para compensação (Lei 9.065/95, art. 15 e parágrafo 
único).



SPED ECF – Lalur/Lacs (Regras
de Validação)  



SPED ECF – Demonstração do 
Lucro Real

• Exportações/SPED - ECF – Lalur/Lacs -> 
Demonstração do Lucro Real (PARTE A)

• Esta tela é a parte A do Lalur, Ela 
começa com o Resultado seja ele Lucro 
ou Prejuízo, ocasionalmente pode 
conter adições, exclusões e 
compensações de prejuízos anteriores.



SPED ECF – Demonstração do 
Lucro Real (Adições e 
Exclusões)

• • Exportações/SPED - ECF – Lalur/Lacs -> 
Demonstração do Lucro Real (PARTE A)

• • O lançamento de Adição/Exclusão deve 
conter a contábil ou vinculação na parte B.

• • Ao informar a conta teremos 4 posições 
com valores:

• • Saldo Final: Saldo final da conta no 
exercício.

• • Utilizado: Valor previamente já utilizado 
em outros períodos da Parte A do Lalur. 

• • Disponível: Valor ainda disponível na 
conta para utilização. 

• • Relacionado: Valor relacionado ao 
lançamento que está sendo feito.



SPED ECF – Demonstração do 
Lucro Real (Compensação)

• Exportações/SPED - ECF – Lalur/Lacs -> 
Demonstraçao do Lucro Real (PARTE A)

• O lançamento da Compensação deve estar 
vinculado na parte B.

• Ao informar a conta teremos 4 posições 
com valores:

• Saldo Final: Saldo final da conta no 
exercício.

• Utilizado: Valor previamente já utilizado 
em outros períodos da Parte A do Lalur. 

• Disponível: Valor ainda disponível na conta 
para utilização. 

• Relacionado: Valor relacionado ao 
lançamento que está sendo feito.



SPED ECF – Indentificação
das Contas na Parte B

• Exportações/SPED - ECF – Lalur/Lacs -> 
Identificação das Contas na Parte B

• Nessa tela vamos cadastrar os itens que 
serão lançados na Parte B.



SPED ECF – Indentificação
das Contas na Parte B

• Exportações/SPED - ECF – Lalur/Lacs -> 
Parte B – Lançamentos sem Reflexo na 
Parte A e Saldos.

• Nesta tela serão lançados valores que 
não vão interferir na parte A no 
exercício, por exemplo o prejuízo, e 
qualquer outro saldo que vá ser 
utilizado futuramente na parte A.



SPED ECF – Calculo do IRPJ 
sobre o Lucro Real

• Exportações/SPED - ECF – Lalur/Lacs -> 
Parte B – Cálculo do IRPJ sobre o Lucro 
Real.

• Nesta tela será apurado o IRPJ e CSLL.



SPED ECF – Bloco Q

• O bloco Q é obrigatório para 
empresas que optaram ao Livro 
Caixa (Lucro Presumido) no Tipo de 
Escrituração na configuração da 
empresa, quando  utilizem da 
prerrogativa prevista no parágrafo 
único do art. 45 da Lei nº 8.981, de 
20 de janeiro 1995, e cuja receita 
bruta no ano seja superior a R$ 
1.200.000,00 (um milhão e 
duzentos mil reais), ou 
proporcionalmente ao período a 
que se refere.



SPED ECF – Importação da 
ECF 

• Como pode ser observado o BLOCO 0 
não é possível ser desmarcado, ou seja 
caso seja feita alguma correção nas 
Configurações da Empresa é necessário 
a exclusão da empresa dentro do 
programa do ECF.



SPED ECF – Importação da 
ECF 

• Campos de Transporte devem ser 
atualizados automaticamente:

• Na opção “Sim” o sistema do SPED ECF 
realizará o cálculo do IRPJ e da CSLL 
automaticamente.

• Na opção “Não” o sistema do SPED 
respeitará os valores informados no 
arquivo gerado pelo sistema Módulos.



SPED ECF – Recuperando a 
ECD

• O arquivo da ECD é recuperado dentro 
da ECF, isso ocorre após importar a ECF 
essa recuperação irá trazer dados como: 
recuperação de contas, saldos e 
mapeamento. A ECD recuperada deve 
estar validada, assinada e transmitida.

• O programa da ECF consegue recuperar 
mais de um arquivo da ECD, desde que 
os períodos dos arquivos da ECD sejam 
equivalentes ao período do arquivo da 
ECF.

• Recomendamos a deixar desmarcado a 
opção ‘Utilizar os dados recuperados da 
ECD para preenchimento automático do 
balanço e/ou dre. Estes dados já são 
enviado no arquivo gerado da ECF.



SPED ECF – Recuperando a 
ECF

• Caso a empresa tenha entregue a ECF 
no ano anterior é obrigatório a 
recuperação, caso contrário no 
momento da transmissão irá gerar um 
erro impedindo a entrega. 



SPED ECF - Validação

Após importar, e realizar as 

recuperações ECD e ECF 

(Quando houver) é necessário 

realizar a validação.



SPED ECF - Pendências

• Após a validação o SPED ECF trará o 
relatório de pendencias, os Erros
impendem a entrega da declaração, os
avisos não impedem a entrega. Caso o 
relatório seja gerado será necessário
revisar todos os passos descritos no 
material. 


