
SPED 2016 – Um Ano de 
Mudanças

SPED ECD e SPED ECF: Um 
projeto de pressão!
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Objetivo do Treinamento

Atualização sobre as alterações do Leiaute 4 do SPED ECD
para 2016.

Leiaute 4 – Item 3.4 do Manual - utilizado para escriturações a partir
do ano-calendário 2015.

Não confundir a versão do PVA do Sped Contábil com a versão do
leiaute do arquivo do Sped Contábil, pois são coisas distintas.
Atualmente, o programa está na versão 3.X (Em Março de 2016, por
exemplo, a versão atualizada no site era a 3.3.3) e a versão do leiaute
para ano calendário 2015 é a 4.0.
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Principais Mudanças para 2016

• Dados Recuperados e não Recuperados
ECF: Correção dos dados recuperados:
Quais eu posso, quais eu posso e não devo e
quais eu não posso?

• Demonstrações Contábeis;

• Custos dos Bens e Serviços;

• Cruzamento de Informações;

• Prazo de entrega;
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FORMAS DE ESCRITURAÇÃO

O lucro real possui o Livro RAS (Razão auxiliar das subcontas)
obrigatório, para quem AVJ, Teste de Recuperabilidade, AVP ou
qualquer procedimento contábil referente à IFRS na adoção
inicial.
Os livros A ou Z vai depender se a empresa possui contas
sintéticas ou se é Construção Civil sem IE que precisará gerar o
inventário no padrão Z.
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O Livro Diário será utilizado quando a empresa possuir lançamentos 
Sintetizados. Ex.

Tarifas: em vez de lançar uma a uma, contabilizar o total no final do mês.

Porém em algum lugar a empresa precisa fazer a integração com 

As informações um a um.
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PRAZO DE ENTREGA

 A ECD deverá ser enviada até o último dia
útil de maio do ano subsequente (IN-RFB
1594/2015)

 A ECF deverá ser enviada até o último dia
útil de junho do ano subsequente (IN-RFB
1594/2015)



SPED ECD
Escrituração Contábil Digital: 

Principais mudanças
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UTILIZAÇÃO DAS SUBCONTAS CORRELATAS
LUCRO REAL

Registro I053: Subcontas Correlatas

Registro utilizado, para demonstrar os grupos (COD_IDT)
compostos de uma conta “pai” e uma ou mais subcontas
correlatas. É possível utilizar o mesmo código de identificação do
grupo para mais de um conjunto de conta “pai” e subconta(s).

Exemplo: Grupo 1 – Conta pai (informada no registro I050) =
Veículos / Subconta = Ajuste a Valor Presente (AVP) (também deve
estar informada no I050).

Grupo 1 – Conta pai (informada no registro I050) =
Depreciação Acumulada/ Subconta = Ajuste a Valor Presente de
Depreciação (também deve estar informada no I050).
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 A Adoção das Subcontas tem previsão legal na
IN-RFB 1515/2014;

 As empresas obrigadas, transmitirão o RAS na
ECD de 2016 (ano base 2015);

 As empresas obrigadas, transmitirão o RAS na
ECD de 2016 (ano base 2014, se optou pela
extinção do RTT);

 O RAS será gerado na ECD formato Z, onde
será informado o leiaute exigido pela RFB (27
campos)

UTILIZAÇÃO DAS SUBCONTAS CORRELATAS
LUCRO REAL
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UTILIZAÇÃO DAS SUBCONTAS CORRELATAS
LUCRO REAL
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UTILIZAÇÃO DAS SUBCONTAS CORRELATAS
LUCRO REAL
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Cada Subconta Correlata deverá ter um RAS

RAZÃO AUXILIAR DA SUBCONTA –
Cada subconta é um livro SPED!

Somente está obrigatório para o Lucro Real!

UTILIZAÇÃO DAS SUBCONTAS CORRELATAS
LUCRO REAL
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PLANO REFERENCIAL E CÓDIGOS DE 
AGLUTINAÇÃO

Atenção ao Plano de Contas Referencial e ao código de 
aglutinação.
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Então o Lucro Real entregará o SPED ECD:

• no modelo R: Livro Diário e Razão;
• Escriturará o RAS das subcontas correlatas;
• Escriturará o Z ou A das contas que possuem

lançamentos sintéticos. Ex. Clientes,
Fornecedores, etc.: Razão Auxiliar ou Diário
Auxiliar;

UTILIZAÇÃO DAS SUBCONTAS CORRELATAS
LUCRO REAL

Importante: O(s) livro(s) auxiliar(es) deve(m) ser 
gerado(s) na mesma periodicidade do livro principal.
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Pessoas Jurídicas Obrigadas a Entregar o Sped 
Contábil 2016 - Ano Calendário 2015!

Segundo o art. 3o da Instrução Normativa RFB no 1.420/2013, estão
obrigadas a adotar a ECD, em relação aos fatos contábeis ocorridos
a partir de 1º de janeiro de 2014:

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
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Pessoas Jurídicas Obrigadas a Entregar o Sped 
Contábil – 2016 – Ano calendário 2015

III - As pessoas jurídicas imunes e isentas que, em relação aos fatos
ocorridos no ano calendário, tenham sido obrigadas à apresentação
da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições, nos termos da
Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

IV – As Sociedades em Conta de Participação (SCP), como livros
auxiliares do sócio ostensivo.

§ 1º Fica facultada a entrega da ECD às demais pessoas jurídicas.

§ 2º As declarações relativas a tributos administrados pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil (RFB) exigidas das pessoas jurídicas
que tenham apresentado a ECD, em relação ao mesmo período,
serão simplificadas, com vistas a eliminar eventuais redundâncias
de informação.
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Pessoas Jurídicas Obrigadas a Entregar o Sped 
Contábil – 2016 – Ano calendário 2015

§ 3º A obrigatoriedade a que se refere este artigo e o art. 3º-A não se

aplica:

I - às 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 - aos órgãos públicos, às autarquias e às fundações públicas; e

III - às pessoas jurídicas inativas de que trata a Instrução Normativa
RFB nº 1.536, de 22 de dezembro de 2014.



1818

§ 4º Em relação aos fatos contábeis ocorridos no ano de 2013, ficam

obrigadas a adotar a ECD as sociedades empresárias sujeitas à
tributação do Imposto de Renda com base no Lucro Real.

§ 5º As pessoas jurídicas do segmento de construção civil

dispensadas de apresentar a Escrituração Fiscal Digital (EFD) (
não possuem IE) e obrigadas a escriturar o livro Registro de
Inventário, devem apresentá-lo na ECD, como um livro auxiliar.

§ 6º A obrigatoriedade prevista nos incisos III e IV do caput aplica-se em

relação aos fatos contábeis ocorridos até 31 de dezembro de 2015.
(Imunes e SCP´s).

Pessoas Jurídicas Obrigadas a Entregar o Sped 
Contábil – 2016 – Ano calendário 2015
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Segundo o art. 3o-A da Instrução Normativa RFB no 1.420/2015, estão 
obrigadas a adotar a ECD, em relação aos fatos contábeis ocorridos 
a partir de 1º de janeiro de 2016:

I - 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, de 10 de dezembro de

1997, que no ano-calendário, ou proporcional ao período a que se
refere:

a) apurarem Contribuição para o PIS/Pasep, Cofins, Contribuição 
Previdenciária incidente sobre a Receita de que tratam os arts. 7º a 
9º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, e a Contribuição 
incidente sobre a Folha de Salários, cuja soma seja superior a R$ 
10.000,00 (dez mil reais); ou

Pessoas Jurídicas Obrigadas a Entregar o Sped 
Contábil – 2016 – Ano calendário 2015
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b) auferirem receitas, doações, incentivos, subvenções, contribuições,
auxílios, convênios e ingressos assemelhados, cuja soma seja
superior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

II - as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que
não se utilizem da prerrogativa prevista no parágrafo único do art.
45 da Lei nº 8.981, de 1995. (LIVRO CAIXA)

Parágrafo Único. As Sociedades em Conta de Participação (SCP),
enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a II do caput do
art. 3º e do caput do art. 3º-A devem apresentar a ECD como
livros próprios ou livros auxiliares do sócio ostensivo

Pessoas Jurídicas Obrigadas a Entregar o Sped 
Contábil – 2016 – Ano calendário 2015
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Observação!

As regras de obrigatoriedade não levam em consideração se a
sociedade empresária teve ou não movimento no período. Sem
movimento não quer dizer sem fato contábil. Normalmente ocorrem
eventos como depreciação, incidência de tributos, pagamento de
aluguel, pagamento do contador, pagamento de luz, custo com o
cumprimento de obrigações acessórias, entre outras.

Pessoas Jurídicas Obrigadas a Entregar o Sped 
Contábil – 2016 – Ano calendário 2015
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Prazos para Apresentação dos Livros Digitais
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Prazos para Apresentação dos Livros Digitais

Para as situações especiais de cisão parcial ou incorporação (se
incorporadora) serão geradas duas escriturações:

Escrituração 1: Do início do ano-calendário (ou data posterior, caso o
contribuinte tenha iniciado suas atividades do próprio ano-calendário) até
a data da situação especial.

Escrituração 2: Da data da situação especial até o final do ano-
calendário.

Exemplo: Uma empresa iniciou atividades em 15/03/2015. Ocorreu um
evento de cisão em 28/06/2015 e a empresa prosseguiu as atividades
(cisão parcial).
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Prazos para Apresentação dos Livros Digitais

Duas escriturações devem ser entregues.

Escrituração 1: De 15/03/2015 até 28/06/2015 (A data limite
para a entrega será o último dia útil do mês de julho de 2015).

Escrituração 2: De 29/06/2015 a 31/12/2015 (A data limite
para a entrega será o último dia útil do mês de maio de 2016).

A exceção, para esses casos (cisão parcial ou incorporação,

quando é incorporadora), ocorre se a data da situação especial

ocorrer no último dia do ano. Nesse caso, será gerada apenas uma

escrituração.
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Prazos para Apresentação dos Livros Digitais

Mais algumas observações:

Apuração Trimestral do IRPJ: Respeitados os limites acima descritos,
ainda que a apuração do IRPJ seja trimestral, o livro pode ser anual. A
legislação do IRPJ obriga a elaboração e transcrição das demonstrações
na data do fato gerador do tributo. Nada impede que, no mesmo livro,
existam quatro conjuntos de demonstrações trimestrais e a anual.

Mudança de contador no meio do período: Respeitados os limites
acima, o período da escrituração pode ser fracionado para que cada
contabilista assine o período pelo qual é responsável técnico.
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Prazos para Apresentação dos Livros Digitais

Mudança de plano de contas da empresa no meio do período:
Respeitados os limites acima, o período da escrituração pode ser
fracionado para que cada plano contas corresponda a um período.

Mudança da sede da empresa para outra unidade federação:
Nessa situação, a escrituração contábil do período que ainda não foi
transmitido deve ser enviada considerando o NIRE da nova sede da
empresa.
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Plano de Contas Referencial

O mapeamento para os planos de contas referenciais é facultativo no
ECD. O PVA do Sped Contábil adota, a partir do ano calendário 2014, os
mesmos planos de contas referenciais constantes no Manual de
Orientação do Leiaute da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), nos registros
L100, L300, P100, P150, U100 e U150.
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Bloco 0: Abertura, Identificação e Referências

Nº Campo Descrição

06 CNPJ Número de inscrição da pessoa jurídica no CNPJ.

Observação: Esse CNPJ é sempre da Sócia Ostensiva, no caso do arquivo da 

SCP.

14 IND_FIN_ESC Indicador de finalidade da escrituração:

0 - Original

1 - Substituta de uma escrituração que possua NIRE

2 - Substituta de uma escrituração que não possua NIRE

3 – Substituta de uma escrituração no caso em que ocorra com troca de NIRE

17 IND_GRANDE_PORTE Indicador de entidade sujeita a auditoria independente:

0 – Empresa não é entidade sujeita a auditoria independente.

1 – Empresa é entidade sujeita a auditoria independente – Ativo Total superior a 

R$ 240.000.000,00 ou Receita Bruta Anual superior R$300.000.000,00.

19 COD_SCP Identificação da SCP (CNPJ – art. 52 da Instrução Normativa RFB no 1.470, de

30 de maio de 2014).

Observação: Só deve ser preenchido pela própria SCP com o CNPJ/Código 

da SCP (Não é preenchido pelo sócio ostensivo). 

20 IDENT_MF Identificação de moeda funcional: Indica que a escrituração abrange valores com

base na moeda funcional (art. 156 da Instrução Normativa RFB no 1.515, de 24 de

novembro de 2014).

Observações: Nessa situação, deverá ser utilizado o registro I020 para

informação de campos adicionais, conforme instruções do 1.28 do capítulo 1

deste manual.

Campo Novo!
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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 – JUNTA COMERCIAL
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Autenticação – JUNTA COMERCIAL

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.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Autenticação - CARTÓRIOS
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Autenticação
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Autenticação
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Autenticação
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Assinatura do Livro Digital: Inclusão de Texto

A procuração eletrônica da RFB não pode ser utilizada. Não é
possível utilizar nenhuma das duas modalidades de
procuração eletrônica: Nem a outorga direta (via e-CAC) do
certificado digital do representante legal para o certificado do
contador; e nem a outorga indireta, ou seja, aquela que, por
meio de procuração cadastrada no site da RFB e validada em
uma de suas unidades, não exige que o representante legal
tenha certificado digital, mas somente o outorgado.

Com a alteração na forma de autenticar provavelmente isso 
vai mudar!
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Razão Auxiliar das Subcontas (RAS)

Nos casos previstos na Instrução Normativa RFB no 1.515, de
24 de novembro de 2014, haverá a necessidade de
informação do livro razão auxiliar referente a subcontas.

O livro razão auxiliar das subcontas será implementado na
ECD a partir de janeiro de 2016. Portanto, as empresas
obrigadas ao livro razão auxiliar, conforme Instrução
Normativa RFB no 1.515, de 24 de novembro de 2014,
transmitirão o livro “Z” na ECD de 2016 (ano-calendário
2015). As empresas que também estão obrigadas ao razão
auxiliar no ano-calendário 2014, também entregarão o livro
“Z” na ECD de 2016.
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Razão Auxiliar das Subcontas (RAS)

Deverá ser adotado o modelo padronizado de razão auxiliar das subcontas
(as informações devem ser preenchidas nos registros I030 e I500 a I555)

Página: 24 do manual do SPED ECD - word
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Razão Auxiliar das Subcontas (RAS)

Destacamos alguns campos – Registro I030:

Nº Campo Descrição

08

IDENT_ITEM

Conjunto de caracteres utilizado para individualizar o bem, conforme sua natureza.

Exemplos: Placa para veículos automotores, matrícula do cartório para imóveis, marca/modelo para

equipamentos, raça/idade/sexo para animais vivos, série do derivativo em bolsa, etc

09

DESCR_ITEM

Descrição resumida do item.

Observação: No caso de AVJ reflexo, será a descrição do item pertencente ao patrimônio da investida.

11

SLD_ITEM_INI

Saldo inicial da conta contábil que registra o item (ativo/passivo) ao qual a subconta esteja vinculada. O saldo

a ser informado corresponde ao saldo antes de ocorrer o evento originário do lançamento na subconta

demonstrado no livro razão auxiliar.

Observação: No caso de AVJ reflexo, será o saldo inicial da subconta AVJ na investida.

15

SLD_ITEM_FIN

Saldo final da conta contábil que registra a conta (ativo/passivo) ao qual a subconta esteja vinculada.

Corresponde ao saldo após ocorrer o evento originário do lançamento na subconta demonstrado no livro razão

auxiliar, como por exemplo a baixa do bem, quando seu valor será zerado.

Observação: No caso de AVJ reflexo, será o saldo inicial da subconta AVJ na investida.

19

DEB_SCNT

Valor registrado a débito na subconta correspondente apenas a participação do item na composição de um

lançamento resumido na ECD, que pode englobar vários eventos sobre itens distintos.

20

CRED_SCNT

Valor registrado a crédito na subconta correspondente apenas a participação do item na composição de um

lançamento resumido na ECD, que pode englobar vários eventos sobre itens distintos.

21

SLD_SCNT_FIN

Saldo final representativo deste item na subconta após o lançamento demonstrado neste registro. Este valor

pode não coincidir com o saldo apresentado na ECD para este instante, uma vez que demonstra apenas a

parcela atribuível a este item.
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Sociedades em Conta de Participação

De acordo com a Instrução Normativa RFB de dezembro de 2015, as
Sociedades em Conta de Participação (SCP) estão obrigadas a
entregar a ECD nas seguintes situações:
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Razão Auxiliar das Subcontas (RAS)

Verificar tabela I053 página 27 do manual do SPED ECD –
versão word
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Eventos Especiais

Situações especiais 
ocorridas em 2016 seguem 

as regras para ano 
calendário 2016!
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Registro I012: Livros Auxiliares ao Diário ou 
Livro Principal

O I012 é quando a empresa envia os livros A, Z ou RAS e depois 
no R deve identificar o HASH destes livros auxiliares.

Este registro deve ser preenchido:

1 – No caso de Livro Principal: Quando o indicador da forma de

escrituração contábil (campo 02) do registro I010 for igual a “R” (Livro

diário com escrituração resumida) ou “B” (Livro balancetes diários e

balanços, deverão ser informados neste registro os dados dos livros

auxiliares “A” (livro diário auxiliar ao diário com escrituração

resumida) ou “Z” (razão auxiliar). Nesse caso, o código hash do livro

auxiliar (campo 05) é obrigatório.
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Registro I012: Livros Auxiliares ao Diário ou 
Livro Principal

2 – No caso de Livro Auxiliar: Quando o indicador da forma de

escrituração contábil (campo 02) do registro I010 for igual a “A” (livro

diário auxiliar ao diário com escrituração resumida) ou “Z” (razão

auxiliar), deverá ser informado neste registro o livro principal “R”

(Livro diário com escrituração resumida) ou “B” (Livro balancetes

diários e balanços, se houver livros auxiliares). Nesse caso, o código

hash do livro auxiliar (campo 05) não é preenchido.
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Registro I015: Identificação das Contas da 
Escrituração Resumida a que se Refere a Escrituração 

Auxiliar

Este registro deve ser preenchido com a identificação das contas 
da escrituração resumida a que se refere a escrituração auxiliar. 
O preenchimento será obrigatório somente quando indicador da 
forma de escrituração contábil (Campo 02) do registro I010 for 
igual a “R” (livro diário com escrituração resumida), “A” (livro 
diário auxiliar ao diário com escrituração resumida) ou “Z” (razão 
auxiliar). 
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Plano Referencial

Registro I051: Plano de Contas Referencial

O plano de contas referencial tem por finalidade estabelecer uma 
relação (DE-PARA) entre as contas analíticas do plano de contas 
da pessoa jurídica e um plano de contas padrão. 

O plano de contas referencial não tem contas de compensação e 
nem contas como a de encerramento do resultado. Assim, não 
informe o registro I051 para elas. 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.
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Registro I157: Transferência de Saldos de Plano de 
Contas Anterior

Este registro deve ser utilizado para informar as transferências 
de saldos das contas do plano de conta anterior, quando não 
forem realizados lançamentos contábeis transferindo o saldo da 
conta antiga para a conta nova nos registros I200 e I250.
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Registro I157: Transferência de Saldos de Plano de 
Contas Anterior

Este registro deve ser utilizado para informar as transferências 
de saldos das contas do plano de conta anterior, quando não 
forem realizados lançamentos contábeis transferindo o saldo da 
conta antiga para a conta nova nos registros I200 e I250.
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Registro J005: Demonstrações Contábeis

Segundo o Código Civil, o Balanço e a Demonstração do
Resultado Econômico devem elaborados no encerramento do
exercício social e ser transcritos no Diário. Outras normas
estabelecem prazos diferentes. O Banco Central, por exemplo,
estabelece que as demonstrações são semestrais.

Como a escrituração contábil digital pode ser mensal, pode
ocorrer de a empresa não ter elaborado as demonstrações
naquele mês. Além disso, o PVA do Sped Contábil não tem como
saber a data do encerramento de exercício social. Estes aspectos
impossibilitam estabelecer, no PVA do Sped Contábil, a
obrigatoriedade de tais registros. Assim, as demonstrações são
obrigatórias, mas podem não estar no livro, quando ele não
contenha a data a que se referem.
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Registro J005: Demonstrações Contábeis

A legislação do imposto de renda determina que as
demonstrações devam ser elaboradas (e transcritas na
escrituração) na data da ocorrência do fato gerador. Assim, se a
apuração for trimestral, elas também serão trimestrais.
Respeitados os limites de tamanho do arquivo, o mesmo livro
pode conter várias demonstrações, desde que o período seja
distinto. Assim, um mesmo livro pode conter 4 demonstrações
trimestrais, 2 semestrais e uma anual.
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Registro J100: Balanço Patrimonial

Neste registro deve ser informado o Balanço Patrimonial da
pessoa jurídica a partir dos códigos de aglutinação informados
no registro I052. O nível de detalhamento das demonstrações
contábeis é de responsabilidade exclusiva pessoa jurídica. Os
registros devem ser gerados na mesma ordem em que devem
ser visualizados.
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Registro J150: Demonstração do Resultado do 
Exercício

Neste registro deve ser informada a Demonstração do Resultado
do Exercício (DRE) da pessoa jurídica a partir dos códigos de
aglutinação informados no registro I052. O nível de
detalhamento das demonstrações contábeis é de
responsabilidade exclusiva da pessoa jurídica.

07 VL_CTA_ULT_DRE Valor inicial total constante na Demonstração do Resultado do Exercício do último período informado.

08 IND_VL_ULT_DRE Indicador da situação do valor informado no campo anterior:

D - Despesa ou valor que represente parcela redutora do lucro;

R - Receita ou valor que represente incremento do lucro;

P - Subtotal ou total positivo;

N – Subtotal ou total negativo.
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Registro J200: Tabela de Histórico de Fatos Contábeis 
que Modificam a Conta Lucros Acumulados ou a Conta 
Prejuízos Acumulados ou Todo o Patrimônio Líquido

Neste registro deverão ser informados os históricos de fatos
contábeis que modificam a conta “Lucros Acumulados”, a conta
“Prejuízos Acumulados” ou todo o “Patrimônio Líquido”. A
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados ou a
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (registro
J210) serão visualizadas na ordem em que forem informados os
registros J200 (correspondem às linhas das referidas
demonstrações).
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Registro J800: Outras Informações

O registro J800 permite que seja anexado um arquivo em
formato texto RTF (Rich Text Format) na escrituração, que se
destina a receber informações que devam constar do livro, tais
como notas explicativas, outras demonstrações contábeis,
pareceres, relatórios, etc.

Sem autenticação na JUCEES este registro praticamente torna-se

obrigatório, até o momento a JUCEES não pode autenticar as DFs.
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Moeda Funcional: Atualização de Texto.

As pessoas jurídicas obrigadas a transmitir, via Sped, a
escrituração em moeda funcional diferente da moeda nacional,
nos termos do art. 156 da Instrução Normativa RFB no 1.515, de
24 de novembro de 2014, deverão preencher o campo
identificação de moeda funcional do registro 0000
(0000.IDENT_MF) com “S” (Sim) constante no leiaute 4.



SPED ECF
Escrituração Contábil Fiscal
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Principais Mudanças

Apresentação do Bloco E

Informações Recuperadas da ECF Anterior e Cálculo Fiscal dos
Dados Recuperados da ECD

O bloco E não é preenchido pela empresa. O sistema preencherá o
bloco E no momento da recuperação da ECF no período
imediatamente anterior e efetuará os cálculos fiscais relativos aos
dados recuperados da ECD.

Não pode, para uma mesma conta, existir divergência no plano 
referencial! (salvo contas que perderam validade)

Cuidado com alterações referentes a 2014 e 2015!!!
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Introdução

A ECF abrange grandes blocos de informações, principalmente:

1.A vinculação do plano contábil do contribuinte com o plano
referencial da RFB (recuperação de saldos das contas patrimoniais da
ECD e, se houver, a vinculação já informada na ECD no registro I051)

2.As informações constantes na antiga DIPJ (incluindo fichas de
informações gerais e econômico-fiscais)

3.O e-Lalur e e-Lacs (Além da apuração das bases de cálculo do IRPJ e
CSLL, que existiam na DIPJ nas fichas 09 e 17, há o controle das
contas da parte B e seus saldos)

4.Mecanismos para controle fiscal dos ajustes contábeis, considerando
a extinção do Fcont, principalmente ajustes no Lalur e ficha Y665 de
adoção inicial.
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Introdução

•Controle de saldos da parte B.

•Recuperação de saldos das contas contábeis.

•Vinculação das contas contábeis.

•Indicador de relacionamento na parte A.
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Obrigatoriedade

PJ tributadas pelos lucros real, presumido ou arbitrado.

•Imunes e isentas (alteração para 2016 – AC 2015)

•SCP que se enquadrem nas condições anteriores

Observação: Para as empresas tributadas pelo lucro presumido e
imunes/isentas obrigadas a entregar a ECD, será exigida a
recuperação da ECD na ECF.
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Data limite de entrega

Regra geral: último dia útil do mês de JUNHO do ano subsequente.
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Data limite de entrega
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Blocos

Bloco 0

Bloco C

Bloco E

Bloco J

Bloco N

Bloco M

Bloco K

Bloco L

Bloco P

Bloco T

Bloco X

Bloco U

Bloco Y

Bloco 9



 Bloco 0 – cadastro

 Bloco C – ECD 2015

 Bloco E – ECF 2014

 Bloco J – Plano de contas

 Bloco N, M e L – ref a Lucro Real

 Bloco K – ajuste fiscal

 Bloco P – Lucro Presumido

 Bloco A – Lucro Arbitrado

 Bloco U – Imunes e Isentas

 Bloco X – Informações DIPJ

 Bloco Y – adoção inicial
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LUCRO PRESUMIDO – LIVRO CAIXA

Obrigatoriedade a partir do ano-calendário 2016.

•Para as pessoas jurídicas optantes pela sistemática do lucro
presumido que se 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.

•Registro P020 – Demonstrativo do Livro Caixa.
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Mudança de Contador no Período ou Mudança de
Planos de Contas no Período

Não é possível transmitir duas ou mais ECF no caso de
mudança de contador no período ou mudança de plano de
contas no período.

A ECF deve ser transmitida em arquivo único, a menos que ocorra
alguma das situações especiais previstas no Registro 0000. Caso a
entidade tenha que recuperar os dados da ECD, devem ser
recuperados os dois arquivos da ECD transmitidos (um para cada
contador ou um para cada plano de contas).
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Mudança de Contador no Período ou Mudança de
Planos de Contas no Período

Contudo, para que a ECF recupere os dados corretamente é
necessário que os saldos finais das contas que aparecem no
primeiro arquivo (primeiro contador ou primeiro plano de contas)
sejam iguais aos saldos iniciais dessas mesmas contas que
aparecem no segundo arquivo (segundo contador ou segundo
plano de contas). Se isso não ocorrer, a ECF recuperará somente os
dados do segundo arquivo e os ajustes necessários deverão ser
realizados na própria ECF ou na ECD, por meio de substituição.

Os dois profissionais podem assinar.
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Plano de Contas e Mapeamento

A ECF recupera o plano de contas do último período existente na ECD.

O fato de uma conta não possuir saldos ou movimentação em um
período não implica que a conta não deve ser informada no plano de
contas. O plano de contas deve retratar o conjunto e a estrutura de
todas as contas passíveis de utilização na contabilidade da entidade.

O mapeamento das contas contábeis da entidade para as contas
referenciais é feito somente em relação às contas analíticas. Contas
sintéticas não devem ser mapeadas.
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Transformação

A ECF deve recuperar os arquivos da ECD relativos à transformação
(para as empresas obrigadas a entregar a ECD, tendo em vista que, na
ECD, no caso de transformação, são transmitidos dois arquivos
separados.

Ao importar as duas ECD automaticamente será caracterização a
transformação.
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Situações Especiais de 2015 e Sociedades em 
Conta de Participação (SCP)

A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) somente será utilizada para
transmissão de situações especiais de 2015 em diante.

A partir do ano-calendário 2015, todas as SCP entregam a ECF,
inclusive as que forem extintas ao longo do ano da escrituração.
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Retificação da ECD após a Entrega da ECF com 
Dados Recuperados da ECD

Importante:

Caso a pessoa jurídica tenha transmitido a ECF com dados
recuperados da ECD e tenha, posteriormente, retificado a ECD, a
ECF deverá ser retificada se as alterações da ECD substituta
tiverem reflexo nas contas e saldos recuperados na ECF.
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Campo 10 do Registro 0010 – Tipo de 
Escrituração Lucro Presumido

Escrituração:
Marcar C – Obrigadas a entregar a ECD ou entrega facultativa da ECD

com recuperação de dados.
Marcar L – Livro Caixa ou não obrigadas a entregar a ECD ou entrega

facultativa da ECD sem recuperação de dados.

Atenção:
- A hipóste prevista no §1o do art. 129, Instrução Normativa no

1.515/2014 prevê que a pessoa jurídica que mantiver escrituração
contábil, na forma da legislação comercial, deverá controlar os
recebimentos de suas receitas em conta específica, na qual, em
cada lançamento, será indicada a nota fiscal a que corresponder o
recebimento.
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Campo 10 do Registro 0010 – Tipo de 
Escrituração

- 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), além de todas as
pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, de acordo com a
Instrução Normativa no 1.420/2013.

- Caso a empresa não seja obrigada a entregar a ECD, mas
facultativamente, entregue a ECD para recuperação dos dados na
ECF, deve preencher a opção “C”.

Exemplos:
1 – Lucro Real: Não preencher o campo.

2 - Lucro Presumido: Preencher "L", quando utilizar livro caixa ou não
está obrigada a entregar a ECD e não quer recuperar os dados da
ECD (que pode ter sido entregue facultativamente) na ECF.
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Campo 10 do Registro 0010 – Tipo de 
Escrituração

3 - Lucro Presumido: Preencher "C", quando está obrigada a entregar
a ECD ou não está obrigada à ECD, mas quer recuperar os dados
da ECD (que pode ter sido entregue facultativamente) na ECF.

4 - Imunes/Isentas: Preencher "L", quando não está obrigada a
entregar a ECD e não quer recuperar os dados da ECD (que pode
ter sido entregue facultativamente) na ECF.

5 - Imunes/Isentas: Preencher "C", quando está obrigada a entregar a
ECD ou não está obrigada à ECD, mas quer recuperar os dados da
ECD (que pode ter sido entregue facultativamente) na ECF.
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Bloco C

Recuperação do SPED ECD entregue no 
período.
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Bloco E

Recuperação do SPED ECF entregue no
período anterior.

Cuidado com as mudanças de plano de contas
de um período para o outro.



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

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

 Caso a ECD recuperada tenha encerramento
diferente (por exemplo, a ECD recuperada tenha
apenas um encerramento anual), no momento da
validação no programa da ECF, poderá aparecer
uma mensagem de advertência, com o valor da
diferença entre os saldos finais credores e os
saldos iniciais credores.



 Nesse caso, a pessoa jurídica poderá ajustar os saldos
por meio de alteração no registro K155 (alteração de
saldo de uma ou mais contas).

 Também há a opção de criar uma nova conta do
plano de contas da pessoa jurídica (J050) para fazer o
ajuste.

 Contudo, neste caso, também será necessário
fazer o mapeamento desse conta para o plano
de contas referencial (J051).



7878

Plano de Contas

Bloco J: Plano de Contas e Mapeamento
Apresenta o mapeamento do plano de contas contábil para o plano de

contas referencial. Os registros deste bloco podem ser:

I – Digitados;
II – Importados;
III – Replicados a partir do Bloco E; ou
IV – Recuperados da ECF do período imediatamente anterior ao
período da escrituração atual, transmitida via Sped.

Obs: somente quem está obrigada ao ECD, vem importando
do C. Senão tiver ECD não vai conseguir preencher.

Obs: posso recuperar do ECD ou do ECF anterior, sendo o ECD
sempre a melhor opção.



Recuperação de ECD Sem Mapeamento para o
Plano Referencial

 Para que não seja necessário digitar todo o
mapeamento para o plano referencial na ECF, no caso
de recuperação de dados da ECD sem o respectivo
mapeamento, pode ser seguido o procedimento abaixo:

 1) Importar a ECF.

 2) Recuperar ECD, marcando a opção "Utilizar os dados
recuperados da ECD para preenchimento do balanço
e/ou DRE". Com essa opção marcada, o programa da
ECF copiará as informações para o bloco J e K, mas não
calculará o balanço patrimonial e a DRE, pois não existe
mapeamento. Os dados dos registros K155 e K355
estarão de acordo com a ECD.



 3) Importar somente o bloco J da ECF com o
mapeamento correto. O programa da ECF incluirá o
mapeamento nos registros K155 e K355 e,
consequentemente, calculará o balanço patrimonial e a
DRE utilizando os saldos da ECD e o mapeamento da
ECF.
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Registro J053 – SUBCONTAS CORRELATAS : 
somente para LR.

Registro J053: Subcontas Correlatas ( AVP , AVJ, Goodwill,
Impairment).

Registro utilizado para demonstrar os grupos (J053.COD_IDT)
compostos de uma conta “pai” e uma ou mais subcontas correlatas. É
possível utilizar o mesmo código de identificação do grupo para mais
de um conjunto de conta “pai” e subconta(s).

Colocar as contas que estão no plano de contas do ECD correlatas
para importar para o ECF.

As contas que não tiverem essa relação será tributado de
imediato. Todas neste caso terão o RAS.

Ver página 114 do manual do SPED ECF
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Registro P020: Livro Caixa
( não tem contabilidade)

Registro P020: Demonstrativo do Livro Caixa (FACULTATIVO
PARA O ANO-CALENDÁRIO 2015)

Este registro deverá estar preenchido quando 0010.TIP_ESC_PRE for
igual a “L” (Livro Caixa). O demonstrativo do livro caixa deverá conter
todos os registros constantes no livro caixa da pessoa jurídica. Não
haverá edição deste registro no programa da ECF.

Somente será possível importar um arquivo da ECF já com
este registro no leiaute ou um arquivo .csv com os dados do
Livro Caixa, com os campos definidos no leiaute (exceto
P020.REG) e ordenado por data.
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Registro Y665 - Demonstrativo das Diferenças na 
Adoção Inicial – LR (substitui o Fcont)

Apresenta o demonstrativo das diferenças dos saldos societário e
fiscal das contas contábeis em virtude da adoção inicial das normas
contábeis internacionais de acordo com o art. 175 da Instrução
Normativa RFB no 1.515, de 24 de novembro de 2014.

Registro obrigatório para as empresas tributadas pelo
lucro real.

As empresa tributadas pelo lucro real que optaram pela não
extinção do RTT em 2014, conforme Lei no 12.973/2014, deverá
preencher o registro Y665 apenas no ano-calendário 2015 (ECD de
2016). Por outro lado, as empresas tributadas pelo lucro real que
optaram pela extinção do RTT em 2014, deverão preencher o
registro Y665 para o ano-calendário 2014 (ECF 2015).
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Registro Y665

Exemplo 1:
Digamos que uma empresa trouxe um terreno a valo justo em
01/01/2015 para fins fiscais (NÃO optante pela Lei 12.973/2014).
Saldo inicial registrado na contabilidade (valor de aquisição) era de
R$ 60.000,00

60.000

Terreno
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Registro Y665

Exemplo 1:
O laudo informa o seguinte:
Valor de mercado do terreno = R$ 500.000,00

60.000

Terreno

440.000

AVJ Terreno

440.000

Ajuste de Avaliação 

patrimonial

149.600

Passivo Fiscal 

Diferido

149.600A B BC

C
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Registro Y665 – Demonstrativo das Diferenças da 
Adoção Inicial – Exemplo de preenchimento 

•Código da Conta Contábil: 1.04.04.04 
•Centro de Custos: Não há. 
•Valor do Saldo Societário: R$ 500.000,00 
•Indicador do Saldo Societário: D 
•Valor do Saldo Fiscal: R$ 60.000,00
•Indicador do Saldo Fiscal: D 
•Diferença de Saldos (Societário – Fiscal): R$ 440.000,00 
•Indicador da Diferença de Saldos: D
•Métrica Utilizada (*): PRÓXIMO SLIDE
•Código da Subconta Vinculada: 1.04.04.04.01 (Subconta Vinculada –
Adoção Inicial). (RAS, Marcar I 053)
•Código do Centro de Custos da Subconta Vinculada: Não há.
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Registro Y665 – Demonstrativo das Diferenças 
da Adoção Inicial – Exemplo de preenchimento 

Registro Y665 – Métricas 

A) Controlado por subconta. 

B) Controlado por subconta, mas na forma prevista nos §§ 3o e 4o do 

art. 169 da IN RFB no 1.515/2014. 

“§ 3o No caso de ativo ou passivo reconhecido na data da adoção inicial na 
contabilidade societária, mas não reconhecido no FCONT, a subconta 
poderá ser a própria conta representativa do ativo ou passivo que já 
evidencia a diferença.” 

“§ 4º No caso de ativo ou passivo representado por mais de uma conta, caso 
uma dessas contas conste na data da adoção inicial na contabilidade 
societária, mas não conste no FCONT, tal como perda estimada por 
redução ao valor recuperável de ativo, a subconta poderá ser a própria 
conta que já evidencia a diferença.” 
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Registro Y665 – Demonstrativo das Diferenças da 
Adoção Inicial – Exemplo de preenchimento 

Registro Y665 – Métricas

C) Não é controlado por subconta, mas é controlado na forma prevista
nos § 5o do art. 169 da Instrução Normativa RFB no 1.515/2014.

“§ 5º No caso de ativo ou passivo não reconhecido na data da adoção
inicial na contabilidade societária, mas reconhecido no
FCONT, a diferença deverá ser controlada na Parte B do
Lalur.”



8989

Registro Y665 – Demonstrativo das Diferenças da 
Adoção Inicial – Exemplo de preenchimento 

Registro Y665 – Métricas

D) Não é controlada por subconta porque não haverá ajustes
decorrentes das diferenças na forma prevista nos arts. 160 a 168, tais
como nas participações em coligadas e controladas (art. 173 da
Instrução Normativa RFB no 1.515/2014) e nos contratos de
concessão de serviços públicos (art. 174 da Instrução Normativa RFB
no 1.515/2014).
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Registro Y665 – Demonstrativo das Diferenças da 
Adoção Inicial – Exemplo de preenchimento 

Registro Y665 – Métricas

E) Sem controles por subcontas (diferença, se positiva, será
adicionada no lucro real ou, se negativa, não poderá será excluída)
(Arts. 160 a 169, e art. 176, § 2o da Instrução Normativa RFB no

1.515/2014).

F) É controlada por subconta em 01/01/2015, nos termos do art. 176,
§ 1o, III, da Instrução Normativa RFB no 1.515/2014.
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Registro Y800: Outras Informações - arquivos 

Este registro permite que seja anexado um arquivo em formato texto
RTF (Rich Text Format), que se destina a receber informações
que devam constar da ECF, tais como demonstrativos não
previstos no leiaute, laudos, relatórios, etc.

Obs: subsídio para justificar o que foi contabilizado.

Este registro não aparece na interface do programa da ECF, a menos
que o arquivo da ECF tenha sido importado com as informações neste
registro.
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Registro Y800: Outras Informações

O procedimento para anexar é o seguinte:

1 – Digite o documento que deseja anexar no Word;
2 – Salve o documento como .rtf;
3 – Abra o documento no Bloco de Notas;
4 – Copie todo o conteúdo do arquivo aberto no Bloco de Notas;
5 – Cole o conteúdo copiado no registro Y800;
6 – Importe o arquivo, de acordo com o Leiaute da ECF, para o
programa da ECF.

É possível ver o arquivo em formato texto RTF em Relatório/Outras
Informações.



SPED ECD na ECF:

Dados Recuperados e não 

recuperados
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ECD na ECF

Dados Recuperados no Bloco C da ECF:

Registro C040: Identificador da ECD

Identifica as ECD recuperadas pelo sistema. O registro é preenchido 
pelo sistema ao executar a funcionalidade de recuperação de ECD.

Serão recuperados dados somente das ECD’s principais: G, R ou B
Do registro I030 (termo de abertura) serão trazidas informações para 

o registro C040
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ECD na ECF

Também serão recuperados:

I051- Plano Referencial
I053 – Subcontas Correlatas
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ECD na ECF

Dados Transportados: Bloco J da ECF
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ECD na ECF

Dados não recuperados da ECD:

Signatários: J930

Código de Aglutinação: I052

Demonstrações Contábeis: J100, J150, 
J200/J201 e J800

Lançamentos Contábeis: I200 e I250
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ECD na ECF

Como serão informados na ECF os dados não recuperados 
da ECD?

• Signatários: Registro 0930

• Código de Aglutinação: Não existe no ECF

• Demonstrações Contábeis: Bloco K, se o ECD tiver o
plano referencial e os encerramentos conforme regras
fiscais este é montando pelo ECF através do ECD.
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ECD na ECF

Lançamentos Contábeis: Não serão recuperados

Observação: Os registros M312 e M362
(quando exigidos no Lalur e Lacs) solicitam o
número de lançamento da ECD, mas esta
informação não é recuperada da leitura da ECD.



CUSTOS DOS BENS E 

SERVIÇOS
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ECD – CUSTOS DE BENS E SERVIÇOS

• Demonstrado no registro J150 (DRE)
• Não há composição;
• Contas Vinculadas pelo I052 (código de

aglutinação);
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ECF – Custos dos bens e serviços
Demonstração
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ECF – Custos dos bens e serviços
Demonstração

• L210 – Abertura do custo: Antiga ficha 4 da DIPJ.



CORREÇÃO DE DADOS 

RECUPERADOS ECD NA ECF
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Correção de dados recuperados ECD e ECF 
anterior

• Dados recuperados da ECD (Bloco C)
• Alterações permitidas

• Plano de Contas
• Centro de Custos
• Plano de contas referencial
• Subcontas correlatas
• Saldo das contas contábeis

Permitido não significa que deve ser executado!
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Correção de dados recuperados ECD e ECF 
anterior

• Dados da ECF anterior (Bloco E)

• Alterações Permitidas

• Demonstrações contábeis do ano
anterior (L100/L300 -> E010)

• Mapeamento referencial ano anterior
(K355/K356 -> E015)



107107

Correção de dados recuperados ECD e ECF 
anterior

• Dados transportados do Bloco C para o Bloco J

• Alterações Permitidas, MAS.....

• Plano de contas e centro de custos: Não é
recomendável

• Subcontas correlatas: Não é recomendável,
mais atenção ainda às contas do RAS
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Correção de dados recuperados ECD e ECF 
anterior

Balancetes e Mapeamento (Bloco K)

• Alterações Permitidas, MAS...

• Saldos mensais (K155 e K355): Não
recomendável

• Mapeamento referencial dos saldos
(K156 e K356): Alterações permitidas e
necessárias!



Cruzamentos de Informações

ECD e ECF e entre blocos da ECF
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Cruzamento de dados ECD e ECF

• Plano de Contas (I050 x J050)

• Saldo das contas contábeis (I155 x J155)

• Custos dos bens e serviços (J150 x L300)

• Balanço Patrimonial (J100 x L100)

• Demonstração do Resultado (J150 x L300)

• Subcontas (I053 x J053)
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Cruzamento de dados ECD e ECF

Não ignore as advertências!



CASES PARA UTILIZAÇÃO DAS 
SUBCONTAS – ADOÇÃO INICIAL 

AO IFRS



Conceito de subcontas contábeis
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RTT X FCONT

Em 2008, com a implementação dos padrões internacionais de
contabilidade pela legislação contábil, o divórcio parecia ter
sido conseguido, o que ficou ainda mais claro com o Regime
Tributário de Transição (RTT) e o seu controle por meio do
chamado FCont, que, na prática, era a “contabilidade fiscal”.
Tratava-se, pois, de outra escrituração contábil, obediente aos
ditames tributários.



114

Extinção do RTT e do FCONT

O RTT e o FCont foram definitivamente extintos em 1° de janeiro de

2015.

Conquanto essa experiência transitória tenha valido como teste para
a segregação dos controles (contábil e tributário), a regulamentação
do novo IRPJ, que incorpora conceitos dos IFRS, resgatou em parte
a influência da legislação tributária sobre a escrituração contábil.

E isso se deu por meio da exigência de controles fiscais por meio da
constituição de subcontas contábeis.

Conceito de subcontas contábeis
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AVP E AVJ

Estão sujeitos a esse controle – contábil para efeitos
tributários –, principalmente, a adoção do valor justo
e o ajuste a valor presente, recentemente
regulamentados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.

Conceito de subcontas contábeis
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A diferença positiva verificada na data da adoção
inicial entre o valor de ativo na contabilidade
societária e no FCONT deve ser adicionada na
determinação do lucro real na data da adoção inicial,
salvo se o contribuinte evidenciar contabilmente essa
diferença em subconta vinculada ao ativo, para ser
adicionada à medida de sua realização, inclusive
mediante depreciação, amortização, exaustão,
alienação ou baixa.

Base artigos 163 e seguintes da IN RFB 1.515/2014.

Conceito de subcontas contábeis



Implantação das Normas 
Internacionais de Contabilidade 

em 01/01/2015
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Como era antes?
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Resultado Líquido 
Societário

AJUSTES Lucro Real

O Resultado tributável nunca foi o resultado societário!



Como era com o RTT?
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Resultado Líquido 
Societário - IFRS

AJUSTES RTT

Lucro Real

Resultado líquido 
RTT



Como Ficou?
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Resultado Líquido 
Societário - IFRS

AJUSTES 
TRIBUTÁRIOS 
EXPANDIDOS

Lucro Real



Como era?
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IFRS

Lucro 
Societário

ECD/IN86

Expurgos 
Fiscais

Lucro Fiscal

Fcont

Adições/Exlus.
/comp.

Lucro Real

LALUR/LACS

Outras 
Informações

IR/CS

DIPJ



Como é?
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IFRS

Lucro 
Societário

ECD

Adições/Exlus.
/comp.

Lucro Real

ECF

Outras 
Informações

IR/CS



Adoção Inicial
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Balanço de Abertura do primeiro exercício com aplicação da
NBCT TG 1000

1) Baixar ativos e passivos fictícios;
2) Reconhecer ativos e passivos omitidos;
3) Ajustar valores que não representem valor justo de ativos e

passivos;
4) Reclassificar ativos e passivos de acordo com estrutura do

balanço patrimonial;



Adoção Inicial
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Serão Controlados em subcontas:

• AVJ – Ajuste a Valor Justo;

• AVP – Ajuste a Valor Presente;

• Ágio

• Ganho por Compra Vantajosa

• Diferenças Temporárias na Adoção Inicial



Adoção Inicial
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Serão Controlados no Lalur e do Lacs:

• Gastos pré-operacionais;
• Diferenças nas taxas de depreciação (vida útil);
• Leasing: parcelas mensais e ajustes depreciação e juros;
• Ajustes temporários decorrentes do uso de estimativas

contábeis;
• Receitas e Despesas não realizadas;

Obs.: os ajustes deverão ser contabilizados no SPED ECF –
LALUR (Parte A e Parte B)



AJUSTE A VALOR DE JUSTO DE INVESTIMENTO, 
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

126

Caso 1:
Imobilizado totalmente depreciado na contabilidade que
continua em uso pela empresa.

60.000
60.000

Depreciação 

AcumuladaVeículo

Laudo:
Valor de Mercado Veículo x = 20.000,00
Tempo de vida útil restante = 3 anos
Valor Residual = 5.000,00



AJUSTE A VALOR DE JUSTO DE INVESTIMENTO, 
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL
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Laudo:
Valor de Mercado Veículo x = 20.000,00
Tempo de vida útil restante = 3 anos
Valor Residual = 5.000,00

60.000 60.000

Depreciação 

AcumuladaVeículo

(1) 20.000 20.000 (1)

AVJ Veículo
Ajuste de Avaliação 

Patrimonial

(2) 6.800

Passivo Fiscal Diferido

(2) 6.800

SUBCONTA DISTINTA
Registro I053 ECD e J053 ECF



AJUSTE A VALOR DE JUSTO DE INVESTIMENTO, 
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL
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Após 1 mês da adoção inicial..... Precisamos registrar a depreciação

20.000 (valor do bem AVJ) – 5.000 (Saldo Residual) = 15.000 Depreciável

15.000/3 = 5.000 por ano ou 5.000/12 = 416,66 por mês.

60.000 60.000

Depreciação 

AcumuladaVeículo

(1) 20.000 20.000 (1)

AVJ Veículo
Ajuste de Avaliação 

Patrimonial

(2) 6.800 416,66 (3)

Passivo Fiscal Diferido

(2) 6.800

Depreciação 

Acumulada AVJ
ARE / x1

416,66 (3)

416,66(Resultado)

SUBCONTA DISTINTA
Registro I053 ECD e J053 ECF



AJUSTE A VALOR DE JUSTO DE INVESTIMENTO, 
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL
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Lançar os seguintes estornos:

1. Diferimento do imposto = 20.000 – 416,66 = 19.583,33 x 34% = 6.658,33
• 6.800 – 6.658,33 = 141,66 ( já realizou a depreciação, então

estorna a dif tributária)

60.000 60.000

Depreciação 

AcumuladaVeículo

(1) 20.000 20.000 (1)

AVJ Veículo
Ajuste de Avaliação 

Patrimonial

6.800 (2) 416,66 (3)

Passivo Fiscal Diferido

(2) 6.800

Depreciação 

Acumulada AVJ

(4) 416,66

Prejuízo Acumulado

(5) 141,66

141,66 (5)

416,66 (6)

(6) 416,66



AJUSTE A VALOR DE JUSTO DE INVESTIMENTO, 
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL
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Se a empresa for tributada pelo Lucro Real ainda deve proceder:

LALUR / x1

Resultado........................ (416,66)

(+) Adição (1) .............. 416,66

(=) Lucro Real ............. 0

E  no SPED ECF?



AJUSTE A VALOR DE JUSTO DE INVESTIMENTO, 
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL
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Se a empresa for tributada pelo Lucro Real ainda deve proceder:



AJUSTE A VALOR DE JUSTO DE INVESTIMENTO, 
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL
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Marcação das Subcontas no registro J053 do ECF



AJUSTE A VALOR DE JUSTO DE INVESTIMENTO, 
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL
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Adição da depreciação na parte A do Lalur



AJUSTE A VALOR DE JUSTO DE INVESTIMENTO, 
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL
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Adição da depreciação na parte A do Lalur
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AVP –
Ajuste a Valor Presente
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O que é AVP?

O AVP tem como objetivo o ajuste para demonstrar o
valor presente de um fluxo de caixa futuro. Que pode
estar representado por ingressos ou saídas recursos.

Para determinar o valor presente é necessário conhecer:

• Valor do fluxo futuro;
• Data do fluxo financeiro; e
• Taxa de desconto.

NBC T 19.17 - AJUSTE A VALOR PRESENTE

CPC 12 - AVP



AVP – Exemplo Numérico

Premissas do Exemplo

• VENDA DE MERCADORIA A PRAZO

• Data da venda: 30/06/20x4

• Valor da venda: R$ 100.000

• Vencimento: 30/06/20x6

• Custo da mercadoria vendida: R$ 60.000

• Taxa de desconto: 0,04% ao dia

• PJ tributada pelo Lucro Real Anual



AVP – Exemplo Numérico

Escriturações de 20x4, 20x5 e 20x6



Fluxo de Caixa do Valor a

Receber

30/06/20x4

31/12/20x4 30/06/20x6

100.000

F = P (1 + i) n75.000

81.000

12.0006.000

31/12/20x5

93.000

7.000

Juros = 6.000 + 12.000 + 7.000 = 25.000

Para simplificar, os cálculos foram 

feitos com valores aproximados



Escrituração de 20x4

(A) Estoque(A) Caixa

60.000(1) (1)60.000

(A) Clientes

(2)100.000

ARE / x4

100.000(2)(Rec.Bruta)

60.000(4)

(CMV)(4)60.000

15.000(LucroBruto)

(A) Juros a 
Apropriar

25.000(3)
(5)6.000

6.000(5)(Rec.Financ)

21.000(LAIR)

(AVP s/ R.Bruta)(3)25.000

75.000(Rec.Líquida)

LALUR / x4

LAIR........................ 21.000

(+) Adição (3) ......... 25.000

(–) Exclusão (5) ...... (6.000)

(=) Lucro Real ........ 40.000

Parte B:

Exclusão Futura ....... (19.000)



Escrituração de 20x5

(A) Estoque(A) Caixa

60.000 60.000

(A) Clientes

100.000

ARE / x5

60.000

(A) Juros a 
Apropriar

25.000
6.000

(1)12.000

12.000(1)(Rec.Financ)

12.000(LAIR)

LALUR / x5

LAIR........................ 12.000

(–) Exclusão (1) ..... (12.000)

(=) Lucro Real ............. 0

Parte B:

Exclusão Futura .......... (7.000)



Escrituração de 20x6

(A) Estoque(A) Caixa

60.000 60.000

(A) Clientes

100.000

ARE / x6

60.000

(A) Juros a 
Apropriar

25.000
6.000

(1)7.000

7.000(1)(Rec.Financ)

7.000(LAIR)

12.000
(2)100.000 100.000(2)

LALUR / x6

LAIR......................... 7.000

(–) Exclusão (1) ...... (7.000)

(=) Lucro Real ............. 0

Parte B:

Exclusão Futura .............. 0
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AJUSTE A VALOR PRESENTE (AVP)

Passivos de Longo Prazo

O AVP de passivos de LP, relativos a cada operação, somente serão

considerados na determinação do lucro real e da BC da CSLL, no

período de apuração em que ocorrer as situações do quadro a seguir:

Situações AVP Momento de tributação

No caso de aquisição a 
prazo de bem para 
revenda

Evidenciar contabilmente 
o AVP em subconta 
vinculada ao ativo

Quando o bem for 
revendido

No caso de aquisição a 
prazo de bem a ser 
utilizado como insumo na 
produção de bens e 
serviços

Evidenciar contabilmente
o AVP em subconta 
vinculada ao ativo

Quando o bem for 
utilizado como insumo na 
produção de bens ou 
serviços
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AJUSTE A VALOR PRESENTE (AVP)

Situações AVP Momento de tributação

No caso de aquisição a 
prazo de ativo que não 
será revendido ou 
utilizado como insumo 
na produção de bens ou 
serviços

Evidenciar contabilmente 
o AVP em subconta 
vinculada ao ativo

Quando o bem for 
realizado, inclusive
mediante depreciação, 
amortização, exaustão, 
alienação ou baixa.

No caso de aquisição a 
prazo de bem ou serviço 
contabilizado 
diretamente como 
despesa

Não precisa evidenciar o 
AVP

Quando a despesa for 
incorrida

No caso de aquisição a 
prazo de bem ou serviço 
contabilizado 
diretamente como custo 
de produção de bens ou 
serviços.

Não precisa evidenciar o 
AVP

Quando o custo for 
incorrido



AVP – Exemplo Numérico

Premissas do Exemplo

• COMPRA DE VEÍCULO A PRAZO

• Data da compra: 30/06/20x4

• Valor da compra: R$ 100.000

• Vencimento: 30/06/20x6

• Taxa de desconto ( Y800): 0,04% ao dia

• Vida útil do veículo: 5 anos

• Venda do veículo em 02/01/20x7 por R$ 55.000 

• PJ tributada pelo Lucro Real Anual



AVP – Exemplo Numérico

Escriturações de 20x4 a 20x7



Fluxo de Caixa da Dívida

30/06/20x4

31/12/20x4 30/06/20x6

100.000

F = P (1 + i) n75.000

81.000

12.0006.000

31/12/20x5

93.000

7.000

Juros = 6.000 + 12.000 + 7.000 = 25.000

Para simplificar, os cálculos foram 

feitos com valores aproximados



Escrituração de 20x4

(A) Veículos

(1)100.000

Ctas Pagar (P)

100.000(1)

Juros a 
Apropriar (P)

(2)25.000 6.000(3)

ARE / x4

(D.Financ)(3)6.000

(A)Depr.Acum

10.000(4)

(Deprec)(4)7.500

(LAIR)13.500

(A)Veículos-AVP

25.000(2)

(A)Depr.Ac-AVP

(4)2.500

LALUR / x4

LAIR...................... (13.500)

(+) Adição (3) ........... 6.000

(–) Exclusão (4) ....... (2.500)

(=) Lucro Real ....... (10.000)



Escrituração de 20x5

(A) Veículos

100.000

Ctas Pagar (P)

100.000

Juros a 
Apropriar (P)

25.000 6.000

(A)Depr.Acum

10.000

(A)Veículos-AVP

25.000

(A)Depr.Ac-AVP

2.500

12.000(1)

20.000(2)

ARE / x5

(D.Financ)(1)12.000

(Deprec)(2)15.000

(LAIR)27.000

(2)5.000

LALUR / x5

LAIR...................... (27.000)

(+) Adição (1) ......... 12.000

(–) Exclusão (2) ...... (5.000)

(=) Lucro Real ....... (20.000)



Escrituração de 20x6

(A) Veículos

100.000

Ctas Pagar (P)

100.000

Juros a 
Apropriar (P)

25.000 6.000

(A)Depr.Acum

10.000

(A)Veículos-AVP

25.000

(A)Depr.Ac-AVP

2.500

12.000

20.000 5.000

7.000(1)

ARE / x6

(D.Financ)(1)7.000

(Deprec)(3)15.000

(LAIR)22.000

(A) Caixa

100.000(2)
(2)100.000

20.000(3) (3)5.000

LALUR / x6

LAIR...................... (22.000)

(+) Adição (1) ........... 7.000

(–) Exclusão (2) ...... (5.000)

(=) Lucro Real ....... (20.000)



Escrituração de 20x7

(A) Veículos

100.000

Ctas Pagar (P)

100.000

Juros a 
Apropriar (P)

25.000 6.000

(A)Depr.Acum

10.000

(A)Veículos-AVP

25.000

(A)Depr.Ac-AVP

2.500

12.000

20.000 5.000

7.000

(A) Caixa

100.000
100.000

20.000 5.000

(1)55.000

ARE / x7

55.000(1)(Rec.Venda)

17.500(LAIR)

100.000(2)

(2)50.000

(Custo.Veículo)(2)37.500

(2)25.000

12.500(2)

LALUR / x7

LAIR......................... 17.500

(–) Exclusão (2) ...... (12.500)

(=) Lucro Real ........... 5.000
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