
Novidades ECD e ECF 2019



Sped Contábil

Escrituração Contábil 
Digital - ECD



CTG 2001 (R3) Norma do CFC (DOU 23/08/17)

Formalidades da escrituração contábil em forma digital para fins de
atendimento ao SPED

• Lançamentos com identificação de documentos.
• Plano de contas com 4 níveis no mínimo
• Somente Contas com saldo / movimento (Destaque Manual ECF)
• 4 fórmulas para contabilização
• BP e demais demonstrações no Diário (ex: DMPL/DLPA, NE, DFC, DRA e

DVA)
• Substituição do livro diário e livro razão (R3)
• Diário deve ser autenticado no registro público ou entidade competente,

apenas quando for exigível por legislação específica

Ambiente Profissional



Obrigatoriedade

PJ e equiparadas obrigadas a manter escrituração contábil nos  
termos da legislação comercial, inclusive entidades imunes e isentas.

A obrigação a que se refere o caput não se aplica:
I – SIMPLES (exceto aquelas que receberam aporte de Investidor Anjo)  
II - órgãos públicos, às autarquias e às fundações públicas;

III - inativas

IV - imunes e isentas com receitas, doações, incentivos, subvenções,
contribuições, auxílios, convênios e ingressos assemelhados inferior a R$
1.200.000,00 ou proporcional

V - às pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que 
optem pelo Livro Caixa (exceto se distribuir lucro isento maior base IR 
menos impostos e contribuições)



Programa Gerador de Escrituração (PGE)

I - criação e edição; 

II - importação;
III - validação;
IV - assinatura;  
V - visualização;
VI - transmissão para o Sped; e
VII - recuperação do recibo de transmissão

NOVO – Exportar Demonstrações  (Reg. 0000, 0001, 0020, 
0035, 0090, I001, I010, I030, I090 e Bloco J) – Futuro uso para 
Central de Balanços (produto a ser lançado no Sped em 
2019)



Central de Balanços – Previsão

Repositório Público ou Restrito para acesso às 
Demonstrações Financeiras
• Reduzir envio DFs para: Bancos, Processos Licitatórios, 

Clientes, Fornecedores, etc
• Dispensa de Publicação em Jornais
• Integração Sistemas (CVM, Febraban)
• Padrão XBRL

Vamos aguardar...



Autenticação

A autenticação dos livros e documentos que integram a ECD das
empresas mercantis e atividades afins, subordinadas às normas gerais
prescritas na Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, será
comprovada pelo recibo de entrega da ECD emitido pelo Sped,
dispensada qualquer outra autenticação.

A autenticação exigível para fins tributários de livros contábeis das
pessoas jurídicas não sujeitas ao Registro do Comércio poderá ser
feita pelo Sped por meio de apresentação da ECD. A autenticação
será comprovada pelo recibo de entrega emitido pelo Sped,
dispensada qualquer outra forma de autenticação, nos termos do
Decreto nº 9.555, de 6 de novembro de 2018.



RET

IN 1435/13 Art. 10. O incorporador fica obrigado a manter

escrituração contábil segregada para cada incorporação submetida

ao RET. § 1º em livros próprios ou nos da incorporadora.

No caso de utilização dos livros da incorporadora, a segregação dos

registros e das contas de cada empreendimento do RET poderá ser

efetuado por Centro de Custos, informados nos registros da ECD.

No caso de utilização de livros individualizados (livros próprios da

incorporação/RET), deverá ser utilizado, obrigatoriamente, um livro

Razão auxiliar (Z) ou um livro Diário auxiliar (A) da ECD para cada

empreendimento do RET.



NOVO CAMPO

Registro I200 – Lançamento Contábil

REG Texto fixo contendo “I200”.

NUM_LCTO Número ou código de identificação única do lançamento contábil.

DT_LCTO Data do lançamento.

VL_LCTO Valor do lançamento.

IND_LCTO Indicador do tipo de lançamento:

N - Lançamento normal (todos os lançamentos, exceto os de encerramento das

contas de resultado);

E - Lançamento de encerramento de contas de resultado.

Tipo X: lançamentos extemporâneos (ex: itens 31 a 36 ITG 2000 (R1))

DT_LCTO_EXT Data de ocorrência dos fatos objeto do lançamento extemporâneo. Caso não

seja possível precisar a data a que se refiram os fatos do lançamento

extemporâneo, informar a data de encerramento do exercício em que

ocorreram esses fatos.



REG Texto fixo contendo “I250”.

COD_CTA Código da conta analítica debitada/creditada.

COD_CCUS Código do centro de custos.

VL_DC Valor da partida.

IND_DC Indicador da natureza da partida:

D - Débito;

C - Crédito.

NUM_ARQ Número, código ou caminho de localização dos documentos

arquivados.

COD_HIST_PAD Código do histórico padrão, conforme tabela I075.

HIST Histórico completo da partida ou histórico complementar. Se

lançamento extemporâneo, especificar o motivo da correção, a

data e o número do lançamento de origem (item 32 ITG 2000 R1)

COD_PART Código de identificação do participante na partida conforme tabela

0150 (preencher somente quando identificado o tipo de participação

no registro 0180).

Registro I250: Partidas do Lançamento



Registro J100 – Balanço Patrimonial

NOVA ESTRUTURA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

REG Texto fixo contendo “J100”.

COD_AGL Código de aglutinação das contas (se T nao deve ser informado no I052)

IND_COD_AGL T - Totalizador ou D - Detalhe

NÍVEL_AGL Nível do código de aglutinação (mesmo conceito do plano de contas)

COD_AGL_SUP Código de aglutinação sintético/grupo de código de aglutinação de nível superior

IND_GRP_BAL Indicador de grupo do balanço:A – Ativo; P – Passivo e Patrimônio Líquido;

DESCR_COD_AGL Descrição do código de aglutinação. T – Totalizador e D - Detalhe

VL_CTA_INI Valor inicial do Código de aglutinação no Balanço Patrimonial no exercício informado,

ou de período definido em norma específica.

IND_DC_BAL_INI Indicador da situação do saldo inicial informado no campo anterior (D ou C)

VL_CTA_FIN Valor final do código de aglutinação no Balanço Patrimonial no exercício informado,

ou de período definido em norma específica.

IND_DC_CTA_FIN D - Devedor; C – Credor

NOTA_EXP_REF Referência a numeração das notas explicativas relativas às demonstrações

contábeis.



SEU BALANÇO NO JORNAL 



SEU BALANÇO NO SPED (EX:)

NÃO ESQUECER 
NE NO J800!



Registro J801: Termo de Verificação Para Fins de Substituição da ECD 

DESC_RTF Descrição do arquivo .rtf.

COD_MOT_SUBS Código do motivo da substituição:

001 – Mudanças de saldos das contas que não podem ser realizadas por meio de 

lançamentos extemporâneos

002 – Alteração de assinatura

003 – Alteração de demonstrações contábeis

004 – Alteração da forma de escrituração contábil

005 – Alteração do número do livro

099 – Outros

Observação: O código a ser adotado deve ser aquele cujo motivo é o preponderante na 

substituição da ECD.

HASH_RTF Hash do arquivo .rtf incluído.

Observação: O HASH é preenchido automaticamente pelo sistema (não é editável e não 

pode ser alterado).

ARQ_RTF Sequência de bytes que representem um único arquivo no formato RTF (Rich Text

Format).



Registro J932: Signatários do Termo de Verificação para Fins de 

Substituição da ECD (DIFERENTE J930)

IDENT_NOM_T Nome do signatário do termo de verificação.

IDENT_CPF_CNPJ_T CPF ou CNPJ do assinante do termo de verificação.

IDENT_QUALIF_T Qualificação do assinante do termo de verificação, conforme tabela.

COD_ASSIN_T Código de qualificação do assinante do termo de verificação, conforme 

tabela.

IND_CRC_T Número de inscrição do contabilista no Conselho Regional de 

Contabilidade.

EMAIL_T Email do signatário.

FONE_T Telefone do signatário.

UF_CRC_T Indicação da unidade da federação que expediu o CRC.

NUM_SEQ_CRC_T Número da Certidão de Regularidade Profissional do Contador no seguinte 

formato: 

UF/ano/número

DT_CRC_T Data de validade da Certidão de Regularidade Profissional do Contador



Sped IRPJ

Escrituração Contábil 
Fiscal - ECF



Retificação da ECF

No caso de lançamentos extemporâneos em ECD que alterem a base de cálculo do IRPJ ou
da CSLL da ECF de ano-calendário anterior, a pessoa jurídica deverá efetuar o ajuste por
meio de ECF retificadora relativa ao respectivo ano-calendário, mediante adições ou
exclusões ao lucro líquido, ainda que a ECD recuperada na ECF retificada não tenha sido
alterada.

Para isso, foram criadas linhas específicas nos registros M300 e M350.
M300A – LINHA 91.40 - Ajustes de Exercícios Anteriores - Lançamentos Extemporâneos
M300A – LINHA 166.35 - (-) Ajustes de Exercícios Anteriores - Lançamentos
Extemporâneos
M300A – LINHA 265.40 - Ajustes de Exercícios Anteriores - Lançamentos Extemporâneos
M300A – LINHA 340.35 - (-) Ajustes de Exercícios Anteriores - Lançamentos
Extemporâneos



Nova Orientação - X300 e X320 : Operações com o 

Exterior – Exportações e Importações

Conforme estabelecido no artigo 34, § 19 da Instrução Normativa RFB nº

1.312/2012, quando se tratar de exportação/importação de bens

considerados commodities (e, por consequência, da aplicação do método

PECEX/PCI), deverá ser calculado um preço praticado e um preço

parâmetro para cada operação de exportação/importação realizada, ainda

que se esteja diante de mais de uma operação de exportação envolvendo

o mesmo bem. Assim, para cada operação de exportação/importação de

bem considerado commodity deverá ser preenchido um registro X300/X320

específico, diferentemente das demais transações envolvendo bens,

serviços e direitos, as quais devem ser informadas pelo total de transações

de mesma natureza.



Data Descrição Valor em Reais (R$)
20/01 Automóvel ABC, 2.0 2.000.000,00
15/02 Juros sobre empréstimos concedidos 500.000,00
15/03 Juros sobre empréstimos concedidos 500.000,00
18/03 Serviços de assistência técnica 1.000.000,00
25/03 Automóvel ABC, 2.0 600.000,00
15/04 Juros sobre empréstimos concedidos 500.000,00
26/04 Serviços de propaganda e publicidade 500.000,00
27/04 Direitos de exploração de minérios 450.000,00
15/11 Automóvel ABC, 1.6 900.000,00
15/11 Automóvel XYZ, 1.6 300.000,00
29/12 Automóvel XYZ, 1.0 150.000,00
29/12 Para-choque do automóvel ABC, 2.0 200.000,00
29/12 Vidro do automóvel ABC, 2.0 300.000,00
29/12 Limpador de para-brisa do automóvel XYZ, 1.6 250.000,00
29/12 Automóvel XYZ, 1.6 120.000,00
29/12 Commodity A 250.000,00
30/12 Commodity A 800.000,00
31/12 Commodity B 400.000,00

Exemplo - operações de exportação/importação e financeiras no ano-calendário



Operações incluídas no X300 (sequencia)

Exportação/Importação Descrição: Valor Total: R$
1. Bens Automóvel ABC 2.0 2.600.000,00
2. Operações Financeiras Juros sobre empréstimos concedidos 1.500.000,00
3. Serviços Serviços de assistência técnica 1.000.000,00
4. Bens Automóvel ABC 1.6 900.000,00
5. Bens Commodity A 800.000,00
6. Serviços Propaganda e publicidade 500.000,00
7. Direitos Direitos de exploração de minérios 450.000,00
8. Bens Commodity B 400.000,00
9. Bens Commodity A 250.000,00



Novo Registro - X357: Investidoras Diretas

As investidoras diretas das participações informadas no registro X340

(Participação no Exterior) quando o campo indicador de controle do

registro X340 (X340.IND_CONTROLE) for diferente de “5 – Filial ou

Sucursal”

PAIS País: País de cada investidora direta.

NIF/CNPJ
NIF: Número de identificação fiscal de cada investidora direta (“CNPJ” da investida no 
exterior) ou CNPJ.

RAZAO_SOCIAL
Razão Social: Razão social de cada controlada, direta ou indireta, equiparada ou coligada 
em regime de competência.

PERCENTUAL
Percentual: Valor do percentual de participação da investidora direta na investida 
informada no registro X340.



Bloco K: Saldos das Contas Contábeis e Referenciais

K915/935 - Registro onde deve ser apresentada a justificativa do erro ocorrido no 
K155 (contas de resultado), quando do descumprimento  das regras SF  Original  = SI 
Atual. Com  o devido preenchimento da justificativa da diferença, o erro se torna 
aviso, permitindo a entrega da ECF

SI Esperado 10 D SI Preenchido 20 D
Debitos Esperados 20 D Debitos Preechido 20 D
SF Esperado 30 D SF Preenchido 40 D

Alteração do saldo inicial da conta em virtude de correção do cálculo do ajuste a 
valor presente, conforme detalhe do cálculo: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX|: 
Justificativa da divergência entre o valor(es) calculado(s) pelo PGE da ECF e o 
valor(es) preenchido(s)

Exemplo:



Bloco M - CONTA PARTE B

Nova Tabela Código Padrão da Parte B

01/12/2018



Bloco M - CONTA PARTE B

Código Descrição
1.000Prejuízo Fiscal Operacional - Atividade Geral
1.001Prejuízo Fiscal - Não Operacional
1.003Base de Cálculo Negativa da CSLL - Atividade Geral
1.005Provisões ou Perdas Estimadas Não Dedutíveis

1.010
Investimento Avaliado pelo Valor de Patrimônio Líquido -
Redução da Mais-Valia

Exemplos



Registro Y800: Outras Informações

Item 15 do anexo IV da Instrução Normativa RFB nº 1.753, de
30 de outubro de 2017: Caso a pessoa jurídica adote somente
uma conta de “ajuste da receita bruta”, o relacionamento será
detalhado de acordo com a origem da diferença, conforme
hipóteses previstas nos incisos e alíneas dos itens 1 e 2 do
anexo IV, por meio de demonstrativo auxiliar a ser apresentado
na ECF. No demonstrativo, devem consta a origem a diferença
relacionada com umas das hipóteses previstas nos itens 1 e 2
do anexo IV.

IFRS 15



Demonstrativo das Diferenças (itens 12, 13, 16 e 17 do Anexo IV da IN RFB nº
1.753/2017)

Operação
Receitas, Custos 
e Despesas

Conforme 
critérios 
contábeis 
anteriores e 
legislação 
tributária

Conforme CPC 
47, sem 
considerar a 
legislação 
tributária

Diferenças

Venda da
Mercadoria
XPTO

Receita Bruta 100.000 80.000 20.000 (Adição)

CMV 60.000 45.000
15.000 

(Exclusão)

Exemplo



Considerações Finais

• SPED Contábil sem qualidade  Arbitramento do Lucro

(Acórdão CARF 1201-001.227)

• LP que não entrega ECD  Penalidade CRC (Resolução CFC nº 1.330/11)

• SIMPLES que distribui lucro isento mas não imprime e autentica livro contábil 
tempestivamente  Tributação IR e INSS dos dividendos pagos (Processo n. 
0022660-11.2014.403.6100 do dia 05/02/2015 do TRF-3)

• Cruzamentos ECF (DIRF, DCTF, EFD, etc)



OBRIGADO!


