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Plano Anual de Fiscalização – Ano-calendário 2019



Plano Anual de Fiscalização – Ano-calendário 2019

 Expectativa de lançamento em 2019 com autuações fiscais é de R$ 164,96 bilhões

Fonte: Relatório RFB – Plano Anual de Fiscalização da RFB para o ano-calendário de 2019 –
Resultados de 2018

R$ 186,93 
bilhões em 2018



Plano Anual de Fiscalização – Ano-calendário 2019

 A Receita Federal já identificou 7 mil contribuintes (PF / PJ) que serão fiscalizados no 
primeiro semestre de 2019 

A Receita Federal 
espera recuperar 

cerca de 
R$ 51 bilhões 
somente com 

esses 7 mil 
contribuintes

Fonte: Relatório RFB – Plano Anual de Fiscalização da RFB para o ano-calendário de 2019 –
Resultados de 2018



Plano Anual de Fiscalização – Ano-calendário 2019

 Principais focos de fiscalização no ano-calendário de 2019  

Fonte: Relatório RFB – Plano Anual de Fiscalização da RFB para o ano-calendário de 2019 –
Resultados de 2018

 Setores de Cigarros, Bebidas, Papel imune e Combustíveis;

 Disseminação de Equipes Regionais de Combate à Fraude (“Efrau”);

 Continuidade das Operações “Lava Jato”, “Zelotes”, “Calicute”, Fundos de Pensão, Repatriação e “Acrônimo”;

 Construção Civil;

 Planejamentos Tributários abusivos nas reorganizações societárias;

 Maior utilização de business intelligence (BI) nos processos de avaliação das declarações de IRPF;

 Criação da Central de Balanços (Julho de 2019): Objetivo de reunir as demonstrações e documentos 
contábeis das entidades participantes em um só local, provendo acesso rápido, público e gratuito aos 
arquivos, e garantindo sua confiabilidade ao autenticar a entrada dos dados, tendo em vista que não há uma 
fonte de informação que congregue, estruture e divulgue as demonstrações contábeis das várias 
organizações brasileiras. 



Projetos de Reforma Tributária em Discussão no Brasil



Panorama Fiscal Brasileiro – Cenário Atual
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Panorama Fiscal Brasileiro – Carga Tributária Atual

Fonte: Apresentação da RFB – Carga Tributária no Brasil 2017 – Análise por Tributos e Bases de Incidência
– http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/carga-tributaria-2017.pdf



Panorama Fiscal Brasileiro - Propostas

O Governo Federal analisa 2 formas abordagens distintas para a Reforma Tributária, sendo:

 “Plano A” – Ampla reforma constitucional, a qual dependerá dos desdobramentos da 

Reforma da Previdência; ou

 “Plano B” – Reformas Infra-Constitucionais (menores e mais rápidas).

De acordo com o que vem sendo dito, a Reforma Tributária tem 3 focos principais:

I. Simplificação da tributação no Brasil;

II. Redução da evasão fiscal; e

III. Redução da burocracia.

Em princípio, as Propostas de Reforma não geram redução de arrecadação.



Panorama Fiscal Brasileiro - Propostas

PEC 293/2004 

Dep. Luiz Carlos Hauly

PEC 45/2019

Dep. Baleia Rossi / Rodrigo Maia 
(Centro de Cidadania Fiscal –

CCiF)

• IVA Nacional + Imposto Seletivo (extinção PIS, COFINS, CSLL, ICMS, IPI, 
IOF, CIDE Combustíveis, Salário Educação e PASEP)

• Reforma IR e “extinção” da CSLL      
• Status: Aprovado relatório, porém foi “substituída” pela PEC 45/2019   

• IVA Nacional (IBS) + Imposto Seletivo
• Substituição de 5 tributos (IPI, ICMS, PIS, COFINS e ISS)
• Prazo de transição de 10 anos 
• Status: Pendente instalação de Comissão Especial

• IVA Federal: incorporação de PIS + COFINS + IPI + IOF não regulatório + 
Revogação dos Incentivos Fiscais  

• IRPJ: Redução da Alíquota + Tributação de Dividendos
• Desoneração da INSS folha + Contribuição s/ pagamentos  ou  

incremento IVA
• Prazo de transição mais rápido – 2 a 4 anos
• Status: Em fase final de elaboração, prevista a sua apresentação para 

após da reforma da Previdência

RFB/ME

Secretário Marcos Cintra



• Extinção de 9Tributos: ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, CIDE, Salário-Educação, IOF e Pasep

• Criação de 2 Impostos: (i) IBS - Imposto sobre Operações com Bens e Serviços; e (ii) Imposto Seletivo
(imposto sobre bens e serviços específicos, de competência Federal)

Principais aspectos

 O texto da PEC altera as competências tributárias da União, estados, Distrito Federal e municípios,
criando o “IBS”, o qual passará a ser cobrado no destino da mercadoria ou serviço (Modelo de “IVA”)

 Imposto Seletivo: aplicável a serviços de Telecomunicações e determinados produtos como Petróleo,
Combustíveis, Cigarro, Bebidas, Veículos e entre outros

 Incorporação da CSLL no IRPJ, com a majoração de alíquota
 Criação de Fundos de compensação, com o objetivo de ajustar eventuais disparidades de receita per capita

entre Estados e Municípios
 Período de transição de 15 anos

i. 1ª Etapa: Redução das alíquotas atuais anualmente em 20% por 6 anos e aumento na alíquota dos novos
tributos na mesma proporção (“baixa um / aumenta o outro”)

ii. 2ª Etapa: 9 anos seguintes haverá adequação da distribuição tributária
 Status Atual: Paralisada em função de ter sido substituída pela PEC 45/2019

PEC 293/2004 – Proposta Dep. Luiz Carlos Hauly



“Nossa Reforma Tributária é 

estrutural e revigorante porque 

criará milhões de empregos, 

aumentará salários e a 

arrecadação de tributos. Tenho 

consciência disso após mais 

de 30 anos estudando esse 

tema”

Site do Congresso Nacional, 

Novembro, 2018



PEC 45/2019 - Proposta Bernard Appy (CCiF) –
Deps. Baleia Rossi e Rodrigo Maia

• Substituição de cinco tributos atuais por um único imposto do tipo IVA

• O modelo seria complementado por um imposto seletivo federal, com incidência monofásica
sobre bens e serviços que se deseje desestimular o seu consumo (p.ex. cigarros)

 Alíquota única fixada pelos Estados, incidência não-cumulativa, com a sua gestão compartilhada entre
União, Estados e Municípios

 Acaba com o lobby e a diferença entre setores por legalidades distintas
 Adoção do regime de crédito financeiro, pelo qual todo o imposto incidente em etapas anteriores sobre os

bens e serviços utilizados na atividade empresarial gera crédito
 Desoneração completa das exportações e dos investimentos
 Incidência “por fora”, ou seja, sobre o preço dos bens e serviços sem imposto
 Devolução tempestiva de créditos acumulados, no prazo máximo de 60 dias
 Período de transição de 10 anos

PIS / COFINS / IPI / ICMS / ISS Imposto sobre Bens e Serviços (IBS)



PEC 45/2019 - Proposta Bernard Appy (CCiF) –
Deps. Baleia Rossi e Rodrigo Maia
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“Não se trata, aqui, de subestimar as 

dificuldades políticas de implementar 

uma ampla reforma dos tributos 

brasileiros sobre o consumo, mas 

apenas de reconhecer que, do ponto 

de vista da relação custo-benefício, 

essa é uma opção muito superior à 

implementação de ajustes nos 

tributos existentes.”

Bernard Appy – O Estado de São Paulo, 

05/02/2019 



Proposta de Emenda Constitucional - Rito Processual

Plenário do Senado

• Prazo de 5 (cinco) sessões
• Aprovação em 2 (dois) turnos 
• Quórum  / Votos de 60% dos 

senadores em cada turno (no mínimo 
49 de 81)

Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ) –
Senado Federal

• Admissibilidade / 
Inadmissibilidade

• Mérito
• Proposto Emendas
• Prazo de 30 dias para parecer

Plenário da Câmara (votação)

• Aprovação em 2 (dois) turnos 
• Prazo Interstício (5 sessões)
• Quórum Qualificado -

Votos de 3/5 dos deputados em 
cada turno (no mínimo 308 de 
513)

1º 
Momento

2º 
Momento

3º 
Momento

5º 
Momento

6º 
Momento

Vigor

Comissão de Constituição e 
Justiça e Cidadania (CCJ) -
Câmara dos Deputados

• Admissibilidade / 
Inadmissibilidade

Comissão Especial
• Exame de Mérito
• Emendas ao Projeto
• 40 Sessões 
• Parecer Aprovado por maioria 

simples integrantes da 
comissão

Promulgação

• Sessão no 
Congresso 
promulgado pelo 
Presidente da 
República 

Uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) é uma atualização / ajuste à Constituição Federal. É uma das propostas 
que exige mais tempo para o seu preparo, elaboração e votação, vez que modificará a Constituição Federal, requerendo 
quórum quase máximo e dois turnos de votação em cada uma das Casas legislativas – Câmara dos Deputados e Senado 
Federal.

Comissão Especial
• Redação Final / Ajustes

4º 
Momento



Proposta de Reforma Infra Constitucional – Marcos Cintra

Foco em 3 ações:

1. Criação de um imposto de valor agregado Federal – IVA Federal, 
com a fusão de alguns tributos federais

2. Desoneração completa da folha de pagamentos 

3. Modificações substanciais no Imposto de Renda



Proposta de Reforma Infra Constitucional – Marcos Cintra

1º IVA Federal: Unificação do PIS, da COFINS e do IPI 

 Avaliação quanto a possibilidade de inclusão da CSLL e do IOF (exceto crédito e câmbio)
 Criação de alíquota única
 Não cumulatividade ampla
 Transição mínima de 2 anos (entre 2 a 4 anos);
 Tributação diferenciada do setor financeiro e do setor de construção civil pela IVA federal.



Proposta de Reforma Infra Constitucional – Marcos Cintra

2º Desoneração da Folha de Pagamento

 Fim do INSS Patronal
 Diminuição das alíquotas do INSS dos funcionários



Proposta de Reforma Infra Constitucional – Marcos Cintra

3º Imposto de Renda

 Redução das Alíquotas IRPJ de 25% para 15% à 20%
 Tributação dos Dividendos e Revogação da Dedutibilidade do JCP
 Compensação do Prejuízo Fiscal - Redução do percentual de 30%
 Expandir a isenção do IRPF e aumentar as alíquotas de IRPF para altas rendas
 Eliminação da grande parcela de Incentivos Fiscais

Outras medidas previstas e sob análise

 Criação de “novo” tributo com incidência sobre qualquer transação econômica, o qual pode ter alíquotas
que variam de 0,8% a 1,2%

 Simplificação do PIS e da COFINS – Medida prevista antes do tema de Reforma Tributária
 Criação de um regime tributário diferenciado para preservar a Zona Franca de Manaus



“A ampla reforma constitucional será 

de difícil implementação, uma vez 

que, afeta diretamento os Estados e 

Municípios.”

Marcos Cintra – Revista Época

Abril, 2019



Reforma Tributária



Atualizações sobre a legislação do IRPJ e da CSLL



A Lei nº 13.670, publicada em 30 de maio de 2018, alterou a redação do art. 74 da Lei nº 9.430/96, o qual trata das 
compensações tributárias, vedando a possibilidade da utilização de créditos tributários para a compensação das 
estimativas mensais de IRPJ e CSLL, nos seguintes termos:

“§ 3º Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de 
compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1º:
(...)
IX - os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas 
Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados na forma do art. 2º desta Lei.”

Em decorrência disso, diversos contribuintes têm ingressando com ações judiciais visando a permissão para a 
utilização de créditos tributários para a compensação das estimativas mensais de IRPJ e CSLL, a saber:

MANDADO DE SEGURANÇA nº 5012888-50.2018.4.04.7108/RS: “Face ao exposto, defiro o pedido liminar para 
autorizar a impetrante a continuar realizando o pagamento do IRPJ e CSLL mediante compensação com 
créditos decorrentes dos exercícios anteriores, até o final do presente exercício fiscal (dezembro de 2018), nos 
termos da legislação anterior à Lei nº 13.670/18.”

MANDADO DE SEGURANÇA nº 5018011-73.2018.4.03.6100/SP: “INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR”

Lei nº 13.670/2018 – Pagamento das estimativas mensais 
de IRPJ e CSLL



Em 22 de novembro de 2018 foi publicado o Decreto nº 9.580, o qual apresenta o “novo” Regulamento do IRPJ 
(RIR/18), o qual consolida a legislação referente ao IRPJ publicada até 31de dezembro de 2016.

Como novidades pode-se destacar:

Lucro Real

 Art. 259 - Adequa o conceito de lucro líquido, com a substituição da expressão “resultados não operacionais” por 
“receitas e despesas” 

 Novas adições ao lucro líquido, p. ex.: receitas de planos de previdência privada complementar, determinados 
resultados negativos de sociedades cooperativas, nova redação para adições relacionadas a depreciação e 
amortização, incentivadas ou não. 

 Algumas exclusões determinadas com base na interpretação feita pela Receita Federal a partir da legislação, 
p.ex.: (i) reversões de saldos de provisões não dedutíveis e (ii) parcela equivalente à redução do valor das multas, 
dos juros e do encargo legal em decorrência de adesão ao programa de anistia (REFIS) previsto na Lei 
nº 11.941/09. 

Decreto nº 9.580/18 - “Novo” Regulamento do Imposto 
de Renda



Lucro Real (cont.)

 Art. 311 - Critério de Dedutibilidade de Despesas: manteve a redação praticamente inalterada em relação ao 
Art. 299 do RIR/99. 

 Manutenção integral das disposições acerca do aproveitamento de prejuízos fiscais: O capítulo XIV do Livro II 
reproduziu as disposições relativas ao aproveitamento de prejuízos fiscais sem qualquer flexibilização, 
mantendo a “trava” de 30% e reafirmando a regra, altamente contestável, que a sucessora não poderá 
aproveitar os prejuízos fiscais da sucedida para compensação dos próprios resultados. (Item em discussão no 
âmbito do CARF).

 O “Novo” regulamento incorporou os incentivos fiscais que vieram após o RIR/99, p.ex. inovação tecnológica. 

Decreto nº 9.580/18 - “Novo” Regulamento do Imposto 
de Renda



Lucro Presumido

 Art. 589 – Possibilidade de algumas pessoas jurídicas, mesmo obrigadas ao Lucro Real, optarem pelo Lucro 
Presumido enquanto estiverem submetidas ao REFIS (p.ex. Pessoa Jurídica com receita total superior ao limite 
de R$ 78 milhões). 

 Art. 591, § 2º – Detalha as receitas específicas que não deverão fazer parte da base de cálculo para o Lucro 
Presumido.

 Art. 592 – Detalha quais serviços de natureza médico-hospitalar não estão submetidos ao percentual de 
presunção do lucro de 32%. 

Decreto nº 9.580/18 - “Novo” Regulamento do Imposto 
de Renda



Escrituração Contábil Fiscal  - Ano-calendário 2018



Escrituração Contábil Fiscal – Ano-calendário de 2018

Obrigatoriedade

São obrigadas ao preenchimento da ECF todas as pessoas jurídicas, inclusive imunes e isentas, sejam 
elas tributadas pelo Lucro Real, Lucro Presumido ou tenham tido o Lucro Arbitrado, exceto:

 Pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional);

 Órgãos públicos, autarquias e fundações públicas; e

 Pessoas jurídicas inativas.

No caso de pessoas jurídicas que foram sócias ostensivas de Sociedades em Conta de Participação (SCP), 
a ECF deverá ser transmitida separadamente, para cada SCP, além da transmissão da ECF da Sócia 
Ostensiva.

As pessoas jurídicas imunes e isentas também estão obrigadas a apresentação da ECF, desde o ano-
calendário de 2015, independente de estarem ou não obrigadas à apresentação da EFD-Contribuições.



Escrituração Contábil Fiscal – Ano-calendário de 2018

O que deve ser informado na ECF

O sujeito passivo deverá informar todas as operações que influenciam a composição da base de cálculo e o 
valor devido do IRPJ e da CSLL, bem como:

• o plano de contas contábil e saldos das contas, para pessoas jurídicas obrigadas a entregar a ECD relativa 
ao mesmo período da ECF;

• os saldos finais da ECF do período imediatamente anterior, quando aplicável;

• a associação das contas do plano de contas contábil recuperado da ECD com plano de contas referencial, 
definido pela Coordenação-Geral de Fiscalização (Cofis), por meio de Ato Declaratório Executivo (ADE);

• o detalhamento dos ajustes do lucro líquido nas apurações do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, 
mediante tabela de adições e exclusões definida pela Cofis, por meio de Ato Declaratório Executivo;

• os registros de controle de todos os valores a excluir, adicionar ou compensar em exercícios 
subsequentes, inclusive prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL; e

• os registros, lançamentos e ajustes que forem necessários para a observância de preceitos da lei tributária 
relativos à determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, quando não devam, por sua natureza 
exclusivamente fiscal, constar da escrituração comercial, ou sejam diferentes dos lançamentos dessa 
escrituração.



Escrituração Contábil Fiscal – Ano-calendário de 2018
Periodicidade

A ECF deverá ser transmitida até último dia útil do mês de julho do ano seguinte ao ano-calendário, por meio do 
Sistema Público de Escrituração Digital (SPED).

Eventos Especiais 

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 terceiro mês 
subsequente ao do evento.

A obrigatoriedade de entrega da ECF 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.

Nos casos de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação, ocorrido de janeiro a abril do ano-
calendário, o prazo de entrega será até o último dia útil do mês de julho do referido ano, ou seja, mesmo prazo da 
ECF para situações normais relativas ao ano-calendário anterior.



Escrituração Contábil Fiscal – Ano-calendário de 2018

Penalidades – Lucro Real

Multa A quem se aplica

0,25%, por mês-calendário ou 
fração, do LAIR, no período a que se 

refere a apuração 
(limitada a 10%)

Pessoas jurídicas que deixarem de apresentar ou apresentarem em 
atraso o livro (registro Y720, obrigatório em caso de atraso)

A multa será limitada em (i) R$ 100.000,00 para as PJ que no ano-
calendário anterior tiverem auferido receita bruta total, igual ou inferior 
a R$ 3.600.000,00 e (ii) R$ 5.000.000,00 para as PJ que não se 
enquadrarem na hipótese de que trata o item acima.

A multa será reduzida (i) em 90% quando o livro for apresentado em 
até 30 dias após o prazo; (ii) em 75%, quando o livro for apresentado 
em até 60 dias após o prazo; (iii) à metade, quando o livro for 
apresentado depois do prazo, mas antes de qualquer procedimento 
de ofício; e (iv) em 25%, se houver a apresentação do livro no prazo 
fixado em intimação.



Escrituração Contábil Fiscal – Ano-calendário de 2018

Penalidades – Apresentação de informações inexatas, incompletas ou omissão de informações –
Lucro Real

Situação Multa

Informação omitida, inexata ou 
incompleta

3%, não inferior a R$ 100,00, do valor das transações comerciais ou 
das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros 
em relação aos quais seja responsável tributário

A multa não será devida (i) se o sujeito passivo corrigir as 
inexatidões, incorreções ou omissões antes de iniciado qualquer 
procedimento de ofício; e (ii) será reduzida em 50% se forem 
corrigidas as inexatidões, incorreções ou omissões no prazo fixado 
em intimação.



Escrituração Contábil Fiscal – Ano-calendário de 2018

Penalidades – Apresentação de informações inexatas, incompletas ou omissão de informações –
Lucro Presumido*

Situação Multa

Apresentação fora do 
prazo

0,02% por dia de atraso, limitada a 1%, calculada sobre a receita bruta da 
pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, nos casos em que não 
forem cumpridos os prazos estabelecidos para apresentação dos registros e 
respectivos arquivos.



Escrituração Contábil Fiscal – Ano-calendário de 2018

Penalidades – Apresentação de informações inexatas, incompletas ou omissão de informações –
Lucro Presumido*

Situação Multa

Informação omitida, 
inexata ou 
incompleta

0,5% do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a 
escrituração, para aqueles que não atenderem aos requisitos de apresentação dos 
registros e respectivos arquivos;

5% sobre o valor da operação correspondente, limitada a 1% do valor da receita 
bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, nos casos em que as 
empresas omitirem ou prestarem incorretamente as informações referentes aos 
registros e respectivos arquivos;

Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público de 
Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão reduzidas:

I - à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de qualquer 
procedimento de ofício; e
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo fixado em 
intimação.
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Diante do dinamismo que as normas contábeis são atualizadas, a Receita Federal também efetua a revisão periódica 
do plano de contas referencial, de modo que, para o ano-calendário de 2018 houve o ajuste de algumas contas / 
linhas, por exemplo:

Lucro Real e Presumido (L100/P100 e L300/P150)

Linha Descrição
1.01.02.09.60 CPC 47 - Ativos de Contrato - Circulante 
1.02.01.15.60 CPC 47 - Ativos de Contrato - Longo Prazo
2.01.01.17.60 CPC 47 - Passivos de Contrato – Circulante
2.02.01.11.60 CPC 47 - Passivos de Contrato - Longo Prazo

3.01.01.01.02.60 (-) CPC 47 - Modificações Contratuais
3.01.01.01.02.62 (-) CPC 47 - Reconhecimento de Passivos de Contrato – Garantias

1. Atualização no Plano de Contas Referencial – “De x Para”
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Assim como em todos os anos, para o ano-calendário de 2018 foram incluídas novas linhas de adições / exclusões 
(por natureza) nas apurações do IRPJ e da CSLL, apresentando as informações de maneira cada vez mais analítica, 
por exemplo:

Linha Descrição Tipos de Relacionamento
84 CPC 47 - Ajustes de Receita Bruta 1 “Parte B” ou 3 “Conta Contábil e Parte B”

84.05 CPC 47 - Ajustes de Custos/Despesas 1 “Parte B” ou 3 “Conta Contábil e Parte B”
84.10 CPC 47 - Ajustes de Outras Receitas / Outros Resultados 1 “Parte B” ou 3 “Conta Contábil e Parte B”
159 (-) CPC 47 - Ajustes de Receita Bruta 1 “Parte B” ou 3 “Conta Contábil e Parte B”

159.05 (-) CPC 47 - Ajustes de Custos/Despesas 1 “Parte B” ou 3 “Conta Contábil e Parte B”
159.10 (-) CPC 47 - Ajustes de Outras Receitas / Outros Resultados 1 “Parte B” ou 3 “Conta Contábil e Parte B”

2. Registros M300 / M350 – Inclusão de novas linhas (Alteração no Layout – Inclusão)
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A partir do leiaute 7 da ECD (ano-calendário 2018 e situações especiais de 2019), foi criado no registro I200 os 
lançamentos do tipo “X” (lançamentos extemporâneos).

No caso de lançamentos extemporâneos em ECD que alterem a base de cálculo do IRPJ e/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.

Exemplos:
 LINHA 91.40 - Ajustes de Exercícios Anteriores - Lançamentos Extemporâneos;
 LINHA 166.35 - (-) Ajustes de Exercícios Anteriores - Lançamentos Extemporâneos;
 LINHA 265.40 - Ajustes de Exercícios Anteriores - Lançamentos Extemporâneos; e
 LINHA 340.35 - (-) Ajustes de Exercícios Anteriores - Lançamentos Extemporâneos.

Caso a ECF retificadora altere valores de apuração do IRPJ ou da CSLL que haviam sido informados na Declaração 
de Débitos e Créditos de Tributos Federais (DCTF) será necessário apresentar DCTF retificadora elaborada com 
observância das normas específicas relativas a esta declaração (art. 6º-D da IN RFB nº 1.422/2013). 

3. Lançamento Extemporâneos na ECD e seus Reflexos na ECF 
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A nova regra de validação é baseada no confronto entre os saldos contábeis (patrimoniais e resultado) 
apresentados na Escrituração Contábil Digital (ECD) vs Escrituração Contábil Fiscal (ECF), por meio dos 
registros K155 / K355.

Exemplo: 

4. Justificativas para Divergências de Contas Patrimoniais e de Resultado 
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Exemplo (cont.): 

Descrição - K355 Antes do Ajuste Após Ajuste Variação
Receita de Serviços 118.300.148 118.200.148 100.000 

Receita de Industrializações 3.561.034 3.661.034 - 100.000 
Total 121.861.182 121.861.182 -

4. Justificativas para Divergências de Contas Patrimoniais e de Resultado (cont.)
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Exemplo (cont.): 

4. Justificativas para Divergências de Contas Patrimoniais e de Resultado (cont.)
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5. Identificação da Conta na Parte B do e-Lalur e do e-Lacs (Inclusão - De-Para) 

O preenchimento do campo “Código Padrão da Parte B” passa a ser obrigatório, sendo que consiste na 
descrição do tipo de lançamento na parte A do e-Lalur e/ou do e-Lacs que deu origem à conta.
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5. Identificação da Conta na Parte B do e-Lalur e do e-Lacs (Inclusão - De-Para) (cont.)  

Tabela Padrão RFB - Parte B 
I - IRPJ
C - CSLL
A - Ambos

Código Descrição DT_INI DT_FIM Tributo
1.000 Prejuízo Fiscal Operacional - Atividade Geral 01012018 I
1.001 Prejuízo Fiscal - Não Operacional 01012018 I
1.003 Base de Cálculo Negativa da CSLL - Atividade Geral 01012018 C
1.005 Provisões ou Perdas Estimadas Não Dedutíveis 01012018 A
2.090 Incentivo Fiscal - Depreciação Acelerada Incentivada - Inovação Tecnológica 01012018 A

Tabela de Relacionamento da "Tabela Padrão RFB - Parte 
B" com as Tabelas Dinâmicas da Parte A

01 - PG em Geral
02 - Financeiras
03 - Seguradoras

Código Relacionamento DT_INI DT_FIM COD_QUALIF

1.000 173 01012018 01
1.005 6 01012018 01
2.090 121.05 01012018 01
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6. Registro L100/P100 Balanço Patrimonial - Detalhamento

Para a versão do ano de 2018 há um maior detalhamento nas colunas débito e crédito (na versão anterior eram 
apresentados apenas os saldos dos balanços / balancetes).
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7. Investidoras Diretas – Registro X357 (Novo Registro)

Indicações adicionais para as participações das investidoras diretas 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”
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8. Registro Y800 – Outras Informações

O Registro Y800 deverá ser preenchido para as pessoas jurídicas que adotaram o CPC 47 (Receita de Contrato 
com Cliente) e demais empresas com Receita Contábil diferente da Receita Fiscal. Esse registro na ECF serve 
como o equivalente J800 na ECD, utilizado para adicionar anexos ao SPED. Segundo o Item 15 do anexo IV da IN 
RFB nº 1.753/17, caso a pessoa jurídica não aponte, de maneira analítica por subconta e tipo de ajuste (ex: Cut-Off 
das Receitas) o ajuste da Receita Bruta (relacionado, por exemplo, com o CPC 47), deverá apresentar 
demonstrativo auxiliar na ECF, sendo aplicável tanto aos contribuintes no Lucro Real quanto no Presumido.



Importante
Esse material foi utilizado para fins didáticos e exclusivamente na apresentação do “Road Show” sobre a ECF 

2019 (ano-calendário 2018) e os Projetos de Reforma Tributária em discussão no Brasil, em parceria com 

ANEFAC, sendo todo o seu conteúdo protegido pelo direito autoral de seu Autor –

KPMG Assessores Ltda. e demais firmas membro da KPMG. 

A sua reprodução – total ou parcialmente, sem a devida ciência e aprovação de seus autores é 

expressamente proibida.

Adicionalmente, este material não deve ser utilizado para fins de tomada de qualquer tipo de decisão ou

procedimento sem a adequada análise ao caso em concreto. Nesse caso, a KPMG e todas as suas firmas

membros não se responsabilizam por quaisquer procedimentos e/ou decisões que venham a ser adotados

com base nas informações apresentadas no presente material.
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