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Promover a integração dos fiscos, mediante 
a padronização e compartilhamento das 
informações contábeis e fiscais, respeitadas 
as restrições legais de acesso;

Racionalizar e uniformizar as obrigações 
acessórias para os contribuintes, com o 
estabelecimento de transmissão única de 
distintas obrigações acessórias de 
diferentes órgãos fiscalizadores; 

Tornar mais célere a identificação de ilícitos 
tributários, com a melhoria do controle dos 
processos, a rapidez no acesso às 
informações e a fiscalização mais efetiva 
das operações com o cruzamento de dados e 
auditoria eletrônica.

PROJETO SPED

Sped Contábil -ECD

INTRODUÇÃO

O Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) 
foi instituído pelo Decreto nº 6.022/2007, com 
alterações pelo Decreto nº 7.979/2013.

IN nº 1.420/2013 a partir de 1º de Janeiro de 2014



INTRODUÇÃO 7

Tem por finalidade:

● Aperfeiçoamento do 
combate à sonegação;

● Melhoria da qualidade 
da informação;

● Rapidez no acesso às 
informações;

● Maior controle da 
administração 
tributária;

● Redução de práticas 
fraudulentas;

A ECD tem por objetivo a 
substituição da 
escrituração em papel 
pela escrituração 
transmitida via arquivo, 
ou seja, corresponde à 
obrigação de transmitir, 
em versão digital.



LIVROS DA ECD
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Livro Abrangidos dentro da ECD:

O livro diário e o razão são, para a ECD um livro digital único. 
Cabe ao usuário definir seu formato, que são:

● Livro G - Livro Diário (completo, sem escrituração 
auxiliar);

● Livro R - Livro Diário (resumido, com escrituração 
auxiliar);

● Livro A ou Z (Diário e Razão auxiliares)

● Livro B - Livro de Balancetes Diários e Balanços.



OBRIGATORIEDADE 9

Deverão apresentar a Escrituração Contábil Digital (ECD) todas as pessoas jurídicas obrigadas a manter 
escrituração contábil nos termos da legislação comercial, inclusive as equiparadas, as imunes e as isentas*.

● Lucro Real -Todas;

● Lucro Presumido – Pessoas jurídicas que não optaram pelo livro caixa;

● Imunes/Isentas – Auferiu receitas, doações, incentivos, subvenções, contribuições, auxílios, 
convênios e ingressos assemelhados, cuja soma seja igual ou maior     R$ 4.800.000,00, ou ao 
valor proporcional ao período a que se refere a escrituração contábil;

● Demais -Entrega facultativa (não há multa por atraso na entrega).

*Art. 3º da IN RFB 2.003/2021



OBRIGATORIEDADE 10

Deverão apresentar a Escrituração Contábil Digital (ECD) em Livro Próprio:

● Sociedade em Conta de Participação (SCP);

● PJs domiciliadas no País que mantiverem no exterior recursos em moeda estrangeira;

● Empresas Simples de Crédito (ESC).

*§ 5º do art. 3º da IN RFB 2.003/2021



OBRIGATORIEDADE 11

A obrigatoriedade não se aplica:

● Às pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional;

● Aos órgãos públicos, às autarquias e às fundações públicas;

● Às pessoas jurídicas inativas, assim consideradas aquelas que não tenham efetuado qualquer 
atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira;

● Às pessoas jurídicas imunes e isentas que auferirem receitas, doações, incentivos, subvenções, 
contribuições, auxílios, convênios e ingressos assemelhados, cuja soma seja inferior a R$ 
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) no ano-calendário a que se refere a 
escrituração contábil;

● Não se aplicam: à Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) que receber aporte 
de capital na forma prevista nos arts. 61-A a 61-D da Lei Complementar nº 123, de 2006;

● Às pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que optem pelo LIVRO CAIXA  e 
que tenham distribuição de dividendos acima da base de cálculo do Imposto de Renda apurado.

*§ 1º e 3º do art. 3º da IN RFB 2.003/2021



ASSINATURA DIGITAL
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A Entrega somente é possível:

Se a ECD for assinada, independentemente das outras assinaturas, por um contador e por um responsável pela 
assinatura da ECD.

● Toda empresa obrigatoriamente deve ter assinatura através de um certificado e-CNPJ ou e-PJ. (A1 ou A3).

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

● O responsável pela assinatura da ECD pode ser, a critério da pessoa jurídica, o próprio e-CNPJ ou e-PJ ou outro 
responsável assinante, conforme estipulado em ato societário, ou desde que tenha procuração nomeada através do 
e-CAC.



SUBSTITUIÇÃO DA ECD
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A substituição de livros somente é possível:

Depois de autenticados somente poderão ser substituídos os livros que contenham erros que não possam ser corrigidos por 
meio de lançamentos extemporâneos.

Até a data-limite de entrega da ECD do ano-calendário subsequente.

Prazo limite para substituição:

Não é possível retificar ECD! 
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Bloco 0

● Abertura, 
Identificação e 
Referências

BLOCOS DA ECD

Bloco I

● Lançamentos 
Contábeis

Bloco J

● Demonstrações 
Contábeis

Bloco K

● Conglomerados 
Econômicos

Bloco 9

● Controle e 
Encerramento 

do Arquivo

Bloco C

● Informações 
Recuperadas 
da ECD 
anterior



BLOCO K 15

O que é?

Conglomerados Econômicos - Exemplo (Controladora)

É onde empresas controladoras apresentam os saldos consolidados de suas controladas, ajustando a 
consolidação com as eliminações entre empresas do grupo, dando origem às demonstrações contábeis 
consolidadas.



BLOCO K 16

Obrigatoriedade.

Deverão apresentar este bloco,  todas as empresas controladoras obrigadas a apresentar demonstrações 
contábeis de acordo com a legislação societária (Lei nº 6.404/76 e Pronunciamento Técnico CPC 36 - 
Demonstrações Consolidadas).



BLOCO K 17

Obrigatoriedade.

A informação para a geração do Bloco K da ECD deve ser feita no Registro 0000 no campo 20 
(IND_ESC_CONS), opção “S” (Sim).

OBS: Se indicar a opção “S” (Sim) e o Bloco K não for preenchido, o PGE da ECD gerará erro.



BLOCO K 18

Consolidação e Eliminações.

Consolidação: São demonstrações contábeis de duas ou mais entidades, da qual uma detém o controle, 
seja ele direto ou indireto.

 
Eliminações:
Os resultados decorrentes de transações entre controladora e controlada não devem ser reconhecidos nas 
demonstrações contábeis, conforme exemplo a seguir:

XPTO

YPTO

Detém 100%



BLOCO K 19

EMPRESA XPTO - CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX -  BALANÇO CONSOLIDADO DE 01/01/20XX A 31/12/20XX - EMPRESA XPTO 
DETÉM PARTICIPAÇÃO DE 100% NA YPTO

ATIVO
EMPRESAS

AJUSTES - ELIMINAÇÃO SALDOS 
CONSOLIDADOSXPTO YPTO

Caixa e Bancos R$ 500,00 R$ 1.000,00 - R$ 1.500,00

Empréstimo YPTO R$ 200,00 - (R$ 200,00) -

Estoque - R$ 100,00 R$ 100,00

Investimentos YPTO R$ 1.000,00 - (R$ 1.000,00) -

Imobilizado R$ 500,00 R$ 200,00 - R$ 700,00

TOTAL ATIVO R$ 2.200,00 R$ 1.300,00 (R$ 1.200,00) R$ 2.300,00



BLOCO K 20

EMPRESA XPTO - CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX -  BALANÇO CONSOLIDADO DE 01/01/20XX A 31/12/20XX - EMPRESA XPTO 
DETÉM PARTICIPAÇÃO DE 100% NA YPTO

PASSIVO
EMPRESAS

AJUSTES - ELIMINAÇÃO SALDOS 
CONSOLIDADOSXPTO YPTO

Fornecedores R$ 500,00 R$ 100,00 - R$ 600,00

Empréstimo da XPTO - R$ 200,00 (R$ 200,00) -

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 1.700,00 R$ 1.000,00 (R$ 1.000,00) R$ 1.700,00

Capital Social R$ 1.700,00 R$ 1.000,00 (R$ 1.000,00) -

TOTAL PASSIVO+PL R$ 2.200,00 R$ 1.300,00 (R$ 1.200,00) R$ 2.300,00



PRAZO DE ENTREGA 21

A ECD deve ser transmitida anualmente até as 23h59min59s, horário de Brasília, do 
último dia útil do mês de JUNHO do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira a 
escrituração.

ALTERAÇÃO!!!



PENALIDADES 22

I - multa equivalente a 0,5% do valor da receita bruta da PJ no período referente a 
escrituração que não atenderem aos requisitos de apresentação do arquivos ;

II - multa equivalente a 5% sobre o valor da operação correspondente, limitada a 
1% do valor da receita bruta da PJ no período referente a escrituração, aos que 
omitirem ou prestarem incorretamente as informações;

III - multa equivalente a 0,02% por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da 
PJ referente ao período da escrituração, limitada a 1%, aos que não cumprirem o 
prazo estabelecido para apresentação da ECD.

Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público de Escrituração Digital, as 
multas serão reduzidas:

I - à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de qualquer 
procedimento de ofício; e

II - a 75%, se a obrigação for cumprida no prazo fixado em intimação.



PENALIDADES 23

Lembrando que a multa por atraso na entrega da ECD não é gerada automaticamente 
pelo programa no momento da transmissão do arquivo em atraso.

Pode ser utilizado o programa Sicalcweb, disponível no site da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB), para cálculo da multa e geração do DARF.

● Período de Apuração: mês da entrega em atraso da ECD.

● Vencimento: 30 dias após a data de entrega em atraso da ECD.

● O código de DARF para recolhimento da multa é 1438.
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Alterações para 2022

Neste ano, as escriturações 
transmitidas em 2022 
poderão receber avisos 
indicando os profissionais 
contábeis que estão inaptos 
no CFC

Os avisos ocorrerão nos 
registros:
● J930: códigos 900/940 

(Contador e Auditor)
● J932: códigos 910/920 

(Contador e Auditor) 

Lembrando que para a 
entrega do arquivo em Maio 
de 2022, esses avisos não 
serão impeditivos da 
transmissão da ECD.

 



LEIAUTE E MANUAL COMPLETO – ECD 2022 26

Por meio do Ato Declaratório Cofis nº 104/2021, aprova o Leiaute do Programa Validador da Escrituração Contábil 
Digital versão 9  (PV ECD 2022).



Página da 
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● Conteúdo sobre a obrigação
● PodCast
● Leiaute Completo
● Informações de todas as 

Linhas de Produto



28ESPAÇO 
LEGISLAÇÃO

GRATUITO

▪ CONTEÚDO destinado a apresentar todas as novidades e 
atualizações da legislação Trabalhista, Tributária e 
Previdenciária.

▪ Acessando o ESPAÇO LEGISLAÇÃO você fica por dentro 
de todas as exigências em âmbito federal, estadual e 
municipal, facilitando a adequação da sua empresa aos 
requisitos do governo

▪ Mantenha-se atento à data de entrega das obrigações e 
adicione ao seu calendário particular para planejamento

▪ EM BREVE iremos lançar o Classificador Fiscal que 
possibilita Consultar à tributação de produtos de forma 
muito simples, em diversas operações, tanto internas 
quanto interestaduais

EM BREVE https://espacolegislacao.totvs.com/



OBRIGADO

• Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.

•O sucesso do cliente é o nosso sucesso.

•Valorizamos gente boa que é boa gente.

#SOMOSTOTVERS

totvs.com

@totvs

/totvs company/totvs

totvs.store

@totvs

Brunno Moreira Ruiz
Consultoria de Segmentos

evento.responde@totvs.com.br


