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SPED

O Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) foi instituído pelo Decreto no 6.022, 

de 22 de janeiro de 2007, com alterações pelo Decreto no 7.979, de 8 de abril de 2013.

Manual de Orientação do Leiaute 8 da ECF - Ano-calendário 2021 e situações especiais 

do ano-calendário 2022 - Ato Declaratório Cofis nº 001/2022.

Instrução Normativa Nº 2.004, de 18 de Janeiro de 2021.

NORMAS 
PUBLICADAS
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PROJETO SPED

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.
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• A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) substituiu a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), a partir do ano-
calendário 2014.

• Uma das inovações da ECF corresponde, para as empresas obrigadas a entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD), à utilização dos saldos
e contas da ECD para preenchimento inicial da ECF. Ademais, a ECF também recuperará os saldos finais das ECF anterior, a partir do ano-
calendário 2015.

LALUR

O livro de Apuração do Lucro Real (LALUR), instituído pelo Decreto-lei nº 1.598/1977, tem a finalidade ajustar os demonstrativos contábeis a
declaração de IR com Adições/Exclusões ao Lucro Líquido do período base apurado.

O e-Lalur/e-Lacs - Livro Eletrônico de Escrituração e Apuração do Imposto sobre a Renda e da Contribuição social sobre o Lucro que substitui a
versão manual para digital a partir de 2014.

Parte A
Ajustes Adições/Exclusões:
Lucro líquido do período de apuração;
Registros de ajuste do lucro líquido, com identificação das contas analíticas do plano de contas e indicação discriminada por lançamento
correspondente na escrituração comercial, quando presentes; e
Lucro real.

Parte B
Serão mantidos os registros de controle:
De prejuízos fiscais a compensar em períodos subsequentes; e
De outros valores que devam influenciar a determinação do lucro real de períodos futuros e não constem na escrituração comercial.

Recepcionado eletronicamente através da IN nº 1.422 de 2013 que instituiu a Escrituração Contábil Fiscal (ECF).



OBRIGATORIEDADE 
DE ENTREGA
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São obrigadas ao preenchimento da ECF

todas as pessoas jurídicas, inclusive imunes e

isentas, sejam elas tributadas pelo lucro real,

lucro arbitrado ou lucro presumido.

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

Exceto:

 Os órgãos públicos, às autarquias e às fundações
públicas;

 As pessoas jurídicas que não tenham efetuado
qualquer atividade operacional, não
operacional, patrimonial ou financeira, inclusive
aplicação no mercado financeiro ou de capitais,
durante todo o ano-calendário.

 À apresentação do Demonstrativo de Livro Caixa, a
partir do ano-calendário de 2016, para as pessoas
jurídicas optantes pela sistemática do lucro
presumido. Essa condição não é admitida para as
empresas, 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,
assim devendo apresentar a ECF.
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Neste ano de 2022 foi prorrogada até o último dia útil do mês de Agosto do ano posterior ao do 
período da escrituração.

SITUAÇÃO ESPECIAL OU EVENTO:

• Até o último dia útil do 3º (terceiro) mês subsequente à data da situação especial.

• Para situações especiais que ocorrerem entre janeiro e abril do ano calendário, a entrega é até o último dia útil 
do mês de Agosto. 

IN RFB n° 2.082/2022, artigo 1°, inciso II



Penalidades 10

A não apresentação da ECF pelos contribuintes que apuram o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, por qualquer sistemática Lucro
Presumido e Arbitrado, nos prazos fixados no artigo 12 da Lei n° 8.218/91: (IN RFB n° 2.004/2021, artigo 6°, inciso II)

I - multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a 
escrituração aos que não atenderem aos requisitos para a apresentação dos registros e respectivos arquivos; 

II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação correspondente, limitada a 1% (um por cento) 
do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem 
incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos; e 

III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da 
pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não cumprirem 
o prazo estabelecido para apresentação dos 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.



Penalidades 11

Lucro Real, nos prazos fixados no art. 3º, ou a sua apresentação com incorreções ou omissões, acarretará a aplicação, ao infrator, das multas
previstas no artigo 8°-A do Decreto-Lei n° 1.598/77: (IN RFB n° 2.004/2021, artigo 6°, inciso I).

a) 0,25% por mês-calendário ou fração, do lucro líquido antes do IRPJ e da CSLL no período a que se refere a 
apuração, limitada a 10%, nos casos da não apresentação ou apresentação em atraso.

O valor da multa fica limitado em:

1 - R$ 100.000,00 para as pessoas jurídicas que no ano-calendário anterior tiverem auferido receita bruta total, igual ou 
inferior a R$ 3.600.000,00;

2 - R$ 5.000.000,00 para as pessoas jurídicas que não se enquadrarem no item 1 acima.

O valor fica reduzido:

1 - Em 90% quando for apresentado em até 30 dias após o prazo;

2 - Em 75% quando for apresentado em até 60 dias após o prazo;

3 - À metade, quando for apresentado depois do prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício; e

4 - Em 25% se houver a apresentação no prazo fixado em intimação.

b) 3% não inferior a R$ 100,00 do valor omitido, inexato ou incorreto. Não será devida a multa caso o sujeito passivo 
corrigir as inexatidões, incorreções ou omissões antes de iniciado qualquer procedimento de ofício.
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RETIFICAÇÃO DA ECF

A retificação da ECF anteriormente entregue poderá 
ser realizada em até 5 anos e dar-se-á mediante 
apresentação de nova ECF, independentemente de 
autorização pela autoridade administrativa.
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LANÇAMENTOS

EXTEMPORÂNEOS

A pessoa jurídica deverá entregar a ECF retificadora 

sempre que apresentar ECD substituta alterando contas 

ou saldos contábeis recuperados na ECF ativa na base de 

dados do Sped. 

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 apresentando 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. 

A pessoa jurídica que entregar ECF retificadora 
alterando valores de apuração do IRPJ ou da CSLL que 
haviam sido informados na Declaração de Débitos e 
Créditos de Tributos Federais (DCTF) deverá apresentar 
a DCTF retificadora, seguindo suas normas específicas.
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Toda ECF deve ser assinada, 
independentemente das outras 
assinaturas, por um contador e por 
um responsável pela assinatura da 
ECF.

ASSINATURA 
DIGITAL
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17RECUPERAÇÃO DA ECD NA ECF

Para as pessoas 

jurídicas tributadas 

pelo lucro 

presumido e 

imunes ou isentas 

obrigadas a entregar 

a ECD, a 

recuperação da 

ECD na ECF é 

obrigatória.

Lucro 
Real 

(Todas)

Para as empresas 
tributadas pelo 
Lucro Real, o 

programa da ECF 
exige a recuperação 
da ECF do período 

imediatamente 
anterior 

(transmitida ao 
SPED – ativa).
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Novidades 2022

02
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➔Assinatura com certificado em Nuvem

➔Ajuste de funcionalidade no Validador e 

correção de erros

➔Regras de validação para o Registro X350 -

Participações no Exterior

Alterações para 2022 

da ECF - Leiaute 8



Página da 

ECF 2022
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●Conteúdo sobre a obrigação
●PodCast
● Informações de todas as 

Linhas de Produto



LEIAUTE COMPLETO – ECF - EM BREVE!!!

Por meio do Ato Declaratório Cofis nº 001/2022, aprova o Leiaute do Programa Validador da 
Escrituração Contábil Fiscal versão 8 (PV ECF).

21



22ESPAÇO 
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

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

Contato

ces.consultoriatributaria@totvs.com.br
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Danielle Cardoso 

Analista de Suporte do Time RM FISCAL 

Na TOTVS desde 10/2020



Objetivo

26

AGENDA

Versões para geração

Layout e alterações

Parametrizações

Dúvidas
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OBJETIVO

Geração da rotina ECF 2022 – Lucro Real Anual

01



OBJETIVO ECF 2022 28

Demonstrar as parametrizações necessárias para a geração da rotina ECF 2022 –
Lucro Real Anual Estimativa Mensal

Na apuração por estimativa mensal o lucro real será apurado anualmente, 
sendo o cálculo do imposto mensalmente calculado sobre uma base estimada.
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VERSÕES PARA GERAÇÃO

Versões que contemplam o novo Layout da ECF 2022

02



VERSÕES PARA GERAÇÃO ECF 2022 30

O novo layout da ECF – Escrituração Contábil Fiscal ano calendário 2021 e 
situações especiais 2022 está disponível a partir das versões:

 12.1.33.283 ou superior

 12.1.34.184 ou superior

 12.1.2205.123 ou superior
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Layout 8

Novo Layout e alterações da ECF 2022 

03
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Layout:

FISLAY0014 - ECF.TotvsGen

com data de 06/04/2022

Disponível pelo TOTVS 

Compartilhamento

NOVO LAYOUT
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Registro 0000: Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Pessoa Jurídica

O campo 3 - COD_VER (Código da versão do leiaute) de acordo com o layout 8, para o ano-
calendário 2022, o leiaute a ser informado deverá ser = 0008.
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Registros removidos

Sem registros removidos até o momento.

 Não houveram demais alterações no layout, logo será necessário apenas atualizar
os defaults da tela de geração para carregar o ano calendário 2022 e a nova
versão 0008
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PARAMETRIZAÇÃO

Vamos praticar!

04



DOCUMENTOS ECF 2022 36

Documentação de apoio na geração da ECF

ECF - Layout 8

Apuração IRPJ / CSLL - Lucro Real 

Apuração IRPJ/ CSLL - Lucro Presumido 

ECF - Regime imune/ isenta 

Webinar ECF - Lucro Real - Levantamento de balanço

Webinar ECF - Lucro Presumido

Webinar Apuração IRPJ/CSLL – Lucro Real

Webinar - Lucro Real - LALUR parte B

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4421500180375-Cross-Segmentos-Linha-RM-Fis-ECF-Layout-8
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360026083953-Cross-Segmentos-Linha-RM-FIS-Apura%C3%A7%C3%A3o-IRPJ-CSLL-Lucro-Real-Anual
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360025873493-Cross-Segmentos-Linha-RM-Fis-Apura%C3%A7%C3%A3o-IRPJ-CSLL-Lucro-Presumido
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360054148154-Cross-Segmentos-Linha-RM-Fis-ECF-Regime-imune-isenta
https://www.youtube.com/watch?v=pqYHm0fQNWQ
https://www.youtube.com/watch?v=t0VOwkpYoiQ
https://www.youtube.com/watch?v=QwCfhaGmbyI
https://www.youtube.com/watch?v=3v5-xPw4nRg
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A Carolina, nova Assistente Virtual da TOTVS está disponível para atender às suas dúvidas e 
pesquisar Tickets de forma rápida e simples! Assista ao vídeo e saiba mais: 

Carolina - Assistente Virtual do Suporte RM #Linha_RM

https://www.youtube.com/watch?v=NNGFliqVK0Y


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

DANIELLE CARDOSO

Área: BackOffice RM Fiscal

Contato

E-mail TOTVS : danielle.fatima@totvs.com.br


