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Perguntas Respostas  

Responde ECF - Linhas Protheus 

 Aqui listamos todas as perguntas realizadas durante o nosso Webinar  

 

 

 

P. No campo "Forma de Trib. No Período?” Seriam 4 dígitos conforme manual da ECF, porém no 

Protheus só consigo colocar 1 dígito. O relatório que gera, não sobe no validador por erro de estrutura. 

R.  Esse erro já foi corrigido, basta atualizar o sistema com o pacote da CTB e TAF. 

 

P.  Bom dia, mesmo com a legenda vermelha, sinalizando erro, ele vai deixar gerar o arquivo? 

R.  Vai, porém não vai ficar correto no validador,não, é necessário corrigir a validação apresentada para que então 

seja gerado o TXT corretamente. 

 

P.  Dúvidas sobre a apuração trimestral com relação ao calendário se tem que dois um anual e um 

trimestral e se a apuração deve ser encerrada nos 03 semestres? 

R.  Terá que ter uma apuração trimestral ou anual. 

 

P.  Bom dia! O arquivo está com erro de estrutura na importação para o validador. Minha forma de 

tributação é Lucro Real Trimestral, no entanto, parece que ele está montando o K030 como se fosse 

mensal gerando o erro. Já abrimos chamado, porém, a solução apontada que foi limpar algumas tabelas 

não surtiu efeito. Sabem me informar como solucionar? 

R.  Bom dia, acesse a rotina do Gerenciador de Integração, achei todas as revisões que foram integradas 

incorretamente, e clique em excluir, após selecione Excluir Ticket e base de dados. 

 

P.  Bom dia,já foi realizado a escrituração, mas ao enviar para o TAF os registros ficam parados no 

TAFST1 com status 1, mas não existe nenhuma informação no Gerenciar de Integração. Como devo 

avaliar qual o erro? 

R.  https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360006564072-MP-SIGACTB-ECF-Par%C3%A2metros-

de-Integra%C3%A7%C3%A3o-CTB-TAF-?source=search 

 

P.  Com relação aos blocos, exemplo Y570 consegue demonstrar? 

R.  Preciso que seja avaliado o link: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4409779262487-Cross-

Segmento-Backoffice-Linha-Protheus-SIGACTB-CTBS001-ECF-como-gerar-o-registro-Y570 

 

P.  Bom dia, o validador está dentro do módulo contábil? 

R.  Sim, ao configurar e colocar a rotina. 

 

P.  Este exemplo prático não está no documento nos podemos receber esse? 
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R.  https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/115008505348-Cross-Segmento-Backoffice-Linha-

Protheus-SIGACTB-ECF-Como-realizar-a-escritura%C3%A7%C3%A3o-do-ECF-pelo-Protheus- 

 

P.  Bom dia, o arquivo está com erro de estrutura na importação para o validador. Minha forma de 

tributação é o Lucro Real Trimestral, no entanto, parece que ele está montando o K030 como se fosse 

mensal, gerando o erro. Já abrimos chamado, porém, a solução apontada que foi limpar algumas tabelas 

não surtiu efeito. Sabem me informar como solucionar? 

R.  Bom dia, para corrigir, oriento acessar a rotina do Gerenciador de Integração (MISCELANEA-> INTEGRAÇÕES -> 

GERENCIADOR DE INTEGRAÇÃO), após localize todos os registros que fazem parte da integração de 2022,Após 

localizar, clique no botão EXCLUIR, excluir ticket e informações da base. 

 

P.  Qual o link do passo a passo paga geração da ecf lucro presumido? 

R.  https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360004838052-Cross-Segmento-Backoffice-Linha-

Protheus-SIGACTB-ECF-Como-realizar-a-exporta%C3%A7%C3%A3o-no-Regime-tribut%C3%A1rio-Lucro-Presumido 

 

P.  Poderia enviar o passo a passo empresa lucro real? 

R.  https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360004875431-Cross-Segmento-Backoffice-Linha-

Protheus-SIGACTB-ECF-Como-gerar-o-Regime-tribut%C3%A1rio-Lucro-Real-Apura%C3%A7%C3’%A3o-anual- 

 

P.  TAF  Existe alguma integração para buscar os retidos ficha Y570?  

R.  https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4409779262487-Cross-Segmento-Backoffice-Linha-

Protheus-SIGACTB-CTBS001-ECF-como-gerar-o-registro-Y570 

 

P.  Como geramos o Y600? 

R.  segue orientação https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360034789134-Cross-Segmento-

Backoffice-Linha-Protheus-SIGACTB-ECF-Y600-Como-gerar 
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