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Apresentação e Objetivos

Apresentação

 A ECD – Escrituração Contábil Digital compreende a versão digital de
livros contábeis, para fins fiscais e previdenciários



Será considerada válida a ECD, após a confirmação de recebimento do
arquivo e, quando for o caso, após a autenticação pelos órgãos de
registros



A autoria e validade jurídica da ECD será garantida pela assinatura
digital, do representante legal e contabilista, no arquivo

Sistema Público de Escrituração Digital - SPED

•

Objetivos do SPED:

 Promover atuação integrada dos Fiscos Federal, Estadual e Municipal:
através do compartilhamento das informações entre os diversos órgãos
envolvidos no projeto;
 Eliminar a emissão de livros contábeis em papel
 Padronizar e racionalizar a prestação de informações aos órgãos
reguladores e de fiscalização (BACEN, CVM, SRF e ANATEL);
 Racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias para os contribuintes:
• O SPED proporcionará a entrega única de várias obrigações acessórias
exigidas por vários órgãos diferentes

Sistema Público de Escrituração Digital - SPED

 Permitir acesso compartilhado à escrituração digital de contribuintes por
pessoas legalmente autorizadas;
 Tornar mais célere a identificação de ilícitos tributários, através de
análises abrangentes e cruzamentos entre as declarações e informações
entregues pelos contribuintes
• Minimizar fraudes, erros e sonegação

ECD
Escrituração
Contábil Digital

Regulamentação

Regulamentação e aplicação

Instituição, Leiaute e Software:


IN-RFB 787/07 – Instituição da ECD



Anexo único IN-RFB 787/07 – Leiaute da ECD



ADE-Cofis 36/07 - Regras de validação e tabelas internas do PVA



IN-RFB 848/08 – Aprovação do programa PVA

Aplicação:


Pessoas Jurídicas tributadas pelo Lucro Real



Facultada às demais Pessoas Jurídicas

Vigência e periodicidade

Vigência:


Ano base 2008: Pessoas Jurídicas tributadas pelo Lucro Real e com
acompanhamento diferenciado (cerca de 12.000 empresas)
Portaria RFB 11.211/07:
 Art. 6º O chefe da unidade da RFB da jurisdição da pessoa jurídica
deverá encaminhar anualmente comunicação à mesma, até o último
dia útil do mês de janeiro, sobre sua indicação para acompanhamento
diferenciado, conforme modelo constante do Anexo Único



Ano base 2009: Demais Pessoas Jurídicas tributadas pelo Lucro Real
(cerca de 280.000 empresas)

Periodicidade


RFB:Transmissão anual ao Sped (30/06/ano seguinte)

Livros digitais contemplados

 Livro Diário e seus auxiliares

 Livro Razão e seus auxiliares

 Livro Balancetes Diários e Balanços
 Usual para Instituições Financeiras

Aspectos importantes da legislação:
Acesso e Compartilhamento

 As informações relativas à ECD serão compartilhadas pelas administrações
tributárias e pelos órgãos reguladores, no limite de suas respectivas
competências


O acesso poderá ser:
 Integral: Para cópia do arquivo da escrituração (mediante
procedimento fiscal ou equivalente, junto à empresa titular da ECD)
 Parcial: Para cópia e consulta à base de dados agregados, que
consiste na consolidação mensal de informações e saldos contábeis



Acesso permitido somente através de certificação digital
 Inclui o acesso feito pelo titular da ECD



O SPED manterá registro dos eventos de acesso e as informações ficarão
disponíveis para a empresa titular da ECD

Aspectos importantes da legislação:
Dispensa de obrigações acessórias

 A entrega da ECD supre a exigência contida na IN-SRF 86/01 e IN
MPS/SRP 12/06(MANAD), em relação aos arquivos correspondentes à
ECD

 As declarações relativas aos tributos administrados pela RFB serão
simplificadas, eliminando eventuais redundâncias de informação já
disponibilizada na ECD

A importância do DNRC no processo

Algumas das atribuições do DNRC (criado pelos arts. 17, II e 20 da
Lei nº 4.048, de 29 de dezembro de 1961):
 Prestar orientações às Juntas Comerciais, com vistas à solução de
consultas e à observância das normas legais e regulamentos do
Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins
 Exercer ampla fiscalização jurídica sobre os órgãos incumbidos do
Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins,
representando, para os devidos fins, às autoridades administrativas,
contra abusos e infrações das respectivas normas e requerendo tudo o
que se afigurar necessário ao cumprimento dessas normas

Exigências legais para autenticação da ECD:






Padrão de segurança do certificado digital A3
Termos de abertura e encerramento dos livros
Visualização do livro apresentado para autenticação
Obrigatoriedade de autenticação dos livros auxiliares
Demais formalidades atuais

Autenticação dos livros contábeis

 A IN-107/08 do Departamento Nacional de Registro do Comércio
– DNRC, dispõe sobre procedimentos para validade e eficácia dos
instrumentos de escrituração

 Exigências legais para autenticação da ECD:





Padrão de segurança do certificado digital A3
Termos de abertura e encerramento dos livros
Obrigatoriedade de autenticação dos livros auxiliares
Demais formalidades atuais

Certificado digital

 7. Quem deve assinar a escrituração?
São, no mínimo, dois signatários: a pessoa física que, segundo os
documentos arquivados na Junta Comercial, tiver poderes para a prática de
tal ato e o contabilista. Assim, devem ser utilizados somente certificados
digitais e-PF ou e-CPF.
 8. O representante legal perante a Receita Federal pode assinar a
escrituração?
Somente se for a mesma pessoa que, segundo os documentos arquivados
na Junta Comercial, tiver poderes para a prática de tal ato. Esta verificação
será feita pela Junta Comercial. Para mais esclarecimentos, consulte a
legislação do Departamento Nacional de Registro do Comércio.
 9. Pode ser utilizado qualquer certificado digital de pessoa física?
Não. Conforme Instrução Normativa DNRC 107/08, o Livro Digital deve ser
assinado com certificado digital de segurança mínima tipo A3, emitido por
entidade credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICPBrasil).
http://www1.receita.fazenda.gov.br/Sped/perguntas.aspx
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Composição do arquivo

Composição do arquivo:
Padrões técnicos



Arquivo digital elaborado no formato texto (txt)



Organização hierárquica (registro pai-filho)



Utilização de caracter delimitador de campos (pipe “|”)



É permitido apresentar arquivo contendo mais de um mês de
escrituração, desde que de tamanho inferior a um gigabyte



Validação, assinatura, transmissão e visualização feita através de
software disponibilizado pelo SPED: PVA Contábil



Assinatura Digital Padrão ICP Brasil A3

Composição do arquivo:
Forma de escrituração adotada pela empresa

 Balancete Diário ou Livro Diário?
 Balancete Diário – tipo de escrituração B
 Livro Diário – tipo de escrituração G (geral) ou R (resumida)

 Livro Diário Geral ou Resumido?
 Tipo de escrituração G (Livro Diário completo, sem escrituração
auxiliar) :
 Será apresentado somente o Livro Diário
 Sendo a escrituração contábil descentralizada, a escrituração da
Matriz e de cada uma das filiais será apresentada em arquivo
distinto

Composição do arquivo:
Depende da forma de escrituração da empresa



Tipo de escrituração R (Livro Diário c/ Escrituração Resumida) :



No arquivo Livro Diário serão identificados quais os Livros Auxiliares
utilizados e respectivas contas analíticas que recebem os lançamentos
globais



Cada Livro Auxiliar será informado como Digital (incluído no SPED), ou
Outro (não incluído no SPED)



Cada um dos Livros Auxiliares, identificado como Digital, será
apresentado ao SPED em arquivo distinto, com a opção de apresentação
no formato A (Livro Diário Auxiliar) ou Z (Razão Auxiliar) cujo formato é
definido pela própria empresa

Escrituração Resumida
Art. 7º da IN-DNRC 107/08

 Lei 10.406/02 - Art. 1.184:
No Diário serão lançadas, com individuação, clareza e caracterização
do documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução,
todas as operações relativas ao exercício da empresa.
§ 1o Admite-se a escrituração resumida do Diário, com totais que não
excedam o período de trinta dias, relativamente a contas cujas
operações sejam numerosas ou realizadas fora da sede do
estabelecimento, desde que utilizados livros auxiliares regularmente
autenticados, para registro individualizado, e conservados os
documentos que permitam a sua perfeita verificação.

Composição do arquivo:
Inclusão de outras informações

 Exigência de outras informações para autenticação do Livro
Diário:
 Constantes no Contrato Social/Estatuto
 Serão apresentadas no formato rtf (registro J800)

 Identificação do participante no lançamento contábil:
 Uma vez mencionado o participante, é obrigatória a sua identificação e o
código de relacionamento.
 Os relacionamentos estão elencados no Anexo II do ADE Cofis 036/07
 Exemplos de relacionamentos (matriz no exterior, coligada, controlada,
localizada em país com tributação favorecida, etc)

Composição do arquivo:
Plano de Contas

 Plano de Contas Referencial (plano da RFB, BACEN ou SUSEP) :
 É necessário estabelecer uma relação entre as Contas Analíticas do Plano de
Contas da Empresa e as Contas Analíticas do Plano de Contas Referencial
 No caso de uma conta contábil da empresa se relacionar a mais de uma conta
do Plano Referencial, a empresa poderá analisar a viabilidade de uma das
soluções sugeridas:
• Alterar a forma de contabilização, permitindo a segregação
• Utilizar a informação de Centro de Custo para individualizar os valores
• Relacionar a Conta Referencial que melhor represente a finalidade da
Conta da Empresa
 O plano de contas da RFB está disponível do Anexo II do ADE Cofis 036/07

Composição do arquivo:
Impactos da Lei 11.638/07

 Alterações em análise:


Inclusão de novo indicador de lançamento no registro I200
– N = lançamento normal
– E = lançamento de encerramento de contas de resultados
– Novo indicador = lançamento de ajuste



Alteração do Plano de Contas Referencial
– Inclusão de novas contas contábeis (Ativo, Passivo e Resultado)

Exemplo de ECD

Validador PVA

 O Validador PVA
http://www.receita.fazenda.gov.br/Sped/Download/Default.htm

ECD
Escrituração
Contábil Digital

Pontos de atenção

Pontos de atenção

 Processo Contábil:
 Análise da forma de escrituração adotada
 Para escrituração resumida, definição dos livros auxiliares que serão
identificados e apresentados
 Associação entre o Plano de Contas e Plano de Contas Referencial
 Existência e identificação dos lançamentos contábeis de encerramento
 Identificação do participante no lançamento contábil

Pontos de atenção

 Sistemas:


Geração e controle dos termos dos livros



Geração dos livros auxiliares



Campos com conteúdos inválidos. Ex: Pipe, lançamento com valor zero,
casas decimais, etc

Pontos de Atenção

Cruzamento de dados
ECD x EFD

