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SPED

Instituído pelo Decreto n°6.022 de 22 de janeiro de 2007

Principais subprojetos:

1. Sped Contábil;

2. Sped Fiscal;

3. Nf-e.



SPED

Demais subprojetos:

1. CT-e;

2. FCONT;

3. e-Lalur;

4. Central de Balanços.



e-Lalur - definição

Livro Eletrônico de Escrituração e Apuração do

Imposto sobre a Renda e da Contribuição Social

sobre o Lucro Liquido da Pessoa Jurídica

Tributada pelo Lucro Real.



e-Lalur

Instrução Normativa n° 989 de 22 de Dezembro de 2009.

DOU 24 de Dezembro de 2009.

Documento de existência apenas digital, emitido e

armazenado eletronicamente.

Obrigatório para todas as PJ tributadas pelo Lucro Real.



e-Lalur – Objetivo

Eliminar a redundância de informações na

escrituração contábil (Lalur e DIPJ). 

Possibilitar:

 Rastreabilidade das informações;

 Coerência aritmética dos saldos da Parte B 

do e-Lalur;



e-Lalur – funcionamento

1. Download do Programa Gerador de Escrituração (PGE);

2. Digitação das adições,exclusões e compensações;

3. Importação:

- arquivo contendo adições e exclusões;

- informações contábeis do ECD;

- saldos da parte B do período anterior;

4. Cálculo dos tributos;

5. Verificação de pendências;

6. Assinatura;

7. Transmissão.



e-Lalur – funcionamento

Deverão ser  informadas todas as operações que

influenciam direta ou indiretamente, imediata ou

futuramente a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.



e-Lalur – funcionamento

Inclusive:

1. Associação das contas do plano de contas com o 

plano de contas referencial;

2. Detalhamento dos ajustes do Lucro Líquido na 

apuração do Lucro Real;

3. Detalhamento dos ajustes da base de 

cálculo da CSLL;



e-Lalur – funcionamento

4. Aos registros de controle de todos os valores 

a excluir, adicionar ou compensar em 

exercícios subsequentes;

5. Aos registros, lançamentos e ajustes que 

forem necessários para observância de 

preceitos da lei tributaria relativos  a 

determinação do lucro real e da base de 

cálculo da CSLL;

6. Aos lançamentos constantes na Entrada

de Dados para o Controle Fiscal 

Contábil de Transição (FCont).



e-Lalur – prazo de apresentação

• 23h59min59s do último dia útil de Junho do ano

subsequente ao ano-calendário de referência, ou

Último dia útil do mês subsequente ao da

ocorrência dos eventos abaixo: 

1. Cisão total ou parcial;

2. Fusão;

3. Incorporação, ou;

4. Extinção.



e-Lalur – prazo de apresentação

Exceção

Eventos ocorridos no período entre

de 1°de janeiro de 2010 e 31 de

abril de 2011.

Prazo: 23h59min59s do dia 30 de

junho de 2011.



e-Lalur - penalidade

 Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por 

mês-calendário ou fração.



e-Lalur - especificações

“Art. 5° - Os registros eletrônicos do 

e-Lalur atenderão as especificações

constantes no Ato Declaratório Executivo

exarado pelo Coordenador-Geral da

Cofis.”

Fonte: Instrução Normativa n°98, de 22 de Dezembro de 2009.



e-Lalur – assinatura digital

o Contribuinte; ou

o Representante legal do contribuinte; ou

o Procurador; e

o Contabilista 



e-Lalur

As pessoas jurídicas que apresentarem o e-Lalur ficam dispensadas,

em relação aos fatos ocorridos a partir de 1° de janeiro de 2010

da escrituração do Lalur, e da utilização do Programa Validador

e Assinador de Dados para o FCont.
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