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Introdução - ECF 
Prazo para entrega – ano-calendário 2017 

Situações normais:  
23h59min59s, horário de Brasília, do último dia útil de 
julho (em 2017, 31 de julho de 2017);  

 
 

 

 

 

 

3 

Eventos especiais (extinção, cisão parcial, cisão 
total, fusão ou incorporação): até o último dia útil 
do 3º (terceiro) mês subsequente ao do evento. 

 
 

 

 

 

 

Exceções:  
 Eventos especiais ocorridos de janeiro a abril: último dia útil do  

mês de julho do referido ano, mesmo prazo da ECF para 
situações normais relativas ao ano-calendário anterior. 

 Incorporadora é obrigada à entrega da ECF nos casos em que 
as pessoas jurídicas, incorporadora e incorporada, não estejam 
sob o mesmo controle societário desde o ano-calendário 
anterior ao do evento. 
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do Lucro Líquido antes do IR e da 
CSLL no período a que se refere a 
apuração, limitada a 10% e a: 
 
para as pessoas jurídicas que no ano- 
calendário anterior tenham auferido 
receita bruta total igual ou inferior a 
R$ 3.600.000,00; e 
 
 
para as demais pessoas jurídicas. 
 

 

0,25%, por mês-

calendário ou 
fração de mês 

 

R$ 100 mil 

R$ 5 milhões 
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Introdução - ECF 
Penalidades – envio em atraso 
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Multa por falta de apresentação ou por atraso da ECF: 
 
• Quando não houver lucro líquido antes da incidência do 

IRPJ e da CSLL, no período de apuração a que se refere 
a escrituração, deverá ser utilizado o lucro líquido 
antes da incidência do IRPJ e da CSLL do último 
período de apuração informado, atualizado pela 
taxa referencial do Selic até o termo final de 
encerramento do período a que se refere a escrituração. 

14/06/2017 
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Multa por atraso da ECF  
Art. 311 da IN RFB 1.700/17 
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Registro Y720: Informações de Períodos Anteriores  
“Também nos termos do parágrafo 2º do art. 8º-A do Decreto-Lei no 
1.598/1977, para a situação em que a empresa não tenha apresentado 
lucro líquido no período de apuração a que se refere a ECF, deverá ser 
utilizado como base, o lucro líquido, antes do Imposto de Renda e da 
Contribuição Social do último período de apuração, atualizado 
pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - 
Selic, até o termo final de encerramento do período a que se refere a 
escrituração.  
Ou seja, se a empresa não apresentou lucro no período da 
escrituração, deverá informar o lucro líquido do último 
período anterior em que obteve lucro e atualizar esse valor, 
pela SELIC, até o termo final de encerramento do período a 
que se refere a escrituração. O programa está preparado para 
efetuar a atualização pela SELIC, automaticamente; logo o lucro 
líquido deverá ser informado em valores históricos.“ (grifamos) 

14/06/2017 
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Multa por atraso da ECF 
Manual da ECF  
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do valor omitido, inexato ou 
incorreto,  
 
se o sujeito passivo corrigir as 
inexatidões, incorreções ou omissões 
antes de iniciado qualquer procedimento 
de ofício; e 
 
se forem corrigidas as inexatidões, 
incorreções ou omissões no prazo fixado 
em intimação. 
 

3%, não 

inferior a R$ 100  

 

Não será devida 

Será reduzida em 
50% 
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Introdução - ECF 
Penalidades – informação omitida, inexata ou incompleta 
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Introdução - ECF 

DIPJ 

ECF 
• ECD 
• ECF anterior 
• e-Lalur 
• e-Lacs 
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ECF – Aspectos Teóricos 
Plano de Contas Referencial e Lei no 12.973/14 

*Conforme Manual, caso haja registros de subcontas 
 e não estejam informadas neste registro, o PVA 
apontará erro e não permitirá o envio da ECF. 
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Plano de contas  
societário 

Plano de Contas  
Referencial  

Registros Pai  
(J 050) 

Subcontas 
Lei 12.973/14 

Registros Filho  
(J 053)* 
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Bloco O 
Habilitação 

dos registros 

Bloco X 
Informações 
econômicas 

Blocos contábeis Blocos tributários 

Outras 
informações 

Bloco J 
De-Para Plano 

de contas 

Bloco Y 
Informações 

gerais 

Bloco C 
Informações 

recuperadas da 
ECD 

Bloco K 
De-Para  
Saldos 

contábeis 

Bloco L 
Lucro Líquido 

Bloco E 
ECF ano 
anterior 

Bloco M 
e-LALUR 
 e-LACS 

Bloco N 
IRPJ e CSLL 

devidos 

Blocos P,T,U 
IRPJ e CSLL 
(Lucro pres., 
arb. e imu.) 

ECF – Aspectos Teóricos 
Estrutura da ECF 
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Bloco W 
Declaração 
País-a-País 
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• Vinculação do cálculo com 
SPED contábil 

• Vinculação das contas da 
Lei nº 12.973 com PCR 

• Abertura dos ajustes por  
  conta contábil 

• Informações de DPP  
    – Registro W 

• Declaração e abertura 
da Parte B do LALUR 

• Demonstração do 
cálculo de lucros 
auferidos no exterior 

• Declaração de 
apurações mensais 

• Penalidades relevantes 
por erros ou omissões 

• Abertura do contencioso para 
    justificação de não tributação  

• Correlação entre registros de 
custos e Bloco K (SPED Fiscal) 

ECF 

ECF – Aspectos Teóricos 
Mudança de paradigma 
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ECF – Principais Alterações Leiaute 3 
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Inclusão do Bloco W – Declaração País a País.  
A DPP somente deve ser entregue na ECF regular.  

Exclusão do Registro Y665 – Diferenças de adoção 
inicial. 

Inclusão das Linhas 166.03 e 340.04 nos Registros 
M300 e M350  (-) Juros sobre o capital próprio 
dedutíveis não registrados como despesa. 

 
Exclusão das linhas que se referem aos Ajustes 
Decorrentes da adoção de moeda funcional diferente 
da moeda nacional nos Registros M300 e M350. 
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Registro W – Controlador final no Japão 
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 A primeira DPP terá como ano fiscal o iniciado a partir de 1o de 
janeiro de 2016; 

 Está em hipótese de dispensa o controlador final no exterior se 
possuir período fiscal que:  

 i) não tenha encerrado no ano de 2016; ou  

ii) tenha data de encerramento em 2016, mas tenha iniciado em 
2015,  

 Deverão informar no Registro W100 da ECF que o grupo está 
dispensado da entrega da DPP e justificar a dispensa no Registro 
W300 (Observações Adicionais), informando o período fiscal ao qual 
o grupo está sujeito. 

 DPP somente é reportado na ECF regular. 
 

(Perguntas e Respostas DPP 09062017) 
http://sped.rfb.gov.br/estatico/D4/FA7A25C7E837ED772427FF72D2FCEA978CF3DD/Perguntas%

20e%20Respostas%20-%20DPP%2009062017.pdf 
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ECF – Principais Alterações Leiaute 3 
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Registro X350 – Participações no Exterior – 
Resultado do Período de Apuração.  

Inclusão de Esclarecimento - As 
informações contidas neste registro referem-
se à demonstração do resultado da investida 
no exterior e devem ser informadas pelo valor 
integral (100%) e não pelo valor 
correspondente à participação da investidora 
nos resultados da investida. 
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ECF – Principais Alterações Leiaute 3 
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Registro Y600 – Identificação e Remuneração de 
Sócios, Dirigentes e Conselheiros.  

Inclusão de Esclarecimento - Este registro 
deve ser preenchido pela pessoa jurídica com 
dados dos 999 maiores dirigentes, conselheiros, 
sócios ou dos titulares no período da ECF, 
inclusive os que tenham saído da sociedade no 
período e não fazem parte do quadro societário 
na data final da ECF; ou os dirigentes e 
conselheiros que tenham saído da pessoa jurídica 
no período e não fazem parte da pessoa jurídica 
na data final da ECF. 
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ECF – Principais Alterações Leiaute 3 
Registro Y720 – Informações de Períodos Anteriores 

Este registro é obrigatório apenas por ocasião da entrega da 
escrituração em atraso. A sua obrigatoriedade será verificada 
na hora da validação para a transmissão. Caso este registro 
seja preenchido, haverá a emissão da guia para recolhimento 
da multa prevista para entrega em atraso. 
 

PwC 
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Nº Campo Descrição Tipo Tamanho Decimal
Valores 

Válidos
Obrigatório

1 REG Texto Fixo Contendo a Identificação do Registro (Y720). C 4 - [Y720] Sim

2 LUC_LIQ

Lucro líquido antes da incidência do imposto sobre a renda e da contribuição social

sobre o lucro líquido do último período de apuração informado, sem a atualização

pela taxa referencial do Selic, pois o sistema efetuará o cálculo automaticamente. 

Observação: De acordo com o § 1o do art. 6o da Instrução Normativa RFB no 1.422,

de 19 de dezembro de 2013, com redação dada pela Instrução Normativa RFB no

1.574, de 24 de julho de 2014, na aplicação da multa de que trata o caput, quando

não houver lucro líquido, antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social, no

período de apuração a que se refere a escrituração, deverá ser utilizado o último

lucro líquido, antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social informado,

atualizado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -

Selic, até o termo final de encerramento do período a que se refere a escrituração.

N 19 2 - Sim

3 DT_LUC_LIQ Data do final do período de apuração do lucro líquido informado acima. N 8 - - Sim

4 REC_BRUT_ANT Receita bruta do período anterior. N 19 2 - Sim

REGISTRO Y720: INFORMAÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES

Regras de Validação do Registro

Nível Hierárquico – 2 Ocorrência –  0:1

Campo(s) chave: REG
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ECF – Principais Alterações Leiaute 3 
Registro Y800 – Outras Informações 

Exemplos de utilizações de informações a serem prestadas: 
•  laudo de avaliação elaborado por perito independente,  com 
alocação da mais ou menos-valia na aquisição de investimento  
pelo patrimônio líquido (art. 178, § 2º da IN RFB 1.700/17). 
• memória de cálculo relacionada aos ágios ou deságios na regra 
anterior, evidenciando de forma analítica a evolução de sua amor- 
tização desde a data de aquisição até a data do evento 
(arts. 192 e 193 da IN RFB 1.700/17).  PwC 
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Nº Campo Descrição Tipo Tamanho Decimal
Valores 

Válidos
Obrigatório

1 REG Texto Fixo Contendo a Identificação do Registro (Y800). C 4 - [Y800] Sim

2 TIPO_DOC

Tipo do Documento:

001 - Memória de Cálculo - Incoporação

002 - Laudo de Avaliação a Valor Justo

003 - Outros

N 3 - - Sim

3 DESCRICAO Descrição do Conteúdo do Documento. C - - - Sim

4 HASH
Hash do arquivo incluído na escrituração. Este campo não deve ser informado no

arquivo de importação pois será calculado pelo sistema.
C 41 - - Sim

5 ARQ_RTF
Sequência de Bytes: Sequência de bytes que representem um único arquivo no 

formato RTF (Rich Text Format).
C

Não há 

limite
- - Sim

6 IND_FIM_RTF Indicador de Fim do Arquivo RTF. Texto fixo contendo “Y800FIM”. C 7 - [Y800FIM] Sim

REGISTRO Y800: OUTRAS INFORMAÇÕES

Regras de Validação do Registro

Nível Hierárquico – 2 Ocorrência –  0:N

Campo(s) chave: 
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