ONESOURCE ECF
TM

EVITE SURPRESAS.
ESTEJA EM COMPLIANCE
COM A ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL FISCAL.

O QUE É ECF?
A nova Escrituração Contábil Fiscal digital do Imposto sobre
a Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da
Pessoa Jurídica, foi publicada a partir da Instrução Normativa
nº 1.422 e Ato Declaratório Executivo Cofis nº 020/2015, que
disponibilizou o Manual de Orientação do Leiaute da ECF
com informações relevantes sobre o preenchimento da nova
escrituração.

VISÃO DA SOLUÇÃO

A apresentação da ECF - Escrituração Contábil Fiscal,
tem periodicidade anual, a partir do exercício de 2014,
com entrega em 2015, e prevê a dispensa da escrituração
do Lalur e a entrega da DIPJ*, em relação aos fatos
ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2014. São obrigadas
ao preenchimento da ECF todas as pessoas jurídicas
(que entregam a EFD-Contribuições), inclusive imunes
e isentas, sejam elas tributadas pelo lucro real,
lucro arbitrado ou lucro presumido.
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OPERACIONAL

IRPJ/CSLL
(e-Lalur)

Solução Fiscal

ERP

Cadastros e
Plano de Contas
Lançamentos
e Saldos Contábeis
De-Para Plano
Referencial/ECD

Importa ECF
Recupera ECD
Preenche Blocos C, E e K
Valida, gera arquivo
Assina e envia

*Exceto situação especial ocorrida em 2014
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BLOCOS
X, Y

MÚLTIPLOS CENÁRIOS DE
APURAÇÃO POR PERÍODO
E REGIME DE TRIBUTAÇÃO
ARQUIVO
ECF

PVA

DIPJ
OTIMIZADA

MONITOR
DE CONTROLE
DE ENVIO

DE/PARA PLANOS
REFERENCIAIS

PROCESSOS
JUDICIAIS E
ADMINISTRATIVOS

RELATÓRIOS

UPLOAD
ARQUIVO RFB

ECF
Público de
Sped Sistema
Escrituração Digital

NOSSA SOLUÇÃO

NOSSA EXPERTISE

As novas exigências decorrentes da ECF visa maior
rastreabilidade com base nas informações contábeis, que
requerem uma revisão de critérios e conceitos em seus
procedimentos contábeis e fiscais, podendo gerar impacto nas
empresas devido necessidade de convergência das informações a
serem transmitidas para a Receita Federal do Brasil.

Somos uma das empresas pioneiras na entrega
de projetos SPED, participando desde o início do
projeto-piloto junto ao Governo, que se iniciou em
2007 com os três grandes projetos: SPED Contábil,
SPED Fiscal e NF-e - tendo também acrescentado
posteriormente a EFD-Contribuições.

Em linha com seu compromisso de identificar e responder às
necessidades do mercado frente aos principais desafios deste
segmento, a Thomson Reuters irá prover a solução desde a
apuração até a entrega da obrigação, contemplando múltiplos
cenários de apuração e regimes de tributação.

Nosso profundo expertise sobre o SPED, adquirido
ao longo de todos os projetos e grupos próprios
de estudo e trabalho com clientes de diferentes
segmentos, nos permite oferecer e aprimorar
soluções que melhor atendam as necessidades
das empresas na entrega de suas obrigações
acessórias nas três esferas governamentais
(Federal, Estadual e Municipal), com total
segurança, excelência e compliance.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES:
îîApuração dos tributos de distintos regimes, com
rastreabilidade das informações;
îîPermite parametrizar de forma flexível informações
necessárias da escrituração, desonerando o impacto
no sistema de origem;
îîGeração da Escrituração Digital no padrão SPED ECF
(mediante evolução e alterações dos trabalhos
em andamento pelo Fisco);
îîPlataforma web, processamento multi-empresa;
îîEmissão de relatórios para conferência.

ALGUNS DIFERENCIAIS:
îîValidações Prévias: realiza a consistência das informações
previamente para envio ao Fisco evitando não conformidades
no momento da transmissão para o ambiente SPED;
îîFacilidade para integração com os principais ERPs de mercado
e distintos sistemas de origem de informações;
îîMais agilidade para atender prazos internos e externos, como
atendimento a fiscalizações.
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