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OBRIGATORIEDADE DA ECD 2021 

 
 
1. INTRODUÇÃO 
A Escrituração Contábil Digital (ECD) substituiu a escrituração contábil em papel pela escrituração trans-
mitida via arquivo digital. 
 
A Instrução Normativa nº 2.003/2021, publicada em 20/01/2021, revoga a Instrução Normativa RFB nº 
1.774/2017 e atualiza as regras de apresentação da Escrituração Contábil Digital (ECD). 

 
2. LIVROS EM VERSÃO DIGITAL 

 
A ECD compreenderá a versão digital dos seguintes livros: 

a) Diário e seus auxiliares, se houver; 
b) Razão e seus auxiliares, se houver; e 
c) Balancetes Diários e Balanços, e fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos neles 
transcritos. 
 
Estes livros contábeis e documentos devem ser assinados digitalmente, com certificado digital 

emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), a fim de 
garantir a autoria, a autenticidade, a integridade e a validade jurídica do documento digital. 

 
Os arquivos serão transmitidos para o ambiente SPED e deverão seguir as regras do Manual de 

Orientação do Leiaute da Escrituração Contábil Digital (ECD). 
 

3. OBRIGATORIEDADE DE ENTREGA 
Deverão apresentar a ECD as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas e as entidades imunes e 

isentas, obrigadas a manter escrituração contábil nos termos da legislação comercial. 
 

A obrigação de entrega da ECD não se aplica: 
a) às pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES Nacional, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006; 
 
b) aos órgãos públicos, às autarquias e às fundações públicas; 
 
c) às pessoas jurídicas inativas, assim consideradas aquelas que não tenham efetuado qualquer ativi-
dade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado finan-
ceiro ou de capitais, durante todo o ano-calendário, as quais devem cumprir as obrigações acessórias 
previstas na legislação específica; 
 
d) às pessoas jurídicas imunes e isentas que auferiram, no ano-calendário, receitas, doações, incenti-
vos, subvenções, contribuições, auxílios, convênios e ingressos assemelhados cuja soma seja inferior 
a R$ 4.800.000,00 ou ao valor proporcional ao período a que se refere a escrituração contábil; 
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e) às pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que cumprirem o disposto no parágrafo 
único do art. 45 da Lei nº 8.981/1995; e 
 
f) à entidade Itaipu Binacional, tendo em vista o disposto no art. XII do Decreto nº 72.707/1973. 

 
1ª) As exceções mencionadas neste item não se aplicam à Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
que tenha recebido aporte de capital na forma prevista nos arts. 61-A a 61-D da Lei Complementar nº 
123/2006 (Investidor Anjo). 
 
2ª) A exceção a que se refere a letra "e" não se aplica às pessoas jurídicas que distribuírem parcela de 
lucros ou dividendos sem incidência do IRRF em montante superior ao valor da base de cálculo do im-
posto sobre a renda apurado, diminuída dos impostos e das contribuições a que estiverem sujeitas. 
 
3ª) Deverão apresentar a ECD em livro próprio as Empresas Simples de Crédito (ESC) de que trata a Lei 
Complementar nº 167/2019, e as pessoas jurídicas domiciliadas no País que mantiverem no exterior 
recursos em moeda estrangeira relativos ao recebimento de exportação, de que trata o art. 8º da Lei nº 
11.371/2006. 

 
3.1. Entrega facultativa 
As pessoas jurídicas que não estejam obrigadas a apresentar a ECD podem apresentá-la de forma facul-
tativa, inclusive para atender ao disposto no art. 1.179 da Lei nº 10.406/2002. 

 
3.2 Consórcios de empresas 
Os consórcios de empresas instituídos na forma dos arts. 278 e 279 da Lei nº 6.404/1976, quando pos-
suírem inscrição própria no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), poderão entregar a ECD de 
forma facultativa. 

 
3.3. Sociedade em Conta de Participação (SCP) 
As Sociedades em Conta de Participação (SCP), quando enquadradas na condição de obrigatoriedade 
de apresentação da ECD deve apresentá-la como livro próprio. 

 
3.4. CONSTRUÇÃO CIVIL 
As pessoas jurídicas do segmento de construção civil dispensadas de apresentar a Escrituração Fiscal 
Digital do ICMS e do IPI (EFD ICMS/IPI) ficam obrigadas a apresentar o livro Registro de Inventário na 
ECD, como livro auxiliar. 

 
4. PROGRAMA GERADOR DE ESCRITURAÇÃO (PGE) 
A Escrituração Contábil Digital (ECD) deve ser gerada por meio do Programa Gerador de Escrituração 
(PGE), desenvolvido pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e disponibilizado na in-
ternet, no endereço http://sped.rfb.gov.br. 
 
Dentre as funcionalidades que podem ser utilizadas do Programa Gerador de Escrituração (PGE) pode-
mos citar: 

a) criação e edição; 
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b) importação; 
c) validação; 
d) assinatura; 
e) visualização; 
f) transmissão; 
g) recuperação do recibo de transmissão. 
 

5. PRAZO DE ENTREGA 
A ECD deve ser transmitida até o último dia útil do mês de maio do ano seguinte ao ano-calendário a 
que se refere a escrituração. Em relação ao ano-calendário 2020 a data é 31/05/2021. 
 
O prazo para entrega da ECD será encerrado às 23h59min59s, horário de Brasília, do dia fixado para 
entrega da escrituração. 
 
A ECD transmitida no prazo previsto será considerada válida depois de confirmado seu recebimento pelo 
SPED. 

 
Nos casos de extinção da pessoa jurídica, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação, a ECD deve 
ser entregue pela pessoa jurídica extinta, cindida, fusionada, incorporada e incorporadora, observados 
os seguintes prazos: 

I - se o evento ocorrer no período compreendido entre janeiro a abril, a ECD deve ser entregue 
até o último dia útil do mês de maio do mesmo ano; e 

 
II - se o evento ocorrer no período compreendido entre maio a dezembro, a ECD deve ser entre-

gue até o último dia útil do mês subsequente ao do evento. 
 

A obrigação não se aplica à incorporadora nos casos em que esta e a incorporada estejam sob o mesmo 
controle societário desde o ano-calendário anterior ao do evento. 

 
 

"Maurílio de Souza Diniz 

Diretor Gerencial – SINPAPEL 
 

Fonte de consulta: site da SRF – Cenofisco  

 


