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Esse manual tem o objetivo de demonstrar como será realizada a geração da ECF de uma 
empresa optante pelo Lucro Real no Fortes Contábil. 
 
O que é a ECF? 
 
A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) substitui a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da 
Pessoa Jurídica (DIPJ), a partir do ano-calendário 2014, com entrega prevista para o último dia 
útil do mês de JULHO do ano posterior ao do período da escrituração no ambiente do Sistema 
Público de Escrituração Digital (Sped). 
 
Como fazer a geração da ECF? 
 
Para fazer a geração da obrigação acessória dentro do Fortes Contábil,  você deverá clicar 
em Movimentos >Gerar Arquivo para SPED ECF, ou, na área de trabalho, clicar no atalho que fica 
abaixo do nome da empresa conforme a imagem abaixo: 
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Porém antes de gerar o arquivo do SPED ECF é necessário fazer um check list das 
informações que são levadas dentro do arquivo. 
 
São elas:  
 

 CADASTRO DO CONTABILISTA 
 

É de suma importância o preenchimento correto de todos os campos dessa ferramenta, pois a 
falta de informação ou informações inexatas podem acarretar problemas no envio da ECF.  
 

 
 

1. O campo Cód é preenchido automaticamente pelo próprio sistema, seguindo uma 

sequência numérica. Caso seja necessário, você poderá alterar esse código, informando 

manualmente; 

2. O campo CNPJ/CPF caso o contabilista seja pessoa jurídica e tenha o número do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou caso o contabilista seja pessoa física e tenha o 

número do Cadastro Nacional de Pessoa Física; 

 
OBS: No caso do SPED ECF, o sistema validador da Receita Federal (PVA) não irá 
admitir o uso do CNPJ, assim só ficando permitido para envio das obrigações 
acessórias o CPF do contabilista. 
 

3. No campo Nome/Denominação Social, informar o nome completo do contador; 

4. No campo CRC, informe o número do registro do contador junto ao CRC; 

5. No campo Sequencial do CRC, informe a numeração sequencial existente na carteira do 

CRC do responsável pela contabilidade da empresa no formato UF (Unidade Federativa) 

/ANO (Ano de expedição) /NÚMERO (Número do Registro); 

Exemplo: CE/2012/123456-O5 
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6. No campo Validade, deverá ser informada a data de validade da certidão de 

regularidade profissional do contabilista. Este dado não está na carteira 

profissional, deve ser verificado junto ao Conselho da classe (CRC); 

 
OBS: Esse campo corresponde à data de validade da certidão negativa do contabilista 
localizado na Área Restrita ao Profissional no site do CRC. 
 
Os demais campos são relacionados às informações para contato do contabilista que esta 
sendo cadastrado. É de fundamental importância que todos sejam preenchidos 
corretamente, pois no caso da ECF as informações do contabilista serão levadas junto às 
informações do arquivo.  

 
 

 CADASTRO DA EMPRESA 
 

Nessa ferramenta, o contribuinte deverá ter atenção quando a empresa participar de 
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. 
Nesse caso, o campo CNPJ base do cadastro pertencerá à sócia ostensiva. E a informação de 
CNPJ ou Código da SPC ficará em campo específico, como ilustramos na imagem abaixo.  
 

 
 

Outra observação importante é no cadastro do Estabelecimento. É de suma importância que o 
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estabelecimento matriz esteja com o contabilista devidamente vinculado. 
 

 
 

E para finalizar o check list do cadastro da empresa, deverá ser analisado se existe Quadro 
Societário cadastrado, pois essas informações serão obrigatórias dentro do bloco Y. 
 
Uma observação importante é que se o usuário do sistema utilizar um único banco de dados e se 
o número da empresa que esta gerando o arquivo no Fortes Contábil for igual ao do Fortes 
Pessoal,  o sistema irá trazer automaticamente as informações do Quadro Societário cadastradas 
no Fortes Pessoal para a geração do arquivo dentro Fortes Contábil.  
 
Para informar o quadro societário, acesse o menu de Cadastros – Empresa, para que seja exibida 
a tela abaixo:  
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Selecione o botão ,  e em seguida tecle  para que seja exibita a tela: 
 

 
 

 
 

Nessa tela, informe os dados dos sócios para que a informação seja gerada no registro Y611. 
 
 
 

 HISTÓRICO DA EMPRESA 
 

Esse campo deverá ser preenchido com bastante cuidado, pois ele é responsável de levar as 
informações referentes à tributação da empresa no âmbito federal como também informações 
primordiais para preenchimento de blocos específicos dentro do PVA.  
 
O primeiro ponto importante no cadastro do histórico da empresa é com relação ao cadastro das 
SCP. 
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O Botão  serve para que se possa informar o código e a descrição da SCP para 
gerar a geração da obrigação acessória. Esse campo somente deverá ser informado na empresa 
enquadrada como Sócio Ostensiva. 
 

No Botão  : Incluirá o cadastro de um novo histórico da empresa; 
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Os campos deverão ser preenchidos de acordo com a realidade da empresa. 
 
OBS: Deverá ser informado o Plano de Contas Referencial dessa empresa tal como 
o Método de Avaliação do Estoque Final.  
 

 PLANO DE CONTAS 
 
Após informar no cadastro do histórico da empresa qual plano de contas referencial será utilizado, 
deverá ser feito o “De” “Para” do plano de contas da empresa com o plano de contas referencial 
escolhido. 
 
O PVA da ECF exigirá que todas as contas analíticas do plano de contas deverão estar 
vinculadas ao plano de contas referencial.  
 
Com o intuito de aumentar a produtividade dentro do sistema, disponibilizamos de ferramenta 
específica para fazer o “De” “Para” de forma mais rápida.  
 
Em Utilitários > Vincular Plano de Contas Referencial.  
 
Para fazer os vínculos é simples: basta selecionar a conta do seu plano de contas, em seguida 
selecionará a conta equivalente do plano de contas referencial e clicará na opção “Vincular”. E 
sua conta já estará vinculada. 

 

  
 
Caso deseje conferir as vinculações, basta acessar: Cadastro >Plano de Contas >Plano de 
Contas Referencial. 
 
OBS: O plano de contas referencial deverá ser informado de acordo com a tributação da 
empresa. 
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 ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 
 
Deverá ser analisado a periodicidade do encerramento que dependerá 
exclusivamente da forma de tributação da empresa. Podendo ser trimestral ou anual. 
 
 

 
 

Exemplo: Empresa do Lucro Real com encerramento trimestral. Nesse caso deverão ser feitos 4 

(quatro) encerramentos. 

 

 DRE 

 
Na geração da ECF, a DRE deverá ser analisada e conferida, pois a apuração de lucro ou 

prejuízo acumulado apresentados na DRE deverá ser informada na geração do LALUR.  

A DRE, assim como o encerramento terá periodicidade de acordo com a forma de tributação.  

Exemplo: Empresa do Lucro Real com encerramento trimestral deverá fazer uma DRE contendo 

4 colunas referente a cada trimestre. 
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 LALUR 
 
Para montar o LALUR de forma correta, primeiramente acesse o Menu de Cadastros e siga os 
passos: 
 

 
 

Naturezas dos Ajustes Parte A: 
 
Deverão ser cadastradas as adições, exclusões e compensações do Ajuste Parte A 
 

 
 
É importante lembrar que deverá ser informada o tipo de tabela dinâmica que deverá ser usada 
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na ECF como também deverá ser feito um vinculo com a mesma referindo-se a 
natureza que esta sendo cadastrada. 
 

Na aba Lalur marque a opção de gerar lançamento automático e informe o vinculo do LALUR. 
Depois faça o mesmo na aba do LACS. 
 
Após fazer essa configuração, é necessário que informe dentro do plano de contas quais contas 
participarão do LALUR como natureza de ajuste. Para isso, basta ir em Cadastro > Plano de 
Contas e editar a conta que participará.  
 

 
 
Contas controladas: 
 
Na opção de contas controladas, deverão ser cadastradas as contas que irão registrar o saldo 
negativo final, caso o mesmo ocorra. 
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É importante lembrar que deverá ser informada o tipo de tabela dinâmica que 
deverá ser usada na ECF como também deverá ser feito um vinculo com a mesma 
referindo-se a conta controlada que esta sendo cadastrada. 
 

Na aba Lalur marque a opção de gerar lançamento automático e informe o vinculo do LALUR. 
Depois faça o mesmo na aba do LACS caso seja necessário. 
 

 
 
 

 
Configurações: 
 
Na opção de configurações deverão ser preenchidos todas as abas para que caso as situações 
aconteçam o sistema já esta parametrizado a levar as informações de contas e históricos.  
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Após feitos os cadastros devidos, acesse o Menu de Movimentos e localize a 
opção LALUR: 
 
 

 
 
Apuração do lucro real: 
 
Crie uma apuração para cada período. Nesse exemplo como a apuração da empresa é trimestral 
deve-se criar um LALUR para cada trimestre. 
 
 
 

 
 

Quando houver prejuízo no Trimestre, o LALUR deve ser feito da seguinte forma: 
 

 
 

Após gerar a DRE, informe o valor e selecione a opção “prejuízo” e em seguida clique em ok para 
abrir a nova tela onde irá selecionar a opção “Prej. Fiscais” e marcar pra gerar automático. 
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Quando houver Lucro no Trimestre, o LALUR deve ser feito da seguinte forma: 
 

 
 

Após gerar a DRE, informe o valor e selecione a opção “Lucro” e em seguida clique em ok para 
abrir a nova tela onde irá selecionar a opção “Prej. Fiscais” e marcar pra gerar automático. 
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Dessa forma, o sistema irá gerar a compensação automaticamente conforme imagem a seguir: 
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Para consultar a compensação, basta selecionar o botão : 
 

 
 

 
 
Lucro Real Anual – Balancete de Suspenção: 
 
No caso de empresas do Lucro Real que optarem pela apuração mensal do IRPJ e da CSLL, o 
valor da estimativa poderá ser gerado através da integração do Fortes Fiscal para o Fortes 
Contábil. Caso o usuário não faça integração, o mesmo poderá informar os valores manualmente.  
 
Se optar por fazer a integração, o usuário deverá utilizar o demonstrativo de cálculo do Fortes 
Fiscal para conferência dos valores e em seguida exportar apenas as estimativas para o Fortes 
Contábil através do menu de Movimentos – Exportar para o Fortes Contábil: 
 

 
 

 
Ao selecionar a opção “Nova” e realizar a integração, basta marcar a opção “Estimativa”. 
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Conferência no Fortes Contábil 
 
Para realizar a conferência dos dados enviados no Fortes Contábil, acesse o menu de 
Movimentos > LALUR/LACS > Anual – Opção de recolhimento. 
 

 
  

 
Na tela abaixo, localize a exportação através da origem “Fortes Fiscal”, em seguida consulte para 
poder analisar as informações do cálculo de IRPJ e CSL. 
 
Caso não tenha optado pela integração, basta clicar em Novo e iniciar a apuração do balancete 
de suspensão / redução. 
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Lembre que, para apuração por estimativa, o LALUR deve ser gerado de forma cumulativa. Ex: 
01/01/2015 a 31/01/2015, 01/01/2015 a 29/02/2015, e assim sucessivamente até chegar no 
período de 01/01/2015 a 31/12/2015. 
 

 INFORMATIVO DA COMPOSIÇÃO DE  CUSTOS  
 

Essa ferramenta irá gerar o Registro L210 no arquivo da ECF. Ela deverá ser utilizada pelas 
empresas do lucro real que utilizarem o Inventário Permanente, com a composição dos custos 
dos produtos fabricados e dos serviços prestados no período. 

1. Ao clicar em , será necessário informar a data da composição a ser 

criada. 

 
 

A opção de criar estrutura de outro período servirá quando existir algum período já criado, e o 
usuário optar por copiar essa estrutura. Nesse caso o sistema já irá trazer as configurações 
realizadas na composição “modelo”.  
Ao clicarmos em Ok, o sistema mostrará a tela com as contas de custos que o usuário deverá 
configurar. Nesse caso só será necessário fazer as configurações das contas que o mesmo fizer 
uso.  
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Uma observação importante é que, as contas que estão em negrito, como por exemplo Centro 
dos Custos de Fabricação Própria Vendidos, Custo dos Produtos de Fabricação Própria 
Vendidos e Custo das Mercadorias Revendidas são contas “sintéticas”, somatórias dos 
grupos, e nesse caso não será necessário fazer vínculos a elas.  
 
Nas demais contas (que fizer uso), você precisará informar a conta correspondente do seu plano 
de contas. Para isso basta clicar em cima da conta de composição de custos e editá-la.  
Por exemplo: Editaremos a conta 16. Encargos Sociais – FGTS e faremos o vinculo. 
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Para fazer o vinculo basta clicar em novo, e informar a conta correspondente do plano de contas.  
Para finalizar, basta clicar em OK. 
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GERANDO A ECF 
 
Para fazer a geração da obrigação acessória dentro do Fortes Contábil,  você 
deverá clicar em Movimentos >Gerar Arquivo para SPED ECF, ou, na área de trabalho, clicar no 
atalho que fica abaixo do nome da empresa conforme a imagem abaixo: 
 

 
Selecionada a opção, será apresentada a tela a seguir com os passos necessários a geração da 
ECF. 
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Feita a validação do arquivo, localize a opção IRPJ e CSLL  dentro do PVA para 
comparar os valores conforme veremos a seguir: 
 

 
 
Dica: Para empresas do Lucro Real que trabalhem com o IRPJ e a CSL pagos mensalmente, os 
registros gerados pelo Fiscal são N620 (IRPJ) e N660 (CSL). 
 
Importante: Além de importar o arquivo na ECF, deve-se também recuperar os saldos da ECD 
para as empresas do Lucro Real, Presumido e Imunes ou Isentas que foram obrigadas ao ECD. 
 
 
Relatório no Fortes Fiscal: 
 
No Fortes Fiscal, acesse o menu de Relatórios – Tributos Federais –COFINS, PIS, CSL e IRPJ 
(Demonstrativo de Cálculo) e selecione IRPJ e CSL: 
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Já a conferencia no Fortes Contábil diz respeito aos valores levados pelo LALUR e 
LACS.  
Dentro do PVA você deverá procurar os registros M300, M350, M010, M410, M500 
para análise do LALUR e LACS. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 
  
 


