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EMPRESAS LUCRO REAL 

 

As empresas que são tributadas pelo Lucro Real, pagam o IRPJ e a CSLL com base no lucro obtido em 

sua contabilidade, ajustado de receitas e despesas que não devem ser consideradas, chegando assim 

ao lucro fiscal, o qual é obtido no Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR 

Ex.: 

Receita X – 100.000,00 

Receita Y – 20.000,00 

Custo A – 75.000,00 

Despesa A – 15.000,00 

Despesa B – 13.000,00 

Lucro Contábil = 17.000,00 

Considerando que a Receita Y seja “Não-tributável” e a Despesa B seja “não dedutível, teremos os 

seguintes ajustes no LALUR. 

Lucro Contábil  17.000,00 

Adições 

Despesa B  13.000,00 

Exclusões 

Receita Y  20.000,00 

Lucro Real   10.000,00 

IRPJ – 1.500,00 

CSLL – 900,00 

 

Este formato é conhecido como APURAÇÂO de IRPJ e CSLL, que deve é feito em período ANUAL ou 

TRIMESTRAL, conforme opção da empresa. 

Para as empresas que optam por fazer a apuração ANUAL, exige-se que sejam feitas estimativas 

mensais quanto ao IRPJ e CSLL devidos. Essas estimativas podem ser feitas através da Receita Bruta 

– que simula o cálculo de empresas do Lucro Presumido; ou através de levantamento de Balancetes que 

simulam o cálculo da apuração do IRPJ e CSLL.  

Geração do Arquivo 

Quanto ao ECF, todas as empresas, independente do enquadramento tributário deverão gerar no 

arquivo os seguintes registros: 0000, 0001, 0010, 0020, 0030, 0930, 0990, c001, c990, e001, e990, 

j001, j990, k001, k990, l001, l990, m001, m990, n001, n990, p001, p990, t001, t990, u001, u990, 

x001, x990, y001, y990, que se referem aos dados da empresa, dos responsáveis e a abertura e 

fechamento de cada bloco. 
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As empresas tributadas pelo lucro real possuem alguns blocos específicos para a apuração do IRPJ e 

da CSLL, e prestação de informações pertinentes ao Lucro Real, são os blocos L, M e N, os principais 

registros gerados nesses blocos são: 

L030 – Período de Apuração 

L100 – Balanço Patrimonial 

L200 – Determinação da forma de cálculo de custo 

L210 – Detalhamento da composição de custos 

L300 – DRE 

M010 – Contas da parte B do LALUR, e saldos anteriores. 

M030 – Período de apuração 

M300 – e-LALUR 

M350 – e-LACS 

N620 – Estimativa de IRPJ 

N660 – Estimativa de CSLL 

N630 – Apuração de IRPJ 

N670 – Apuração de CSLL 

 

Para realizar a apuração do IRPJ e CSLL, bem como demais processos exigidos para a entrega da ECF 

– Escrituração Contábil Fiscal, devem ser feitas as seguintes configurações e processos: 

1. Informar corretamente as informações na tela de enquadramento tributário da empresa: 

Enquadramento federal, Qualificação da Pessoa Jurídica. 

 

 



Escrituração Contábil Fiscal - ECF 

Material desenvolvido pela Consisanet – Uso exclusivo para clientes Consisanet 

Atenção: O Consisanet possui duas opções para enquadramento Lucro Real. 

O enquadramento 4 – Real refere-se a empresas que fazem a apuração TRIMESTRAL 

O enquadramento 5 – Real Estimado refere-se a empresas que fazem a apuração ANUAL. 

 

2. Definir quem são os responsáveis pela assinatura do ECF. O validador aceita apenas duas 

assinaturas, e uma obrigatoriamente deve ser do Contador. 

 

Geral> Empresa > Administradores do Estabelecimento 

 
3. Ter informação de contas referenciais para o Plano de Contas utilizado pela empresa, na aba 

SPED ECD/ECF – a partir de 2014, na linha referente a empresas do Lucro Real, para TODAS 

as contas que tiveram saldo ou movimento no período.  

 

Contábil > Tabelas > Vincular contas ao Plano de Referência SPED 

 



Escrituração Contábil Fiscal - ECF 

Material desenvolvido pela Consisanet – Uso exclusivo para clientes Consisanet 

4. Informar o código do LALUR da ECF dentro do LALUR do Consisanet. Esse código refere-se a 

adição/exclusão ou compensação conforme tabela disponibilizada no manual da ECF. 

 

Contábil > Demonstrações > Plano/Fórmulas > Plano de Demonstrações Contábeis > Alterar/Incluir 

Item no Plano > Configurar ECF 

 
 

Nesse caso, vale ressaltar que é necessário configurar o código da ECF somente nas linhas de 

LALUR que terão valores. As linhas que não são utilizadas não precisam receber a configuração.  

 

5. Calcular o LALUR em cada período, conforme o período de opção da empresa (Trimestral ou 

Anual). As empresas que fazem apuração ANUAL, e em suas estimativas optam por 

levantamento de balancete, também devem calcular o LALUR para cada mês. 
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6. Contabilizar os valores de Contribuição Social e IRPJ devidos ou estimados em contas que 

estejam vinculadas às contas referenciais correspondentes. Os valores destas contas 

referenciais serão utilizados tanto pelo Consisanet quanto pelo validador para cálculo 

automático de alguns valores. 

A contabilização pode ser feita manualmente, ou pelo cálculo do DARF e IRPJ e CSLL do 

período. 

 

 
 

7. Realizar a gravação da apuração de IRPJ e CSLL, em cada período de cálculo. 

Os valores da apuração de IRPJ e CSLL serão extraídos do LALUR do período, quando apuração 

for trimestral, ou quando a estimativa mensal for por balancete. 

Os valores de apuração de IRPJ e CSLL deverão ser preenchidos pelo usuário quando efetuar 

estimativa por Receita Bruta. 
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Contábil > Movimento > Escrituração Contábil Fiscal – ECF > Apuração CSLL/IRPJ/Composição de 

Custos. 

 
Seleção de forma de apuração para cada período. 

 
Valores extraídos pelo sistema do LALUR do período – Formação da BASE DE CÁLCULO 
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Valores dos TRIBUTOS calculados pelo sistema considerando a Base de Cálculo apurada. 

 
 

8. Além da apuração em cada período ainda deve ser feito o detalhamento da Composição de 

Custos. 

Esta apuração de Composição de Custos consiste no detalhamento que a empresa precisa fazer, 

informando como chegou ao valor de CMV ou CPV informado na DRE. 

O cálculo é baseado na fórmula: CMV: Estoque Inicial + Compras – Estoque Final 

Esse detalhamento era feito, somente pelas indústrias, no grupo 5 do Plano de Contas. Agora 

esse grupo não existe mais, e o detalhamento será feito no registro L210 que é apurado na tela 

abaixo. 

Contábil > Movimento > ECF – Escrituração Contábil Fiscal > Apuração CSLL/IRPJ 
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A cada mês será definida a forma de apuração dos custos 

 
 

E deverá ser feito o detalhamento do valor de Custo, que poderá ser informado pelo usuário, ou 

configurado através de contas contábeis. 

 
 

9. Realizar o Zeramento das contas de resultado a cada fim de trimestre (março, junho, 

setembro) e o Zeramento com Encerramento no fim do ano (dezembro), caso a empresa seja 

TRIMESTRAL, ou apenas o Zeramento com Encerramento no fim do ano, caso a empresa seja 

ANUAL. 

Contábil > Movimento > Zeramento das Contas de Resultado/Encerramento do Exercício 
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10. Realizar a geração do arquivo 

Contábil > Movimento > Escrituração Contábil Fiscal – ECF > Geração do Arquivo 

 
 

A tela de geração apresenta alguns registros que são de preenchimento obrigatório para 

empresas do Lucro Real. 

O registro 0020 refere-se a configurações que a empresa precisa definir se possui algum 

tipo de situação específica. 

Conforme a definição dessas situações serão habilitados novos registros para 

preenchimento. 
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O registro Y671 refere-se a outras informações, gerais, das empresas de Lucro Real. 

Caso a empresa tenha alguma situação específica apresentada nesse registro, deve 

configurar as contas contábeis correspondentes ao valor, ou ainda, informar os valores. 

 

 
 

Após ter preenchido as informações poderá ser gerado o arquivo, para entrega da ECF. 
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Caso específico – PREJUIZO 

Quando a empresa tem prejuízo no exercício, ou ainda, tem prejuízos de exercícios anteriores, esses 

valores devem ser preenchidos na Parte B do LALUR. 

Quando existirem valores na parte B do LALUR o sistema irá habilitar campos específicos na apuração 

de IRPJ/CSLL. 

No mês em que existir compensação de prejuízos, o sistema irá habilitar o botão “Vincular Parte B”, 

pois será feito um lançamento na parte A, que tem origem de um prejuízo acumulado que estava na 

parte B. 

O usuário deve selecionar a opção “Vincular Parte B” 

 

E em seguida a opção Selecionar do LALUR 
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O sistema irá listar os lançamentos feitos na parte B do LALUR, como COMPENSADOS naquele 

período, e o usuário deveria selecionar qual lançamento corresponde ao valor que está na parte A e 

definir o indicador do mesmo (na parte B). 

 

Na apuração ANUAL, ou nas apurações TRIMESTRAIS, conforme o caso da empresa, o sistema irá 

identificar se houve prejuízo no LALUR lançado como A COMPENSAR e trata o valor para ser 

detalhado para a ECF. 
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Quanto aos saldos que constam na coluna SALDO ANTERIOR, deve ser utilizada a opção “Detalhar 

Período Anterior”, na qual deverá ser informado o indicador do Saldo Inicial. 

 

Quanto aos saldos que constam na coluna SALDO FINAL, deve ser utilizada a opção “Detalhar Per. 

Apuração”, na qual deverão ser informados o Indicador de Lançamento e o uma descrição do 

lançamento, no campo Histórico. 
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http://sped.rfb.gov.br/ 

 

 

http://sped.rfb.gov.br/

