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EMPRESAS IMUNES E ISENTAS 

 

1) São imunes do imposto sobre a renda:  

a) os templos de qualquer culto (CF/1988, art. 150, VI, "b");  

b) os partidos políticos, inclusive suas fundações, e as entidades sindicais de trabalhadores, sem fins lucrativos 

(CF/1988, art. 150, VI, "c"), desde que observado o disposto no art. 169 do Decreto nº 3.000, de 1999.  

As instituições de educação e as de assistência social, para efeito do disposto no art. 150, VI, "c", da 

Constituição Federal, são consideradas imunes desde que prestem os serviços para os quais houverem sido 

instituídas e os coloquem à disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, 

sem fins lucrativos. 

 

I.2) São imunes da CSLL:  

As entidades beneficentes de assistência social (Constituição Federal, art.195, § 7º), as quais além dos 

requisitos exigidos para gozo da imunidade do IRPJ, deverão atender aos seguintes requisitos cumulativamente:  

a) seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal;  

b) seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelos 

Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Saúde ou da Educação, de acordo com as 

respectivas áreas de atuação. 

 

II) Pessoa Jurídica Isenta  

Consideram-se isentas do imposto sobre a renda as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e 

científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à 

disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos (Lei nº 9.532, de 1997). 

 

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. 

As empresas Imunes e Isentas possuem alguns blocos específicos para a apuração do IRPJ e da CSLL. 

Os registros gerados nesses blocos são: 

U030 – Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Imunes e 

Isentas. 

U100 – Balanço Patrimonial. 

U150 – Demonstração do Resultado. 

U180 – Cálculo do IRPJ das Empresas Imunes e Isentas. 
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U182 – Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) das Empresas Imunes e Isentas. 

X390: Origens e aplicações de Recursos – Imunes e Isentas. 

Y672: Rendimentos de Dirigentes e Conselheiros – Imunes ou Isentas. 

 

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 e Qualificação da Pessoa Jurídica Dirf/ECF. 

 

 
 

Atenção: O Consisanet possui as seguintes opções de enquadramento Enquadramento 

Tributário para empresas Imunes/Isentas. 

O enquadramento 9 – Imunes.  

O enquadramento 10 – Isento. 

 

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 
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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 Imunes e Isentas, para 

TODAS as contas que tiveram saldo ou movimento no período ( balancete para verificação).  

Este vínculo do Plano de contas Referencial listado abaixo vai gerar os registros U100(Balanço 

Patrimonial) e U150(DRE – Demonstração dos Resultados do Exercício). 

Contábil > Tabelas > Vincular contas ao Plano de Referência SPED 

 

 

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

 

A Apuração de IRPJ/CSLL vai gerar os registros U180(IRPJ) e U182(CSLL). 

 

Contábil > Movimento > Escrituração Contábil Fiscal – ECF > Apuração CSLL/IRPJ/Composição de 

Custos. 
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            Na tela abaixo, para os registros editáveis que devem ter valores, deve-se selecionar o registro 

e acionar a opção ‘Detalhar Conta contábil’, e informar as contas contábeis OU os valores podem ser 

lançados manualmente, bastando informar o valor desejado na coluna ‘Valor’. 

  OBS: Somente os registros editáveis (ver legenda na tela) aceitam a informação manual de valor, 

bem como a configuração de contas contábeis. 
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5. Geração do Registro X390: 

Informar o código de Origem de Recurso nos itens dentro do DOAR do Consisanet.  

Esse código refere-se a Origem de Recursos e Aplicações de Recursos conforme tabela 

disponibilizada no manual da ECF. 
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Contábil > Demonstrações > Plano/Fórmulas > Plano de Demonstrações Contábeis > Alterar/Incluir 

Item no Plano  

 
 

Nesse caso, vale ressaltar que é necessário configurar o código de Origem de Recursos(ECF) 

somente nos itens da DOAR que terão valores. 

 As linhas que não são utilizadas não precisam receber a configuração.  

 

 

6. Calcular o DOAR em cada período, conforme o período de opção da empresa, através da opção: 

Contabilidade – Demonstrações=>Demonstrações Legais=>Anexos do Balanço. 

 

7. 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. 
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Contábil > Movimento > Zeramento das Contas de Resultado/Encerramento do Exercício 

 
 

8. Realizar a geração do arquivo: 

 

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

 

 
 

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

tipo de situação específica. 

No caso das Empresas Imunes e Isentas, no bloco 0020, não deve ser marcada nenhuma das 

opções, pois estas opções não se referem as Empresas Imunes e Isentas. 

 



Escrituração Contábil Fiscal - ECF 

Material desenvolvido pela Consisanet – Uso exclusivo para clientes Consisanet 

 
 

As empresas Imunes e Isentas, devem gerar o registro X390, que está disponível na 

seguinte opção: Contabilidade – Movimento=>Escrituração Contábil Fiscal – ECF=>Geração de 

Arquivo. 

O registro X390, listado abaixo vai carregar/gerar as informações da DOAR, de acordo 

com as configurações de Origem dos Recursos(ECF), que foi configurado nos itens da 

DOAR. 

 

 

 

   Na mesma opção de geração do Arquivo da ECF, tem-se a possibilidade de gerar os dados do 

registro Y612 - Rendimentos de Dirigentes e Conselheiros – Imunes ou Isentas. 

   Os dados deste registro podem ser inseridos manualmente na tela da Geração da Escrituração 

contábil Fiscal – ECF, OU se existir o cadastro dos sócios no sistema SGRH, através da opção: 
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Tabelas=>Empresa=>Sócio Gerente e estes sócios tenham cálculo do movimento mensal, estas 

informações vem automaticamente do sistema SGRH para o registro Y612. 

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

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

