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Introdução

Olá!
Como o Brasil possui uma infinidade de regras tributárias, muitas empresas encontram dificuldades na hora de declararem suas obrigações. Por ser digital, a ECF permite que a Receita realize inúmeros cruzamentos e análises. Não é surpresa, portanto, que o número de autuações por inconsistências cresce a cada dia.

Preparamos um guia para auxiliá-lo na auditoria da ECF utilizando o e-Auditor. Faça as análises e cruzamentos abaixo para
transmitir seus arquivos com
muito mais segurança!
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Este eBook vai ajudar você a:
- Auditar na prática os arquivos da ECF usando o e-Auditor;
- Conhecer todos os resultados apontados no e-Auditor, como inconsistências,
relatórios, análises, cruzamentos, entre outros;
- Descobrir os objetivos por trás de cada resultado gerado;
- Entender a importância de auditar a ECF para enviar ao Fisco.

Vamos lá!
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O que separar

1) Quais arquivos você deve separar:
Para auditar a ECF, você vai precisar dos seguintes arquivos, relativos ao exercício de 2017:
•
Arquivo do ECF (formato *.txt);
•
Arquivos do ECD (formato *.txt) - se houver mais de um arquivo, separe todos;
•
Arquivo do EFD Contribuições (formato *.txt) - todos os arquivos de 2017;
•
Arquivos do EFD ICMS/IPI (formato *.txt) - todos os arquivos de 2017. Lembrando que o SPED FISCAL é declarado por estabelecimento, então, se houver,
por exemplo, matriz + 9 filiais, você precisa separar 120 arquivos (10 arquivos
por mês, nos 12 meses de 2017);
•
Arquivos da DCTF (formato *.dec) - todos os arquivos de 2017;
•
Arquivo da DIRF (formato *.dec);
•
Arquivo do eCAC – Fontes Pagadoras (formato *.pdf);
•
Arquivos do PERDCOMP (formato *.dec).
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Como auditar

2) Como realizar a auditoria:
•
Carregue todos estes arquivos para o e-Auditor. Espere o carregamento e
clique em “Auditar agora”.

Viu como é simples? Você
só precisa separar os arquivos e carregar no sistema.
As análises e cruzamentos
pertinentes serão feitos automaticamente pela e-Auditoria, não é preciso se preocupar com isso.
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Os resultados

3) O que geramos de resultado para você:
a) Inconsistências no arquivo da ECF:
Aqui, o e-Auditor vai apontar omissões, divergências e imprecisões no arquivo
da ECF. As análises do e-Auditor vão muito além das regras de leiaute do Manual. Veja alguns exemplos:
- Remuneração para os sócios para empresa que possui Patrimônio Líquido negativo;
- Verifica se o valor do lucro distribuído pelas empresas optantes pelo Lucro
Real é superior ao Resultado Líquido do período;
- Verifica se o lucro distribuído pelas empresas optantes pelo Lucro Presumido
é superior ao valor da base de cálculo do IRPJ, diminuída de todos os impostos
e contribuições a que está sujeita a pessoa jurídica e superior ao Resultado Líquido do período;
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- Verifica se a provisão do IRPJ e CSLL informados na DRE correspondem aos valores dos impostos apurados nos
Registros N630 e N670;
- Correspondência entre as informações de receitas x custo x estoque por tipo de atividade no Balanço e DRE do
ECF;
- Confronto entre os valores de custo e estoque informados nos Registros L100 e L300 e os valores informados
no Registro L210;
- Patrimônio Líquido negativo (valor das obrigações para com terceiros superior ao valor dos ativos);
- Saldo credor na conta banco movimento do Ativo Circulante (saldo negativo);
- Saldo devedor (saldo positivo) na conta caixa e saldo credor (saldo negativo) na conta
banco movimento.
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b) Relatório Plano de Contas da Empresa x Plano de Contas Referencial:
O relatório PCE x PCR tem como objetivo evidenciar a relação DE-PARA realizada entre o Plano de Contas da Empresa e o Plano de Contas Referenciais no arquivo da ECF.
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c) Análise dos demonstrativos e índices contábeis a partir das contas referenciais:
Os demonstrativos e índices do ECF são gerados a partir das informações dos Registros K155 (Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do Encerramento do Resultado do Período), K156 (Mapeamento Referencial do Saldo
Final), K355 (Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento), K356 (Mapeamento
Referencial dos Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento), L210 (Informativo da
Composição de Custos) e Q100 (Demonstrativo do Livro Caixa).
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- Balanço Patrimonial;
- Demonstração do Resultado do Exercício – DRE;
- Demonstrativo de Custos;
- Livro Caixa.
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Índices
Contábeis

Endividamento:
•

Participação do capital de terceiros: apresenta a relação entre o que a

empresa deve a terceiros (Passivo Circulante e Não Circulante) e o capital dos
sócios investido na empresa (Patrimônio Líquido);
•

Endividamento a curto prazo: apresenta qual o nível de exigibilidade de

Curto Prazo do endividamento, ou seja, a relação entre o Passivo Circulante dividido pelo Passivo menos o Patrimônio Líquido;
•

Endividamento total: apresenta o nível de total de endividamento, ou seja,

a relação entre o Ativo e o Passivo;
•

Dependência financeira: apresenta o nível de dependência financeira no

período, ou seja, a relação entre a soma do Passivo Circulante e Não Circulante
dividido pelo valor do Ativo;
•

Independência financeira: apresenta o nível de independência financeira

no período, ou seja, a relação entre o valor do capital dos sócios investido na
empresa (Patrimônio Líquido) e os bens e direitos da empresa (Ativo).
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Índices
Contábeis

Estrutura de capitais de curto e longo prazo:
•

Capital circulante líquido: apresenta a diferença entre o ativo circulante e

o passivo circulante;
•

Capital permanente: apresenta a soma dos valores do patrimônio líquido

e do passivo não circulante;
•

Capital circulante próprio: apresenta

a diferença entre o patrimônio líquido e o
ativo permanente.

13

ECF DO INÍCIO AO FIM: O PASSO A PASSO PARA VOCÊ AUDITAR A ECF COM AS FERRAMENTAS DA E-AUDITORIA

Índices
Contábeis

Resultado de giro:
•

Giro do ativo não circulante: apresenta a utilização do Ativo não circulante

na geração de receita, ou seja, a relação entre a Receita Líquida e o Ativo não
circulante;
•

Giro do ativo imobilizado: apresenta a utilização do Ativo imobilizado na

geração de receita, ou seja, a relação entre a Receita Líquida e o Ativo Imobilizado;
•

Giro do ativo investimento: apresenta a relação entre a Receita Líquida e

o Ativo investimento;
•

Giro do patrimônio líquido: apresenta a variação do Patrimônio Líquido

em relação a geração de receita, ou seja, a relação entre a Receita Líquida e o
Patrimônio Líquido;
•

Necessidade de capital de giro: Apresenta a relação entre a soma dos va-

lores do Estoque e de clientes e do valor de Fornecedores.
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Índices
Contábeis

Imobilização:
•

Imobilização do patrimônio líquido: apresenta a relação de aplicação de

recursos próprios (Patrimônio Líquido) em bens e direitos permanentes (Ativo
Permanente);
•

Imobilização do ativo: apresenta o valor do Ativo imobilizado em relação

ao Ativo Total da empresa;
•

Imobilização sobre recursos não correntes: apresenta a relação entre os

recursos próprios (Patrimônio Líquido) e
de terceiros de longo prazo (Passivo Não
Circulante), que estão financiando o Ativo Permanente.
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Índices
Contábeis

Liquidez:
•

Liquidez corrente: apresenta a relação entre Ativo Circulante e o Passivo

Circulante;
•

Liquidez seca: apresenta a relação entre Ativo Circulante menos os Esto-

ques e o Passivo Circulante;
•

Liquidez imediata: apresenta a relação entre as Disponibilidades e o Pas-

sivo Circulante;
•

Liquidez geral: apresenta a relação entre a soma do Ativo Circulante e do

Ativo Realizável a Longo Prazo em comparação com a soma do Passivo Circulante e Não Circulante;
•

Liquidez de recursos próprios: apresenta a capitalização líquida de curto

prazo sobre o patrimônio líquido através da relação da diferença entre o Ativo
Circulante e o Passivo Circulante em comparação com o Patrimônio Líquido.
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Índices
Contábeis

Rentabilidade:
•

Margem bruta: Apresenta o a relação entre o Lucro Bruto e as Vendas Lí-

quidas;
•

Margem operacional: apresenta a relação entre o Lucro Operacional e as

Vendas Líquidas;
•

Margem líquida: apresenta a relação entre o Lucro Líquido e as Vendas Lí-

quidas;
•

Rentabilidade do patrimônio líquido: apresenta a relação entre o Patri-

mônio Líquido e o Lucro Líquido;
•

Retorno sobre o ativo: apresenta a relação entre o Ativo e o Lucro Líquido;

•

Giro do ativo: apresenta a relação entre a Receita Líquida e o Ativo.
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d) Cruzamentos da ECF com as EFD ICMS/IPI e EFD Contribuições:

O cruzamento da ECF com
os arquivos da EFD ICMS/
IPI e da EFD Contribuições
tem como objetivo comparar os valores escriturados
na ECF, através de determinadas CONTAS REFERENCIAIS, com os valores
lançados em todas as EFD
ICMS/IPI e EFD Contribuições, referentes ao mesmo
exercício.
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São comparados, por exemplo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos;
Receita de Vendas de Mercadorias e Produtos a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação;
Receita de Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno;
Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno;
Receita de Prestação de Serviços - Mercado Interno;
Receita de Prestação de Serviços - Mercado Externo;
Compra/transferência de mercadoria para industrialização ou produção rural;
Compra/transferência de mercadoria para comercialização;
Compra/transferência de bens para o Ativo Imobilizado;
Despesas com Energia Elétrica e com Telefone e Internet;
Estoque final;
ICMS;
PIS/Pasep;
COFINS;
IPI.
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e) Cruzamento ECF x ECD
Como a ECD é utilizada
como base para a elaboração do ECF, este
cruzamento tem como
objetivo apresentar as
divergências entre o
Plano de Contas da empresa, Plano de Contas
Referencial, Centro de
Custos e os Saldos das
Contas Contábeis antes e depois do encerramento do exercício informados no ECD e no
ECF.
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f) Cruzamento ECF x DCTF:

O cruzamento entre a ECF
e a DCTF tem como objetivo apresentar os valores referentes ao IRPJ e
à CSLL a recolher apurados na ECF e declarados
na DCTF e apresentar as
diferenças entre eles, se
houver.
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g) Cruzamento ECF x DIRF:

O cruzamento entre a ECF e a DIRF
tem como objetivo verificar se os
valores referentes a Rendimentos
tributáveis pagos a dirigentes, sócios ou titulares, os valores de lucros e dividendos distribuídos aos
sócios ou titulares e os valores de
IRRF (imposto de renda retido na
fonte) sobre os rendimentos pagos a dirigentes, sócio ou titulares, informados na ECF, estão de
acordo com os valores informados na DIRF.
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h) Cruzamento ECF x Relatório do e-CAC (Fontes Pagadoras)
Este cruzamento tem
como objetivo verificar
se os valores referentes
à retenção na fonte de
IR e CSLL declarados na
ECF estão de acordo com
o Relatório do e-CAC
(Fontes
Pagadoras).
Este relatório apresenta
as informações existentes na base de dados da
RFB, que foram geradas
a partir da DIRF entregue
pelas Pessoas Jurídicas
que efetuaram a retenção na fonte desses tributos.
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i) Cruzamento ECF x PERDCOMP

O cruzamento da ECF e
PERDCOMP tem como objetivo verificar se o “Valor do
saldo negativo” e o somatório das parcelas de crédito,
declarados no PERDCOMP,
estão divergentes dos valores informados na ECF.
Este cruzamento verifica
também se as parcelas de
crédito informadas foram
suficientes para comprovar
a quitação da contribuição
ou imposto devido, bem
como a apuração do saldo
negativo.
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Atenção

ENTENDENDO A ECD

Muitas empresas informam a receita na ECD e na ECF pelo
Regime de Caixa, considerando os CFOP’s 5922 e 6922,
ao invés dos CFOP’s 5116, 6116, 5117 e 6117. Algumas empresas ainda lançam a receita auferida na EFD ICMS/IPI
e na EFD Contribuições com CFOP’s 5949, 6949 ou 7949.
É possível considerar para esses cruzamentos os CFOP’s
5922, 6922 (simples faturamento decorrente de venda
para entrega futura) e os CFOP’s 5949, 6949, 7949 (Outras saídas).
Consulte o Manual do Usuário na parte Painel de Empresas > Configuração de análises.
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PINTOU ALGUMA DÚVIDA?
Conte com o auxílio de
nossos especialistas do

para solucioná-las.
Basta abrir um ticket de suporte no menu superior das ferramentas da e-Auditoria,
preencher os dados e aguardar o contato de um de nossos profissionais.
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Conheça
um pouco mais

sobre nós!

A e-Auditoria é uma empresa nacional totalmente focada em soluções de
Auditoria Eletrônica para minimizar os riscos fiscais. Conta com a confiança
de mais de 150 mil empresas, que processam seus arquivos contábeis, fiscais
e trabalhistas todo mês com nosso sistema.
A suíte de ferramentas da e-Auditoria integra 6 soluções completas para
você cuidar da saúde fiscal da sua empresa ou dos seus clientes!

A e-Auditoria

tem mais
conteúdo

para você!

Nós acreditamos que os profissionais
aumentam suas chances de sucesso quando
têm acesso à informação de qualidade.

Por isso fique atento a todo
conteúdo que temos a oferecer!

www.e-auditoria.com.br

