
 

 

Nº 12 – 19 de maio de 2021 

GERÊNCIA TÉCNICA E DE SUPORTE AOS CONSELHOS TEMÁTICOS – GETEC 
Conselho de Assuntos Tributários, Legais e Cíveis - CONTEC 

Receita Federal alerta empresas sobre inconsistências na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) para 
correções com prazo para resposta até 12 de julho 

 

FONTE: Receita Federal 
 

A Receita Federal iniciou um programa de comunicação a mais de 58 mil empresas sobre divergências 
encontradas entre a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e outras informações existentes na base de dados do 
Fisco. 

Nessa primeira fase, as pessoas jurídicas com diferenças encontradas receberam comunicação na caixa postal 
do e-CAC, com dados do ano de 2018 e/ou de 2019. 

No processamento, foram detectados dados fiscais que indicam atividade econômica dessas empresas, todavia 
essas empresas não informaram as receitas provenientes dessa atividade na ECF. Do total de pessoas jurídicas 
que entregaram ECF nesses dois anos, apenas 3,5% dos contribuintes se enquadram nesta situação.  

A comunicação da Receita Federal tem como objetivo alertar as empresas para que possam revisar e corrigir as 
informações prestadas na ECF de forma espontânea, ou seja, sem a aplicação de multa. As empresas têm até 12 
de julho de 2021 para corrigirem os dados sem penalidades. 

Além das informações específicas encaminhadas, a Receita Federal disponibilizou a todos orientações,         
clique aqui. 

A Receita Federal destaca que não é necessário comparecer a uma unidade de atendimento para obter 
informações ou prestar esclarecimentos. Eventuais dúvidas pontuais poderão ser enviadas à equipe da ECF,  pelo 
Portal SPED, na internet. 

Para cumprir sua missão, a Receita Federal se empenha no desenvolvimento de ações que reforcem o 
cumprimento voluntário das obrigações tributárias, com abordagens inovadoras e programas para incentivar a 
conformidade tributária e aduaneira. Ao efetuar a autorregularização, os contribuintes ficam em dia com suas 
obrigações tributárias e evitam penalidades. 

Sendo o que nos cabia informar no momento, permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento. 

 

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/revisao-de-declaracao-malha/operacao-10-001-ecf-zerada

