
 

MEMORANDO 

 

DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE OPERAÇÕES RELEVANTES (DIOR) – 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 685/2015 – REGULAMENTAÇÃO - ADE COFIS Nº 

60/2015 – MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO LEIAUTE DA ESCRITURAÇÃO 

CONTÁBIL FISCAL (ECF) 

 

Prezado Cliente, 

Comunicamos a publicação do Ato Declaratório Executivo COFIS nº 60/2015, 

que alterou o Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Contábil 

Fiscal (ECF), criando o Registro “Y700: Declaração de Informações de 

Operações Relevantes (DIOR)” e o “Registro Y720: Informações de Períodos 

Anteriores”. 

Trata-se de novo registro na ECF, destinado à “Declaração de Informações de 

Operações Relevantes”, instituída pela Medida Provisória nº 685/2015 (e, até 

então, denominada “Declaração de Planejamento Tributário” – DPLAT). 

O referido manual esclarece dúvidas iniciais quanto às operações a serem 

declaradas por força da Medida Provisória nº 685/2015, exigindo as seguintes 

informações:  

(i) Declaração do ano calendário inicial e final da economia tributária;  

(ii) Declaração das operações realizadas entre dependentes e 

independentes no Brasil e no exterior, devendo, no segundo caso, 

inclusive, ser indicado se o contratante da operação é domiciliado em 

país com tributação favorecida;  

(iii) Declaração de eventual escrituração de passivo fiscal diferido e de 

passivo com terceiros e, neste caso, indicar os beneficiários finais ou 

informar que os beneficiários finais não identificados;  

(iv) Declaração de reorganizações societárias realizadas (fusão, aquisição ou 

incorporação);  

(v) Indicar se houve transferência de base tributária do Brasil para o 

exterior; e, 

(vi) Declarar se houve redução de ativos e o seu percentual.  



Adicionalmente, há necessidade de adicionar a descrição dos fatos, sua 

fundamentação jurídica e a justificativa sumária do “propósito negocial”,  bem 

como da indicação do tributo federal e do valor que possa ter sido reduzido. 

Sendo o que nos cumpria informar, colocamo-nos à disposição para eventuais 

esclarecimentos que se façam necessários. 

Atenciosamente, 

RIVITTI E DIAS ADVOGADOS 

Rua Padre João Manuel, 755 – 14º Andar, 01411-001, São Paulo, SP 

T.: +55 (11) 3568-3168 

F.: +55 (11) 3568-3180 

Brasil 
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