MANUAL DE GERAÇÃO - SPED CONTÁBIL
Procedimentos para geração do arquivo digital
1. PARAMETRIZAÇÃO DO(S) REPRESENTANTE(S)
- Acessar a contabilidade Maxximum da empresa. No menu Cadastros, opção
Responsáveis pela Empresa, Parâmetros, conforme imagem abaixo;

- No campo SPED, acione F2 e capture o Código Cadastral do empresário ou
sociedade empresária na instituição, conforme imagem abaixo;

2. PARAMETROS DO SPED
NOME EMPRESARIAL: Campo reservado para preenchimento da Razão
Social da Empresa, completo e sem abreviaturas.
OBS: Se não preenchido será respeitado a Razão Social informada na
implantação da empresa.
MUNICÍPIO
CÓDIGO: Código do município do domicílio fiscal do empresário ou sociedade
empresária, conforme tabela do IBGE.
INSCRIÇÃO: Inscrição municipal do empresário ou sociedade empresária.
EMPRESA MATRIZ: Se a empresa selecionada for a matriz e existir filiais ,
estas deverão estar informadas no cadastro de filiais.

- Se a empresa selecionada for uma filial, informe o código da empresa matriz.

3. PLANO DE CONTAS - MAXXIMUM x PLANO DE CONTAS REFERENCIAL
CÓDIGO CONTÁBIL: Composto de 7 ou 9 dígitos, dos quais os iniciais são
chamados "característica" e os restantes são zeros, a saber:
- Nome de classe (característica com 1 dígito);
- Subgrupo (característica com 3 dígitos);
- Conta e Subconta (característica com 5 dígitos);
- Item (não há restrição).
TIPO: Associado ao nível de cada elemento do plano de contas:
- Tipo 0, nome da classe, implantado quando ocorrem as seguintes
necessidades, envolvendo as classes 3 a 8: Alteração da denominação
programada para a classe; Informação de código contábil para a centralização,
no ativo/passivo sintético, do somatório do saldo da classe, quando esta não
estiver sendo apurada ou encerrada;
- Tipo 1, subgrupo: elemento obrigatório do plano de contas, para todas as
classes;
- Tipo 2, conta: elemento obrigatório para todas as classes, também chamadas
"Contas sintéticas";
- Tipo 3, subconta: desdobramento da conta, de uso opcional; intervalo para a
classe 6;
- Tipo 4, item: desdobramento da subconta ou, na ausência desta, da conta;
uso opcional.

- Ao acionar F2 no campo CÓDIGO CONTÁBIL, o sistema demonstrará a
sugestão do plano de contas do sistema Maxximum, conforme imagem abaixo:

- Ao acionar F2 no campo CONTA REFERENCIAL, o sistema demonstrará a
sugestão do plano de referencial, conforme imagem abaixo:

- Após capturar o CÓDIGO CONTÁBIL e a CONTA REFERENCIAL, acionar
ENTER para que o sistema possa criar o vínculo entre a conta contábil e a
conta referencial, conforme imagem abaixo:

OBS: Executar este processo para todos os códigos contábeis movimentados
do plano de contas do sistema Maxximum.

4. GERAÇÃO DO ARQUIVO
NOME DO ARQUIVO DE SAÍDA: Informar o caminho e nome do arquivo a ser
gerado.
INTERVALO DE MESES: Informar o intervalo de meses para geração do
arquivo.
NÚMERO DO LIVRO: Informar o número do livro diário.

Após o término da geração do arquivo, fazer a importação e validação através
do Programa Validador e Assinador – PVA, disponível para download no site
da Secretaria da Receita Federal - http://www.receita.fazenda.gov.br/.

