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Principais dúvidas quanto a geração do arquivo Sped Contábil no 
sistema da Domínio. 

1- Para a geração do informativo Sped Contábil é necessário realizar alguma vinculação da 

conta do plano de contas da empresa na guia planos referenciais?  

Se a empresa irá gerar apenas o SPED Contábil de 2014, não há necessidade de vincular as  

contas contábeis as contas referenciais, somente deveriam ser vinculadas as contas se gerado 

também o FCONT.  

Essa indicação esta no site da Receita Federal pergunta 22. 

http://www1.receita.fazenda.gov.br/faq/sped-contabil_copy(1).htm. 

Porém, provavelmente, essas empresas irão gerar o Sped ECF. Assim, quando gerar o 

informativo Sped ECF, é necessário vincular a referencia da conta contábil na guia 'SPED 

ECF/SPED Contábil'. 

  

2- Todas as contas do plano de contas deverão ser vinculadas? Ou apenas as contas analíticas 

do plano de contas da empresa? 

Quanto a obrigação de vincular as contas analíticas e sintéticas deverá ser verificado junto a 

consultoria legal do escritório pois não temos como lhe fornecer tal informação.  

 

3- Se for necessário vincular alguma conta referencial ao plano de contas, em que guia deverá 

ser incluída essa informação para a geração do arquivo do Sped Contábil? Da guia 'SPED 

ECF/SPED Contábil' ou da guia 'FCONT/SPED Contábil - até 2013'? 

Quanto às guias e qual deve ser configurada, deve ser observado o que indica o nome das 

guias. Na que indica 'FCONT/SPED Contábil até 2013' irá informar a conta referencial para 

informativos até 2013. Se for gerar um informativo superior a essa data deve configurar a guia 

'SPED ECF/SPED Contábil'. 

 

4- Qual a conta referencial que deverá ser vinculada a conta do plano de contas da empresa? 

Quanto a essa informação deverá ser verificado junto à consultoria legal do escritório, pois não 

temos o conhecimento sobre a legislação para lhe fornecer tal informação.  

 

Principais motivos de erros e advertências do SPED contábil. 

 

Esse erro ocorre pois no momento da geração do arquivo, deverá clicar sobre o botão 
outros dados e na guia geral, deverá obrigatoriamente ser marcada a opção informar 
data de encerramento do exercício social e informada essa data para a geração do 
arquivo.
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Esse mensagem ocorre pois no momento da geração do arquivo, deverá clicar sobre o 
botão outros dados e na guia geral, e marcar a opção informar data de arquivamento dos 
atos constitutivos da empresa. 

 

Essa mensagem ocorre pois o contador responsável pela empresa não possui no menu 
controle contadores(código do contador responsável) na guia geral, quadro documentos, 
o campo sequencial do CRC preenchido. 

 

Ocorre quando há um lançamento com tipo vários débitos e/ou vários créditos em que 
neste mesmo lançamento a mesma conta foi utilizada mais de uma vez. 
A mensagem acima acontece quando existem lançamentos duplicados, neste caso 
existia o mesmo lançamento(código 4273327) na matriz e na filial. Ao excluir o 
lançamento, foi validado o arquivo sem erros. 

 

A mensagem acima indica que a natureza da conta “zeramento” não foi informada nos 
parâmetros. 

A mensagem acima indica que este lançamento está sem histórico. Todos os 
lançamentos deverão possuir um histórico informado. Também não poderá haver mais 
de um espaço entre a descrição do histórico ou espaço no final do histórico. 
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A mensagem acima indica que a conta contábil de código “10”, está vinculada a uma 
conta já vencida do plano referencial. 

A mensagem acima indica que a conta “prov. Contrib...” está definida para fazer parte 
de DRE, porém não é uma conta de resultado. Para o DRE somente deverá ser gerado as 
contas com natureza de resultados (Receitas e Despesas). 

 
 
A mensagem acima é só uma advertência, e ocorre para empresas que tem zeramento 
trimestral durante o ano e não possuem filiais. Os dados estão corretos e a mensagem 
não impede a transmissão, porém se a empresa deseja enviar sem advertências deverá 
excluir os zeramentos trimestrais e realizar apenas o zeramento anual. 
 
 

 
 
A mensagem acima indica problemas na conta 3010. Para corrigir este problema, esta 
conta deve ser definida para não fazer parte do DRE e deverão ser vinculadas as contas 
analíticas desse grupo, a advertência ocorre por que no DRE tem contas de nível 4 e 
nível 5  vinculadas e o correto para o SPED é vincular só contas de nível 5, ou seja, as 
analíticas. 
 
 

 
 
A mensagem acima ocorre quando é importado o SPED Balancete do diário. 
A advertência é sobre a assinatura digital (informação necessária só a partir de 
01/01/2010). 
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e

 
As mensagens acima podem ocorrer quando existir uma conta com um saldo inicial 
diferente do que ela tinha de saldo final no mês anterior. Motivos: Lançamento normal 
sem lote, ou ainda, zeramentos durante o ano. 
 
 
 
 
 
 

 
e 

 
Neste caso as mensagens estavam ocorrendo devido a existência de um espaço na 
classificação das contas sintéticas para as analíticas, veja como estava: 
(S)1. . . . . . . ......................ATIVO. 
(S)1.1. . . . . . ......................CIRCULANTE. 
(S)1.1.1. . . . . ......................DISPONÍVEL. 
(S)1.1.1.1. . . . ......................BANCOS 
(S)1.1.1.1.1. . . ......................BANCO DO BRASIL 
(S)1.1.1.1.1.1. . ......................BANCO DO BRASIL NO RS 
(A)1.1.1.1.1.1.1.1.11...................BANRISUL. 
 
A SOLUÇÃO FOI DEIXAR ASSIM 
(S)1. . . . . . . ......................ATIVO. 
(S)1.1. . . . . . ......................CIRCULANTE. 
(S)1.1.1. . . . . ......................DISPONÍVEL. 
(S)1.1.1.1. . . . ......................BANCOS 
(S)1.1.1.1.1. . . ......................BANCO DO BRASIL 
(S)1.1.1.1.1.1. . ......................BANCO DO BRASIL NO RS 
(S)1.1.1.1.1.1.1. ......................CADASTRAR UMA CONTA SINTÉTICA 
(S)1.1.1.1.1.1.1.1......................CADASTRAR UMA CONTA SINTÉTICA 
(A)1.1.1.1.1.1.1.1.11...................BANRISUL. 
 
Também poderá existir situações em que falta alguma classificação entre contas 
sintéticas onde o mesmo erro será demonstrado. No exemplo abaixo a mensagem de 
erro será apresentada porque falta a classificação contábil (1.1.1.1) : 
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(S)1. . . . . . . ......................ATIVO. 
(S)1.1. . . . . . ......................CIRCULANTE. 
(S)1.1.1. . . . . ......................DISPONÍVEL. 
(S)1.1.1.1.1. . . ......................BANCO DO BRASIL 
(S)1.1.1.1.1.1. . ......................BANCO DO BRASIL NO RS 
 
 

 
 
A mensagem acima ocorreu porque o balanço de 2009 não estava fechando, ao fazer o 
balanço de 2009, fechar o problema foi resolvido. 
 

 
 
Esta situação ocorreu devido a conta de código 2330-Resultado do Exercício 
(Classificação contábil 4.9.10.100.1) ter sido usada como conta transitória, porém esta 
conta estava dentro do grupo 4-CONTAS DE RESULTADO, como o cliente indicou as 
contas do grupo 3 e 4 (CONTAS DE RESULTADO) para serem zeradas, observa-se 
que a conta de código 2330 não pode ter a classificação 4.9.10.100.1, pois a mesma será 
zerada novamente e não irá transferir corretamente o saldo para a conta de lucro ou 
prejuízo.  
Para corrigir a situação, deverá ser alterada a classificação da conta ou então ser 
informada uma outra conta com classificação 5. 
 

 
 
Os erros acima eram gerados pois na empresa existiam lançamentos com data anterior a 
data de cadastro da conta. A solução foi acessar o cadastro destas contas e informar no 
campo “Data Cadastro”, uma data anterior a data dos lançamentos realizados para elas. 
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O Erro acima foi gerado em uma empresa em que a conta contábil estava vinculada a 
uma conta (1.07.05.17.00) que não existe mais no plano referencial do SPED. 
A solução foi abrir o arquivo SPED, localizar a linha 172 (linha acima da linha do erro), 
identificar o código da conta contábil da empresa, acessar o cadastro desta contas na 
contabilidade, vincular ela em outra conta do plano referencial, gerar e importar o 
arquivo novamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principais motivos de erros e advertências do SPED contábil em 
relação ao registro J210. 

Para que o informativo DLPA seja gerada corretamente no SPED Contábil 
deve-se observar os seguintes itens: 
 
1- No plano de contas da empresa deverá ter as seguintes contas: 
* "Lucro do Período" 
* "Lucro Acumulado" 
* "Prejuízo do Período" 
* "Prejuízo Acumulado" 
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2- Na guia "Zeramento" dos parâmetros, no quadro "Contas destino do 
zeramento" devem estar informadas as contas "Lucro do Período" e "Prejuízo 
do Período" e não as contas "Lucro Acumulado" e "Prejuízo Acumulado". 
O zeramento tanto do ano anterior como do ano atual em que está sendo 
gerado o informativo, deve ser realizado após o ajuste das configurações 
indicadas acima. Por isso nos casos é alguma conta foi incluída agora, é 
necessário excluir o zeramento do ano anterior e refazê-lo também. 

 
 
Observe também se a natureza das contas está informada corretamente. 
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3- Não pode haver lançamentos para as contas "Lucro Acumulado" e "Prejuízo 
Acumulado" sem que este valor tenha sido lançado primeiramente nas contas 
"Lucro do Período" e "Prejuízo do Período"; 

 
4- Na estrutura da DPLA não pode ter contas com o valor informado. Ou seja, 
para a geração correta do registro J210 do SPED Contábil, na DLPA não 
devem ser informados valores, ou seja os valores devem ser buscados do 
sistema e não informados manualmente pelo cliente  
(Relatórios/Demonstrativos/DLPA botão estrutura DLPA). 
 
5- Para os grupos "Saldo Anterior de Lucros Acumulados" e "(-)Saldo Anterior 
de Prejuízo Acumulados" na estrutura da DLPA na coluna "Valor" deve estar 
selecionada a opção "Anterior"; 
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6- Para o grupo "Prejuízo Líquido do Ano" na estrutura da DLPA na coluna 
"Busca" deve estar selecionada a opção "Total Débitos"; 
 
7- Para o grupo "Lucro Líquido do Ano" na estrutura da DLPA na coluna 
"Busca" deve estar selecionada a opção "Total Créditos". Se clicar no botão 
“relação” da estrutura da DLPA verificará quais as contas contábeis que 
possuem o grupo DLPA vinculado e que estão trazendo seus valores para esse 
informativo.  

 
 
8- Tanto no zeramento anual quanto no zeramento trimestral, após o 
zeramento do trimestre, deve ser realizada a transferência do valor de lucro ou 
prejuízo do período para as contas de lucro ou prejuízo acumulado, com o tipo 
de lançamento "Transferência Lucro/Prejuízo". Se as contas estiverem 
informadas nos parâmetros da empresa – guia geral/zeramentos/destino dos 
lançamentos esse lançamento será automático. 
 
9- Caso tenha lançamentos de destinações do Lucro, as contas de 
contrapartida ao lucro devem ser informadas na estrutura do DLPA referente as 
destinações. O lançamento da distribuição de lucros também não poderá 
ocorrer diretamente na conta de lucros acumulados, deverá existir uma conta 
transitória (porque essa conta deverá possuir um grupo DLPA vinculado na 
estrutura da DLPA para demonstrar os valores distribuídos). 
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10- Após apurar o Lucro/Prejuízo do período, o saldo destas contas devem ser 
transferidos para as contas Lucro/Prejuízo Acumulado, sendo que a origem do 
lançamento deve ser "Transferência Lucro/Prejuízo";  
 
11- O lançamento de transferência deve ser realizado na data do final do 
período; 
 
12- Todos os lançamentos realizados para as contas " Lucro/Prejuízo 
Acumulado" e contas de reservas devem passar antes pelas contas 
"Lucro/Prejuízo do período" e possuir a origem "Transferência Lucro/Prejuízo". 
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13 – Caso haja algum ajuste no exercício, o mesmo deverá ser lançado conta a 

conta lucros do período ou prejuízo do período e deve existir mais um 

lançamento de transferência do valor para a conta lucros acumulados ou 

prejuízos acumulados.
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14 - Segue imagem das principais contas com suas vinculações ao DLPA: 
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15 – Caso seja necessária a exclusão dos zeramentos, lembre-se de excluir 

lançamentos de origem “zeramento” e também os lançamentos de origem 

“Transferência lucro/prejuízo”.  Segue imagem.

 

16 – Ao final a conta de resultado do exercício deverá estar zerada. A conta 

lucros do período e a conta de prejuízo do exercício também deverão estar 

zeradas. Além disso, não poderá existir no balanço, lucros acumulados e 

prejuízos acumulados no mesmo exercício. Deve ainda ser emitido o balanço 

da empresa e a DLPA do mesmo período, para comparar se o valor dos lucros 
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ou prejuízos acumulados e demais contas do  patrimônio líquido são os 

demonstrados corretamente na DLPA. 


