
Para geração do arquivo SPED Contábil leiaute 8 no Consisanet, deve-se 
verificar as seguintes alterações de acordo com Manual de Orientação: 
 

Principais alterações para geração do arquivo no leiaute 8 da ECD a partir de 2019;  
 

 No Registro I010, foi ajustado para gerar no campo 03 COD_VER_LC o código 8.00 a 
partir do ano 2019. 
 

 Campo 21 - IND_CENTRALIZADA: Indicador da modalidade de escrituração centralizada 
ou descentralizada: 0 - Escrituração Centralizada 1 - Escrituração Descentralizada. A 
informação do campo 21 será gerada conforme o campo "Tem Contabilidade 
Descentralizada por Estabelecimentos", se desmarcado irá gerar "0" - Escrituração 
Centralizada, se marcado irá gerar "1" - Escrituração Descentralizada. 
 

 Campo 22 - IND_MUDANC_PC: Indicador de mudança de plano de contas. 

 

 Campo 23 - COD_PLAN_REF: Código do Plano de Contas Referencial que será utilizado 
para o mapeamento de todas as contas analíticas 

 

Configurações no sistema Consisanet: 
 

No Cadastro da Empresa aba Contábil/Financeiro, foi adicionada a opção "Dados p/ o 
Registro 0020 da ECD" que ficará disponível apenas quando a opção "Tem Contabilidade 
Descentralizada por Estabelecimento" estiver marcada. Na opção "Dados p/ o Registro 0020 da 
ECD" será aberta uma tela para informar os dados dos estabelecimentos que deverão ser 
levados para o Registro 0020. Quando a opção "Dados p/ o Registro 0020 da ECD" não estiver 
Informada e a empresa tiver a opção "Tem Contabilidade Descentralizada por  
Estabelecimento" marcada, o Registro 0020 será gerado com os dados das filiais. 
 
GERAL>EMPRESA>EMPRESA/ESTABELECIMENTO>ALTERAR EMPRESA:

 



 Campo 22 - IND_MUDANC_PC: Indicador de mudança de plano de contas. 0 - Não houve 
mudança no plano de contas. 1 - Houve mudança no plano de contas. Para levar a informação 
no campo, foi adicionado o campo "Houve mudança de Plano de Contas", na tela de Geração 
do arquivo SPED ECD. Quando desmarcado leva "0" - Não houve mudança no plano de contas, 
quando marcado leva "1" - Houve mudança no plano de contas.  
 
MOVIMENTO>CONTABILIDADE DIGITAL

 

Ao concluir a geração do arquivo ECD, se der o erro de CONTAS SEM VÍNCULO C/ PLANO REF. 

deve-se ajustar as contas e gerar novamente o arquivo pois se não for ajustado também irá 

gerar erros no PVA. 

Informar o Período de acordo 

com a apuração da Empresa se 

Anual/Trimestral. 

(Apuração/encerramento da 

contabilidade 



 

Ajustar em:  
 
CONTABILIDADE>TABELAS>VINCULAR CONTAS AO PLANO DE REFERÊNCIA SPED  
SELECIONAR O PLANO DA EMPRESA E AVANÇAR-F8 

 

Selecionar a conta que está sem vínculo e Informar a conta referência e salvar a cada conta 

vinculada. 



 

GERAL>EMPRESA>ENQUADRAMENTO TRIBUTARIO DA EMPRESA 

 

Após os ajustes gerar novamente o arquivo. 

No programa validador da Escrituração Contábil Digital: 

A partir do leiaute 8 (ano-calendário 2019 e situações especiais de 2020) há a funcionalidade 
de recuperação da ECD anterior no programa da ECD (versão 7.0.0). 

Há que ressaltar que a recuperação da ECD anterior é obrigatória e deve ser realizada pelo 
usuário do programa, após a importação do arquivo da ECD referente ao ano-calendário 2019 
e situações especiais de 2020, no programa da ECD - menu "Escrituração/Recuperar ECD 
Anterior". 

Informar na linha de acordo 

com o Enq. Federal e 

Qualificação da empresa. 



 

Após a recuperação da ECD anterior, a construção do Bloco C - Recuperação da ECD Anterior - 
é feita automaticamente pelo programa. 

http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/4301 

http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1569 
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