
Manual geração dos Registros 1200 e 1210 SPED Fiscal para o Estado de Goiás 

 Para atender a legislação no estado de Goiás, foi implementado no sistema Consisanet 

a geração dos registros 1200 e 1210 do SPED Fiscal. 

 Abaixo segue detalhamento das entradas de dados necessárias no sistema para 

possibilitar a geração destes dois registros. 

 

 1.0 – Apuração de ICMS: As informações necessárias para a geração destes registros 

são geradas a partir dos lançamentos de Créditos na Apuração de ICMS (Fiscal – 

Relatórios=>Apuração de ICMS). 

 Para geração do registro 1200, na tela ‘Livro de Apuração de ICMS’, deve ser realizado 

um lançamento do Tipo = Outros Créditos. 

 

 Após informar o Tipo do lançamento e o Valor, será aberta a tela ‘Desdobramento de 

Tributos’, onde no campo ‘Código para SPED Fiscal’, devem ser informados os códigos 

específicos do estado de Goiás para o controle de Ajuste de Operações. 

 No campo ‘Código para SPED Fiscal’, existem todos os códigos do estado de Goiás, ou 

seja os específicos para o Ajuste de Operações e também os demais códigos também. 

 Ao ser informado um dos códigos específicos para o controle de Ajuste de Operações, 

será apresentada na tela a seguinte mensagem: “Aviso: O Código GOXXXXXX permite o 

Controle de CRÉDITOS UTILIZADOS, caso houver Imposto Devido.”. 



 

 Após ter sido realizado o lançamento de Desdobramento e acionada a opção ‘OK – F8’, 

será gravado o registro de Outros Créditos na tela ‘Livro de Apuração do ICMS’, conforme 

imagem abaixo. 

 As informações referentes ao registro 1210, serão lançadas no sistema após ser 

acionada a opção ‘Salvar – F8’, neste momento o sistema faz verificação e se existir algum 

lançamento de Outros Créditos com código específico de Ajuste de Apuração do Estado de 

Goiás, será aberta a tela ‘Cadastro de créditos Fiscais do ICMS’. 

 

 



 Na tela ‘Cadastro de Créditos Fiscais do ICMS’, serão apresentados todos os 

lançamentos de Outros Créditos com código específico de Ajuste de Apuração que existirem 

no período e também os lançamentos que possuírem saldo de meses anteriores. 

 

 Para geração das informações do Registro 1210, deverão ser realizados os 

lançamentos na parte inferior da tela, onde devem ser preenchidos os seguintes campos: 

- Código de Utilização: Neste campo deverá ser informado um dos tipos de crédito que estão 

disponíveis para o estado de Goiás, conforme imagem abaixo: 

 

- Documento: A informação deste campo não é obrigatória, no entanto deve ser informada 

quando houver Número do documento utilizado na baixa de créditos. 

- Valor do Crédito Utilizado: Neste campo deve ser informado o valor do crédito que está 

sendo utilizado para o código de utilização informado. 



 Pode haver vários lançamentos de tipos de créditos diferentes para a geração da 

informação do Registro 1210, no entanto a soma dos lançamentos deve ser igual ao valor 

‘Total Créd. A Utilizar’ OU igual ao valor dos ‘Débitos do Período’, a regra de validação vale 

sempre para menor valor destes dois campos. 

 

 

2.0 – Geração do SPED Fiscal: Quando existirem as informações lançadas no sistema conforme 

as orientações mencionadas acima, na geração do arquivo SPED Fiscal, serão gerados os 

registros 1200 e 1210. 

 


