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Manual Geração do arquivo SPED. 

Obs.: Esse manual é para auxilio na geração do arquivo SPED que agora se torna 

obrigatório para todos os contribuintes do estado do Piauí.  

Iremos começar com a configuração do Layout SPED. 

Va em cadastros, navegue ate cadastro da empresa. Figura abaixo. 
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Selecione a aba cadastro da empresa para NFE. 

Em Seguida 

preencha o valor no campo LAYOUT SPED com o numero da versão do layout do sped 

correspondente ao ano corrente. Consultar link site: 

http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1573. 

http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1573
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Passo 2. Na tela inicial navegue ate a aba Vendas/Compras depois MENU FISCAL, 

conforme imagem abaixo.

 

Na tela seguinte você irá selecionar o período de apuração desejada e depois clicar no 

botão Confirmar SPED Perfil B. 
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Com o fim da geração do arquivo será apresentada a seguinte mensagem. 

 Clique OK em seguida, clique 

no botão salvar, para que possa ser salvo arquivo SPED no formato .TXT, o mesmo será 

salvo no diretório RETORNO dentro da pasta do Sistema NETUSE com a nomenclatura 

SPED_1_122020 – onde os 5 últimos caracteres indicam o mês e ano da geração do 

arquivo. 

 
Feito esse processo estará pronto o arquivo SPED para que seja enviado a 

contabilidade. 
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Por fim esse manual foi feito afim de auxiliar na geração do arquivo SPED que agora se 

tornou obrigatório dispensando assim o uso da DIEF e já faz parte da realidade na rotina 

administrativa de muitas empresas na qual se torna indispensável a parceria junto ao 

setor contábil de cada empresa. Todo Corpo do Departamento Técnico seja do Suporte 

seja de Desenvolvimento procuramos ao máximo auxiliar nos trabalhos de gestão da 

sua empresa com a máxima eficiência e responsabilidade. Desejamos a todos um bom 

Trabalho. 

Obs: aqueles que ainda estiverem com duvidas sobre essa nova modalidade podem 

consultar o link em nosso site: 

http://www.netusesystem.com.br/index.php?pg=mostrar_infor_nfe&id_infor=420. 

 

Departamento: Suporte Técnico NET USE Automação Comercial.   

Ass.: Neylon Rabelo – Implantação e Suporte. 

 

http://www.netusesystem.com.br/index.php?pg=mostrar_infor_nfe&id_infor=420

