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WBA SPED FISCAL EXPRESS 
O SPED Fiscal está sendo gerado a 
partir do WBA?

Sua empresa está atendendo as 
normas corretamente? 

 
O SPED Contábil e Fiscal estão sendo entregues 
no prazo e de acordo com as exigências do 
fisco? 

A sua contabilidade 
está integrada com o 

seu sistema WBA? 
 
A WBA, preocupada com as novas obrigações fiscais instituídas 
para o mercado de recebíveis pelo projeto SPED, desenvolveu 
uma solução capaz de gerar o arquivo SPED de acordo com as 
normas estabelecidas pelo fisco. 

A aplicação permite a entrega do arquivo nos prazos 
estabelecidos, evitando que sua empresa arque com as multas 
aplicadas pela não-entrega do arquivo. 

Com segurança e facilidade, em processamento totalmente 
automatizado, os arquivos gerados serão enviados ao seu 
contador, que poderá analisar os números e realizar ajustes se 
necessário e por fim, efetuar a entrega do mesmo! 

WBA SPED: 
É a WBA 
trabalhando 
cada vez mais 
para atender as 
necessidades 
dos seus 
clientes e do 
mercado de 
recebíveis!



TIRE SUAS DÚVIDAS: 
•Qual é a multa pela não entrega do arquivo do SPED? 

A multa pela não-entrega do arquivo é de R$ 5.000,00. 

• Entregar o arquivo SPED com inconsistência pode gerar Multa. Não basta 
entregar o arquivo do SPED. Ele tem de atender à forma que deve ser 
apresentado e os registros e respectivos arquivos. 

• Sua empresa precisa guardar o arquivo da escrituração contábil e os 
documentos contábeis fiscais relacionados com a EFD-PIS/Cofins pelo prazo 
mínimo de 5 anos. Use o WBA Backup! 

CONHEÇA AS MULTAS 
PREVISTAS SOBRE O SPED: 
As penalidades estão previstas no artigo 12 da Lei n.o 8.281/91 que estabelece:

• Multa de 0,5% (meio por cento) do valor da receita bruta da pessoa jurídica no 
período, aos que não atenderem à forma em que devem ser apresentados os 
registros e respectivos arquivos;

• Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação correspondente, aos 
que omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas.



TELAS DA APLICAÇÃO
JANELA PARA GERAR O SPED



CONFIRMAÇÃO: ARQUIVO GERADO COM SUCESSO



Av. Dom Pedro I, 520 - Ipiranga  
São Paulo - SP - CEP 01552-000  

Fone/Fax: (11) 2915-5067  
comercial@wba.com.br 

Unidade Sul 

Rua Costa Rica, 96 - Ponta Aguda  
Blumenau - SC - CEP 89050-090  

Fone/Fax: (47) 3322-0076  
comercialsc@wba.com.br
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