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Livro Controle da Produção e do Estoque – (Modelo 3) 

Destina-se à escrituração dos documentos 
fiscais e dos documentos de uso interno do 
estabelecimento, correspondentes às entradas 
e às saídas, à produção, bem como às 
quantidades referentes aos estoques de 
mercadorias. 
 
 
 
 
  
(Art. 72 do Convênio S/N 1970) 

Possibilidade de substituição do livro, a critério 

do Fisco Estadual, por fichas impressas. 

 

 

 

 

       (SP - artigos 216 e 217 do RICMS-SP/00) 



Escrituração Fiscal Digital 

 
Artigo 250-A do RICMS-SP/00 (Decreto) 

– A Escrituração Fiscal Digital - EFD deverá ser efetuada pelo contribuinte mediante o 
registro eletrônico, em arquivo digital padronizado, de todas as operações, 
prestações e informações sujeitas à escrituração nos seguintes livros fiscais: 

 

 

 

Portaria CAT 147/2009 

– Disciplina os procedimentos a serem adotados para fins da Escrituração Fiscal Digital 
- EFD pelos contribuintes do ICMS 

 

I - Registro de Entradas; 
II - Registro de Saídas; 
III - Registro de Inventário; 

IV - Registro de Apuração do IPI; 
V - Registro de Apuração do ICMS. 



Linha do tempo 

        2009 

Início de 
obrigatoriedade 
para empresas 
relacionadas 

2017 

Bloco K 
> 300 mi 

2014 

EFD para todos 
contribuintes 

2011 

Inclusão do CIAP 

2010 

Inclusão do 
Inventário 

Pouco uso da EFD em 
fiscalização 

Uso intenso da EFD 
nas fiscalizações XML 

x EFD x GIA 

Escrituração Fiscal Digital 

2018 

Bloco K 
> 78 mi 

2019 

Bloco K para 
todos* 

* Regras a seguir 



Escrituração Fiscal Digital 

Fiscalizações no Estado de São Paulo 
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Ausência de recolhimento do DIFAL

Tributação incorreta na venda para consumidor

Ausência de tributação

Ausência de recolhimento por guia especial

Simulação de existência de estabelecimento

Recebimento de mercadoria sem documento fiscal

Ausência de escrituração

Crédito Indevido

Escrituração Fiscal Digital 

Fiscalizações no Estado de São Paulo 



Crédito Indevido 

Tema mais recorrente 

Tomada de créditos sem observância quanto à idoneidade do documento e do 
fornecedor 

Tomada de créditos em aquisições interestaduais – compras de fornecedores 
beneficiados por incentivos fiscais à margem do Confaz (LC 24/75) 

  

Ausência de escrituração de documento fiscal 

Aplicação de multas por ausência de escrituração 

Origem em cruzamentos entre os arquivos XML emitidos contra o 
estabelecimento e sua EFD  

Documentos eletrônicos emitidos pela própria empresa também são cruzados e 
sua ausência facilmente detectada 

Escrituração Fiscal Digital 
Fiscalização 



Portaria CAT 147/2009 

Artigo 1° - O contribuinte relacionado no Protocolo ICMS previsto no artigo 5º deverá 
efetuar a Escrituração Fiscal Digital - EFD, de que trata o artigo 250-A do Regulamento 
do ICMS, de acordo com o disposto nesta portaria. 

(...) 

§ 6º - A escrituração do Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque, 
conforme previsto na alínea “f” do inciso I do artigo 2º, será obrigatória na EFD nos 
termos estabelecidos em Ajuste SINIEF.  

 

§ 7º - A escrituração parcial do Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque 
na EFD não desobriga a escrituração do livro fiscal, modelo 3, de que trata o inciso V 
do artigo 213 do Regulamento do ICMS. 

 

Escrituração Fiscal Digital (Bloco K) 



Livro Controle da Produção e do Estoque (TIT-SP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Item 14. falta de exibição de livro registro de controle de produção e 
estoque.  

Processo 4089538 (Base 2013 e 2014) 

• Item 7. e falta de apresentação dos livros Registro de Controle da 
Produção e do Estoque. 

Processo 4044585 (Base 2010 e 2011) 

• Item 12. Falta de exibição do Livro Registro de Controle da Produção e do 
Estoque. Infração caracterizada e amparada em legislação válida e 
vigente. 

Processo 4087519 (Base 2012 e 2013) 



Bloco K  - Obrigatoriedade 

 

 

 

 

 

Industriais 

CNAE 10 a 32 

Equiparados a 
Industriais 

(art. 9° RIPI) 

Atacadistas 

CNAE 462 a 469 
RECOF-SPED 



Bloco K - Obrigatoriedade 

 

RECOF – IN 1291/12  

Controle efetuado por sistema 
informatizado homologado pela RFB 

 

RECOF-SPED IN 1612/2016 

Controle efetuado por meio do SPED 



Bloco K - Cronograma 

 

Faturamento da 
empresa 

CNAE do 
estabelecimento 

Modelo de entrega 

Grupo 1 = ≥ 300 mi 
Grupo 2 = ≥ 78 mi 
Grupo 3 = ≤ 78 mi 

Bebidas, Fumo e Montadoras 
Máquinas elétricas 
Não metálicos e autopeças 
Outras indústrias 
Atacadistas e Equiparados 

Escrituração simplificada 
Escrituração completa 
 



Bloco K - Cronograma 

Conceito de Faturamento 

 

Todos os estabelecimentos 

 

= Receita Bruta 

(-) Vendas Canceladas 

(-) Devoluções de Vendas 

(-) Descontos incondicionais concedidos 

= Faturamento para fins de obrigatoriedade 

 

Exercício de referência 

Segundo exercício anterior ao início de vigência 



Bloco K - Cronograma 

Grupo 1 - Faturamento ≥ 300 mi 

 Setores CNAE Saldos de 
estoque 

Completo* 

Bebidas, Fumo e Montadoras 
de veículos 

11, 12, 29.1, 
29.2 e 29.3 

01/01/2017 01/01/2019 

Máquinas elétricas e outras 
Montadoras 

27 e 30 01/01/2017 01/01/2020 

Minerais não metálicos e 
autopeças 

23, 29.4  
e 29.5 

01/01/2017 01/01/2021 

Indústrias em geral 10 a 32  
(outros) 

01/01/2017 01/01/2022 

* Depende da permanência na mesma faixa de faturamento nos anos seguintes. 



Bloco K - Cronograma 

Grupo 2 - Faturamento ≥ 78 mi 

 
Setores CNAE Saldos de 

estoque 
Completo 

Indústrias em geral 10 a 32  01/01/2018 Escalonamento a ser 
definido 



Bloco K - Cronograma 

Grupo 3 - Faturamento ≤ 78 mi, atacadistas e equiparados. 

 
Setores CNAE Saldos de 

estoque 
Completo 

Indústria em geral 10 a 32  01/01/2019 Escalonamento a ser 
definido 

Atacadistas 462 a 469 01/01/2019 Escalonamento a ser 
definido 

Equiparados 01/01/2019 Escalonamento a ser 
definido 



Bloco K – Medida Provisória 881/19 

 

• A medida provisória não tratou especificamente do Bloco-K; 

• Entretanto, há movimentações políticas para simplificação; 

• Texto aprovado pela Câmara dos Deputados (sessão de 14/08/2019) que segue 
para votação no Senado: 

 

Art. 16. O Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) será substituído, em nível federal, por 
sistema simplificado de escrituração digital de obrigações previdenciárias, 
trabalhistas e fiscais. 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às obrigações 
acessórias à versão digital gerenciadas pela Receita Federal do Brasil do Livro 
de Controle de Produção e Estoque da Secretaria Especial da Receita Federal 
do Brasil (Bloco K). 

 

 

 



Bloco K – Medida Provisória 881/19 – Possíveis questões, caso o texto seja 
aprovado. 

 

• Obrigação acessória Federal e Estadual; 

• Exemplo: Estado de Minas Gerais, revogou seu sistema “sped mineiro” e 
passou a exigir o bloco K, modelo federal; 

• Bloco K e o RECOF Sped; 

• Própria Secretaria da Receita Federal, dispôs no plano anual de 
fiscalização, sobre o uso do bloco K para a fiscalização do setor de 
bebidas. 

 

 

 
 

 

 



Bloco K – Plano de Fiscalização / 2019 

 

3.1.2. Setor de bebidas 

(...) 

Para o período de janeiro de 2016 a dezembro de 2018 as empresas 
estavam restritas ao fornecimento dos saldos de estoques escriturados 
nos Registros K200 e K280. A partir de janeiro de 2019 as empresas 
deverão escriturar e transmitir o bloco K completo, que corresponde às 
entradas e saídas, à produção e às quantidades relativas aos estoques 
de mercadoria, feita obrigatoriamente a cada mês. 

Continuarão os estudos e o desenvolvimento de alternativas de 
controle de produção informatizado para o setor de bebidas, inclusive 
com a utilização das informações disponíveis pelo Bloco K e NFe. 



EFD - Visão Geral 



Substituição dos Livros 

EFD 

ICMS/IPI 
LRE 

LRS 

LRI 

Ap. 
ICMS 

AP. IPI 

CIAP 

CPE 



  Sistematização das informações 

Cadastros Documentos 

Apurações 
Demais 
livros e 

controles 



Premissas básicas: 
 

1. A EFD substitui (regra geral) os livros fiscais - mesmas regras e penalidades; 

 

2. Deve ser prestada a totalidade das informações econômico-fiscais, contábeis e outras 
de interesse do fisco (I do art. 3° da Port. CAT 147/09); 

 

3. Exceção na tributação do ICMS/IPI devem ser informadas. Ex. isenções, imunidade, 
não-incidência, diferimento ou suspensão do lançamento com a respectiva indicação 
do dispositivo legal (IV do art. 3º da Port. CAT 147/09); 

 

4. Informações prestadas sob enfoque do declarante (§3° do art. 4° da Port. CAT 147/09); 

 

5. A validação do PVA restringe-se à verificação quanto à consistência aritmética e da 
estrutura lógica (item “1” do §1° do art. 9° da Port. CAT 147/09); 

 

 



Regra Geral 

 

Se existir a informação, o contribuinte está obrigado a prestá-la. 

 

 

A omissão ou inexatidão de informações poderá acarretar penalidades e a obrigatoriedade 
de reapresentação do arquivo, de acordo com as regras estabelecidas pela Administração 
Tributária 

 



Registros Obrigatórios (Port. CAT 147/2009) 

 

Regra: Capítulo III – Registros da EFD-ICMS/IPI – (Vide Anexo) 

Exceção: Anexo I da Port. CAT 147/2009 (São Paulo) 

  

 

 

Registros dispensados 

0210 – Consumo específico padronizado 

C114 – Cupom Fiscal Referenciado – Nas operações de entradas 

C179 – Informações Complementares ST 

E115 – Apuração – Informações Adicionais 

1700 – Documentos Fiscais Utilizados 

1710 – Documentos Fiscais Cancelados / Inutilizados 



 

0210 – Consumo específico padronizado 

 

Questionamento dos contribuintes em relação ao sigilo das informações; 

Bloco K Completo – Possibilidade de levantamento do consumo histórico 

  

 

 Estado Dispensa 0210 

Minas Gerais Resolução nº 5.151/2018 

Rio de Janeiro Portaria SUCIEF nº 38 

Paraná Boletim Informativo nº 030/2018 

Santa Catarina Portaria SEF nº 441/17 



Cadastros 

Participantes 

(0150 e 0175) 

Produtos 

(0190 a 0220) 

Ativo 

(0300 a 0305) 

Operações 

(0400 a 0460) 

Plano de contas 

(0500 a 0600) 

Documentos 
fiscais 

Mercadorias 

(C100 a C890) 

Serviços ICMS 

(D100 a D600)   

Apurações 

ICMS Próprio 

(E100 a E116) 

ICMS ST 

(E200 a E250) 

DIFAL – EC 87/15 

(E300 a E316) 

IPI 

(E500 a E530) 

Livros e controles 

CIAP 

(G110 a G140) 

Inventário 

(H005 a H020) 

Produção 

(K100 a K280) 

Exportação 

(1100 a 1110) 

Cartão de Crédito 

(1600) 



Bloco K 



Unidades de PA 
produzidos 

(K230) 

Matéria Prima 
Aplicada 
(K235) 

Estoques  
de PA 
(K200) 

Estoques  
de MP 
(K200) 

Cadastros Controle da Produção 

Consumo 
Padrão 
(0210) 

Produtos 
Acabados 

(0200) 

Insumos 
(0200) 

Correção 
Apontamento 

(K270) 

Reprocessame
nto / Reparo 

(K260) 

Correção 
Estoques 

(K280) 

Correções 
Fluxo básico de Informações 



 
Possibilidades com o bloco K 
 

Identificar diferenças entre os estoques declarados e as quantidades adquiridas 
(Notas Fiscais), produzidas (K230) e vendidas (Notas Fiscais).  

 

Identificar práticas lesivas ao fisco tais como nota espelhada, calçada, dublada, 
subfaturada ou meia nota. 

 

Avaliar se o crédito de ICMS e IPI estão lastreados em itens aplicados na produção 

 

Avaliar se a não incidência da sujeição passiva por substituição tributária ou do 
Diferencial de Alíquotas estão realmente vinculadas à produção. 

 

Avaliar se situações de estornos de créditos de ICMS/IPI foram observadas.  

 

Entre outros cruzamentos e análises. 



A partir do vigência do bloco K os estoques serão informados mensalmente, portanto é   
possível a constatação de diferenças. 

 
EST. INICIAL   +    ENTRADAS    –    SAIDAS    =    ESTOQUE FINAL  

Possibilidades “macro” 

Revenda Inventário (H010) 

Estoques   (K200) 

Entradas (C170) 

Entradas (XML) 

Saídas (XML) Estoques   (K200) 

Baixas (XML) 

Produção Inventário (H010) 

Estoques   (K200) 

Entradas (C170) 

Entradas (XML) 

Saídas (XML) Estoques   (K200) 

Baixas (XML) 

Produção (K230) Consumo (K235) 

/ 

Já Possível - Bloco K - Simplificado 



Bloco K – Pontos de atenção 



 

 

Pontos de Atenção 

Grupo de Informações Bloco K - Simplificado Bloco K - Completo 

Cadastro dos Itens Sim Sim 

Movimentação Fiscal Sim Sim 

Apontamento da produção Não Sim 

Saldos mensal dos estoques Sim Sim 
 

 

A diferença entre os modelos simplificado e completo é o apontamento da produção, as 
demais informações são idênticas.  

Livro modelo 3 => poderá ser solicitado 

 



 

A codificação do item deve ser a mesma utilizada na emissão de documentos fiscais ou 
em qualquer outra informação prestada ao fisco. 

 

Vedações: 

 

 Utilização de códigos distintos para itens idênticos. 

 Utilização de códigos genéricos (Não recomendável). Exceção: 

 

– Materiais de uso/consumo que não gerem direitos a créditos (ICMS/PIS) 

– Por gênero de bens para o ativo imobilizado 

– Fornecimento de água, energia e telecomunicações 

 

 Pontos de atenção: Os códigos dos itens 0200 deve ser o mesmo utilizado na emissão 
de documentos fiscais. 

 

Pontos de Atenção 
01 – Código dos Itens  



 

O código NCM é obrigatório nas seguintes situações: 

 

Industriais e equiparados, referente aos itens correspondentes à atividade fim, 
ou quando gerarem créditos de IPI; 

Contribuintes substitutos tributários; 

Empresas que realizem operações de exportação ou importação; 

Regras específicas para PIS/COFINS. 

 

 Pontos de atenção: Código NCM existente na TIPI vigente; 

 

Pontos de Atenção 
01 – Código dos Itens  



Cadastros 

Pontos de Atenção 
01 – Código dos Itens 



 

 

Pontos de Atenção 
02 – Tipos dos itens 

A definição dos tipos de itens é essencial para geração do Bloco K.  Deve compor o 
registro K200 o estoque escriturado dos itens classificados nos seguintes tipos: 

00 – Mercadoria para revenda 04 – Produto acabado 

01 – Matéria Prima 05 – Subproduto 

02 – Embalagem 06 – Produto Intermediário 

03 – Produtos em processo 10 – Outros Insumos. 



 

 

 

 

 

 

 

Merc. Revenda 

00 

Matéria-Prima 

 01 

Embalagem  

02 

Prod. Processo 

03 

Prod. Acabado 

04 

Subproduto  

05 

Prod. 
Intermediário 

06 

Mat. Uso e 
Consumo 

 07 

Ativo Imobilizado 

08 

Serviços 

09 

Outros Insumos 

10 

Outros 

99 

Pontos de Atenção 
02 – Tipos dos itens 

A terminologia utilizada pela EFD pode estar em conflito com a linguagem utilizada 
pela empresa. 



Mercadoria para revenda – COD 00 

      Produtos adquiridos para a revenda. 

Matéria Prima – COD 01 

-  Mercadoria que componha, física e/ou quimicamente, um produto em processo ou 

produto acabado e que não seja oriunda do processo produtivo.  

-   Mercadoria recebida para industrialização - classificada como Tipo 01, pois não decorre  

do processo produtivo, mesmo que no processo de produção se produza mercadoria 

similar classificada como Tipo 03. 

Pontos de Atenção 
02 – Tipos dos itens 



 

Embalagem – COD 02 

Produtos adquiridos para serem usados como embalagem. 

 

 

Pontos de Atenção 
02 – Tipos dos itens 



 

Produto em processo  – COD 03 

O produto que possua as seguintes características, cumulativamente: 

a) oriundo do processo produtivo; 

b) preponderantemente, consumido no processo produtivo. 

 

Retorno de produção - quando produzido internamente e destinado a uma fase de 
produção anterior. 

 

 

Pontos de Atenção 
02 – Tipos dos itens 



Produto acabado  – COD 04 

O produto que possua as seguintes características, cumulativamente:  

a) oriundo do processo produtivo; 

b) produto final resultante do objeto da atividade econômica do contribuinte; 

c) pronto para ser comercializado. 

Pontos de Atenção 
02 – Tipos dos itens 



Subproduto  – COD 05 

O produto que possua as seguintes características, cumulativamente:  

a) oriundo do processo produtivo; 

b) não é objeto da produção principal do estabelecimento; 

c) aproveitamento econômico; 

d) não se enquadre no conceito de produto em processo (Tipo 03) ou de produto 

acabado (Tipo 04). 

 

 

 

 

Pontos de Atenção 
02 – Tipos dos itens 



Produto intermediário  – COD 06 

Aquele que, embora não se integrando ao novo produto, for consumido no processo de 

industrialização. 

Material de Uso e Consumo  – COD 07 

A mercadoria que não for utilizada na comercialização ou a que não for empregada para 

integração no produto ou para consumo no respectivo processo de industrialização ou 

produção rural, ou, ainda, na prestação de serviço sujeita ao imposto. 

Pontos de Atenção 
02 – Tipos dos itens 



 

Conhecimento das operações praticadas para aplicação dos conceitos (integração 
entre áreas); 

 

Consistência entre os código de itens e operações praticadas; 

 - Análise por CFOP 

 - Análise por movimentação de estoques 

 - Análise por estrutura do produto 

 

Classificação por estabelecimento (Perg. Freq. 16.1.2 e 16.1.8) 

 

 

Pontos de Atenção 
02 – Tipos dos itens 



 
 

     Registro 0200 – Tabela de identificação do item 
 

Registro 0190 – Identificação das unidades de medida 

Registro 0200 – Tabela de identificação do item 

Registro 0205 – Alteração do Item 

Registro 0220 – Fatores de conversão de unidades 

0200 

0190 

0205 

0220 

0205 

Pontos de Atenção 
03 – Unidade de medida e fator conversão 



 

 

   Registro 0190 – Identificação das unidades de medida 

Descrição das unidades de medida utilizadas nos demais registros (exemplo: 0200, 
C170, H010, C470)  

Pontos de Atenção 
03 – Unidade de medida e fator conversão 



 

Registro 0205 – Alteração do Item 

Alteração da descrição do item 

Pontos de Atenção 
03 – Unidade de medida e fator conversão 



     Registro 0220 – Fatores de conversão de unidades 

– Unidade informada na Nfe ou nos demais registros da EFD diferentes da unidade de 
estoque. 

– Ponto de atenção: Unidade medida NFe e registro 0200 da EFD. 
 

      C170 – Unidade de Medida (Campo 06) 

– Entradas e saídas, informar a unidade constante no documento fiscal. 

– Ponto de atenção: Escrituração deve ser efetuada conforme documento fiscal. 

 

Pontos de Atenção 
03 – Unidade de medida e fator conversão 



NFe 

Terceiros 

• C100 

• C170=0200 

NFe 

Própria 

• C100 

• C190 

• 0200-0220 (UN 
diferente) 

Pontos de Atenção 
03 – Unidade de medida e fator conversão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponto de atenção: Geração do registro 0200 e 0220 na emissão de documentos com 
unidades de medida diferente da unidade de estoque. 



 

 

 

Movimentação física do item – Campo 09 do registro C170 

 

Registro IND_MOV indica se o item escriturado movimenta estoque.  

Importante para o processamento quantitativo dos estoques.  

 

Exemplos: notas complementares, simples faturamento, remessas simbólicas. 

 

 Ponto de atenção: O IND_MOV deve corresponder a operação física do item. 

Pontos de Atenção 
04 – Movimento do item 



Junho/2017 



 

Uso de código de movimentação genéricas para situações corriqueiras (Consumo na 
produção, venda de mercadoria, consumo interno, etc...); 

 

Descrição dos códigos de transações incoerentes com as operações praticadas. 

 

Pontos de Atenção 
05 – Código de movimentação de estoques 



 

 

Pontos de Atenção 
06 – Controle de terceiros 

Cruzamento entre o saldo informado e o apurado por meio de notas fiscais emitidas e 

recebidas (Consignação, Industrialização, Demonstração, etc...); 

Atenção nos dados cadastrais dos participantes 

 

 



 Pontos de Atenção 

 06 – Controle de terceiros – Cadastro de participante 

 
– “9. Transmitiu ao sistema EFD (Escrituração Fiscal Digital), para geração do 

Registro de Entradas, operações efetuadas nos meses indicados no 
demonstrativo (Anexo VII), cujo o valor é de R$ 1.414.702,35 com dados 
não relacionados a suas operações, pois incluiu na composição dele, 
informações de cadastro de estabelecimento fornecedores não 
correspondentes com os indicados nas Notas Fiscais Eletrônicas emitidas 
pelo remetentes, conforme se comprova pelos documentos juntados na 
sequência do citado anexo. Infringência: Registro 0150 do Guia Prático 
EFD-ICMS/IPI do Ato Cotepe 09/2008. Capitulação da Multa. Art. 85, Inc. 
V, aliena “p” c/c §§9° e 10 da lei 6.374/89”  

 

– Tribunal de Impostos e Taxas, Processo 4041729-3, 2014 

 



Industrializador 
Encomendante 

Industrializador 
Terceirizado 

Remessa 5901/6901 

Retorno 5902/6902 

Artigos 402 e seguintes do RICMS-SP/00 

Artigo 43 do RIPI/10 

 

Pontos de Atenção 
06 – Controle de terceiros – Cadastro de participante 



Industrializador 
Encomendante 

Industrializador 
Terceirizado 

Remessa 5901/6901 

Retorno 5902/6902 

Artigos 402 e seguintes do RICMS-SP/00 

Artigo 43 do RIPI/10 

 

Estoque de propriedade do 
informante e em posse de 

terceiros 

Estoque de propriedade de 
terceiros e em posse do 

informante 

Pontos de Atenção 
06 – Controle de terceiros – Cadastro de participante 



Pontos de Atenção 
06 – Controle de terceiros – Cadastro de participante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ponto de atenção: Consistência entre estoques informados no registro H010 e K200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloco H 

• Final de Exercício ou 
Balanço 

• Todo Estoque 

• Quantidade e Valor 

Bloco K 

• Mensal 

• Tipo de Item específico 

• Quantidade 

Pontos de Atenção 
07 – Bloco K x Bloco H 



 

 

 
Bloco H - Substitui o Livro de Inventário (empresas obrigadas EFD); 

 

Obrigação fiscal e empresarial; 

Obrigatório em fevereiro (base 31/12) e em demais casos previstos na 
legislação tributária ou civil. 

 

 Obrigação empresarial – Código Civil -  LIVRO II Do Direito de Empresa 

 

“Art. 1.020. Os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas 
justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, 
bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico” 

Pontos de Atenção 
07 – Bloco K x Bloco H 



 

 Ponto de atenção: O valor do inventário deve corresponder ao saldo contábil em 
31/12. 

 

 

Pontos de Atenção 
07 – Bloco K x Bloco H 



Perguntas frequentes 

O registro K200 – Estoque Escriturado possui informações iguais ao registro H010. Porque 

informar novamente? 

As informações do K200 – Estoque Escriturado têm origem diferente da origem do Bloco H – 

Inventário. O estoque escriturado (K200) é calculado pelos apontamentos de 

entrada/produção/consumo/saída e tem periodicidade mensal. Já o estoque inventariado – 

H010 – deverá ser gerado sempre que a legislação obrigar a efetuar o levantamento físico 

das mercadorias, insumos e produtos, à época do balanço patrimonial 

Portanto, esses estoques têm origem, obrigatoriedade e periodicidade diferentes. 

 

Pontos de Atenção 
07 – Bloco K x Bloco H 



Perguntas frequentes 

A empresa é equiparada à industrial, pois importa uma parte do estoque. Desta forma 

devemos informar o bloco K apenas com o estoque escriturado? O estoque a ser 

informado deve ser só do que foi importado, que caracterizou a empresa como indústria? 

Os estabelecimentos equiparados a industriais e atacadistas devem informar o estoque 

escriturado – K200, e, caso ocorram movimentações internas, o K220. 

Considerando que o Guia Prático (K200) define que devem ser informados os estoques 

escriturados das mercadorias de tipo 00 (mercadoria para revenda), dentre outros, o 

contribuinte equiparado à indústria e o atacadista devem informar todas as mercadorias de 

tipo 00. 

 

Pontos de Atenção 
07 – Bloco K x Bloco H 



 

 

Pontos de Atenção 
08 – Identificação de divergência 

 
Divergência entre saldo físico e saldo escriturado 

 
- Erro de apontamento na produção => Correção do saldo (Rastreabilidade) 
- Erro de escrituração de entradas => Retificação 
- Perdas não identificadas => Estorno de créditos 

 
 

Indício de compra/venda sem nota fiscal 

 
 
 
 
 

 



 

 

Vier a perecer, deteriorar-se ou for objeto de roubo, furto ou extravio. 

For objeto de saída ou prestação de serviço não tributada ou isenta. 

For integrado ou consumido em processo de industrialização, quando a saída do 

produto resultante não for tributada ou estiver isenta. 

Vier a ser utilizado em fim alheio à atividade do estabelecimento. 

Vier a ser utilizado ou consumido no próprio estabelecimento quando adquirido 

para industrialização ou comercialização. 

(Artigo 67 do RICMS-SP/00) 

Estorno de crédito de ICMS 
O contribuinte deverá estornar o crédito, nos casos em que o bem: 

Pontos de Atenção 
08 – Identificação de divergência 



Pontos de Atenção 
08 – Identificação de divergência 
 

Classificação das perdas 

 

 

 

 

 

 

 

(RC 13.326/2016) 

Inerentes 

• Próprio processo 
produtivo 

• Aplicação do insumo 

• Sem estorno do 
crédito 

Eventuais 

• Não vinculado ao 
processo produtivo 

• Estorno de crédito 



 

 

     

Artigo 125 RICMS SP – Emissão de NF 

 

 

 

 

 

 Ponto de atenção: Adoção do procedimento para emissão de nota fiscal de baixa de 
estoque. 

 

 

 

Estorno de crédito de ICMS 
Emissão de NF - Decreto 61.720/15 - exigência a partir de 01/01/2016 

Hipóteses 

Perecimento, 
deterioração, roubo, 
furto ou extravio 

Utilização em fim alheio 
à atividade 

Dados da NF 

CFOP 5.927 

Sem destaque do 
valor do imposto 

Crédito ICMS 

Requerido estorno – 
artigo 67 RICMS SP 

Pontos de Atenção 
08 – Identificação de divergência 



 

 

Deverá ser estornado o crédito relativo a bens adquiridos para revenda ou utilizados 

como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou 

produtos destinados à venda, que tenham sido furtados ou roubados, inutilizados ou 

deteriorados, destruídos em sinistro ou, ainda, empregados em outros produtos que 

tenham tido a mesma destinação.  

 

Estorno de créditos de PIS/COFINS 

Artigo 3º § 13 (COFINS) e Artigo 15, II (PIS) ambos da Lei 10.833/03 

Junho/2017 71 

Pontos de Atenção 
08 – Identificação de divergência 



 

 

Pontos de Atenção 
08 – Tratativa das divergências 

 
Divergências identificadas - Correção dos saldos K280 

Regras: 
 

Correção entre dois 
inventários 

 
A correção de um 
determinado mês pode 
influenciar nos demais 
períodos 
 
Possíveis 
questionamentos 



 

 

Novos registros – Modelo Completo 

Descrição Registros 

Período de Apuração do ICMS/IPI K100 

Estoque Escriturado K200 

Desmontagem de mercadorias K210, K215 

Outras Movimentações Internas entre Mercadorias K220 

Produção própria - Itens Produzidos / Itens Consumidos K230, K235 

Produção Terceiros – Itens Produzidos / Itens Consumidos K250, K255 

Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo K260, K265 

Correção de Apontamento K270, K275 

Correção de Apontamento – Estoque Escriturado K280 

Produção Conjunta – Própria K290, K291, K292 

Produção Conjunta – Terceiros K300, K301, K2302 



Penalidades 



Falta de entrega da EFD 

 
 

Situação Valor Multa Lei. 6.374/89 

Falta de entrega da EFD 1% do valor das 
operações ou R$ 
501,40, por livro fiscal 

Art. 85, V, "m" 



Falta de escrituração 

 
 

Situação Valor Multa Lei. 6.374/89 

Crédito informado na GIA e não 
escriturado na EFD 

100% do valor do 
crédito 

Art. 85, II, "j" 

Falta de escrituração de 
entradas 

10% do valor das 
operações 

Art. 85, V, "a" 

Falta de escrituração de saídas 
tributadas 

75% do valor do 
imposto 

Art. 85, I, "b" 

Falta de escrituração de saídas 
não tributadas 

5 a 20% do valor das 
operações 

Art. 85, V, "c" 



Erros e omissões 

 
 

Situação Valor Multa Lei. 6.374/89 

Erros ou omissões GIA R$ 1253,50 por GIA Art. 85, VII, "b" 

Erros ou omissões EFD 1% do valor das 
operações 

Art. 85, V, "p" 



Levantamento fiscal 

 
 

Situação Valor Multa Lei. 6.374/89 

Diferença apurada sujeita ao 
ICMS 

80% do ICMS apurado Art. 85, I, "a" 

Diferença não sujeita ao ICMS 15% do valor da 
operação 

Art. 85, XI, "a" 



(12) 2138-6000 
 

debiasi@debiasi.com.br 

Contatos 
 
Alessandra Cristina Borrego Matheus 
12) 2138-6032 
(12) 99735-8906 
alessandra.borrego@debiasi.com.br 
  
  
Fabrício do Amaral Carneiro 
(12) 2138-6012 
(12) 99735-8902  
fabricio.carneiro@debiasi.com.br 
 
 
Rubens Alexandre de Andrade 
(12) 2138-6030 
(12) 99149-0703  
rubens.andrade@debiasi.com.br 
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