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Cruzamento de informações

	



Ambiente Nacional (SPED) – o ambiente nacional recepciona o arquivo 
TXT EFD transmitido pelo contribuinte, armazena e envia uma cópia 
para a SEFAZ do domicílio fiscal do contribuinte, possibilitando sua 
consulta pela Receita Federal do Brasil. 
Também são gerados os arquivos de operações interestaduais (OIE), 
que são encaminhados a todas as unidades federadas com as quais o 
contribuinte transacionou no período. 

Para o caso do Rio de Janeiro, significa que a SEFAZ/RJ receberá 
arquivos de OIE contendo informações de todos os documentos fiscais 
escriturados por contribuintes de outros Estados nas suas operações de 
entrada (quando adquiridas mercadorias ou serviços de empresas do 
RJ) ou operações de saída (quando fornecidas mercadorias ou serviços a 
contribuintes do RJ) além da apuração do ICMS-ST. 
O PVA permite a importação, exportação e visualização dos arquivos 
OIE  



	



Leiaute do Arquivo Digital

Fica instituído, nos termos do Anexo Único do ato Cotepe ICMS nº 09/08, o Manual 
de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital - EFD, a que se refere a 
cláusula primeira do Convênio nº ICMS 143/06, que deve ser observado pelos 
contribuintes do ICMS e IPI para a geração de arquivos digitais.

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2006/CV143_06.htm


AUDITORIA DIGITAL
A auditoria digital do SPED FISCAL tem o objetivo de analisar o arquivo digital antes de enviar ao 
Fisco, tratando desde a base de dados da empresa (cadastro de produtos, serviços e participantes) 
até a gestão das apurações e recolhimentos de tributos e atendimento à legislação e consiste no 
seguinte: 
a) Apontamentos de omissões encontradas, de entradas e saídas 
Mesmo tendo todas as operações de compras e vendas acobertadas por documentos ficais, 
existem situações em que os levantamentos de estoques apontam omissões de entrada e saídas de 
mercadorias. Muitas vezes essas discrepâncias ocorrem, por exemplo, por conta de erros na 
CONVERSÃO DAS UNIDADES DE MEDIDA, utilização de código errado nas saídas ou ainda 
entradas CADASTRADAS DE FORMA INCORRETA. A auditoria deve apontar essas omissões, 
possibilitando a identificação de divergências e oportunizando a análise dessas diferenças. 

b) Apontamentos de possíveis créditos do ICMS e IPI que não foram apropriados 
Muitas vezes são cadastradas erroneamente a destinação das mercadorias por despreparo do 
pessoal que faz o cadastro, pois não sabem a distinção de material de uso e consumo, ativo 
imobilizado, produto intermediário, produto acabado, produto em processo, matéria – prima, 
subproduto, mercadoria para revenda etc. 

c) Projeção de inventário fiscal através dos documentos fiscais e arquivos enviados 
para o SPED 

Nesse sentido, é fundamental o acompanhamento permanente do inventário fiscal, aquele 
quantificado pela movimentação constante nos documentos e escriturações fiscais e que servirá 
de embasamento para os trabalhos dos órgãos fiscalizadores.  



Cadastro de Produtos 

	



Qual a classificação de pallets? 

Quando o pallet for destinado ao acondicionamento para transporte, 
que visa apenas facilitar o transporte, este não compõe o produto 
resultante do processo produtivo, sendo classificado como tipo 07 - 
material de uso e consumo. Portanto, não deve ser classificado como 
tipo 02 – embalagem no Registro 0200. Não sendo um insumo/
componente, não deve ser escriturado nos Registros 0210/K235/
K255. 

Caso o pallet seja caracterizado como material de embalagem 
destinado a garantir e assegurar resistência e durabilidade dos 
produtos nele inseridos, o mesmo deve ser classificado como tipo 02 
– embalagem no Registro 0200 e quando utilizado deve ser 
escriturado nos Registros 0210/K235/K255. (pergunta 16.1.24 do 
perguntas frequentes da EFD ICMS/IPI) 



“Outros Insumos – tipo 10”

16.2.2.21 – Manuais técnicos ou de instruções são considerados insumos? Devem 
constar da lista técnica? 
Manuais técnicos ou de instruções, quando vendidos separadamente do produto 
final, e folhetos de propaganda não são insumos/componentes do produto 
acabado (tipo 04) que está pronto para ser comercializado. Portanto, esse 
material não deve ser escriturado no Bloco K e no Registro 0210. 

Por outro lado, a documentação técnica que contiver explicações indispensáveis à 
instrução de instalação, operação, utilização ou consumo do produto deve ser 
escriturada no bloco K e no registro 0210. Entenda-se como “documentação 
técnica” aquela que efetivamente acompanha, em quantidade apropriada, o 
produto final e é constituída de instruções impressas ou gravadas em mídias 
eletrônicas, cuja importância é esclarecer a correta utilização do produto. É o 
conjunto de informações sobre os comportamentos específicos a serem adotados 
pelos usuários, incluindo-se aí instruções de instalação, leiautes, manuais de 
operação/utilização, descrições técnicas, bulas, recomendações, advertências 
sobre cuidados especiais, instruções para usos alternativos, termos de garantia - 
enfim, toda a sorte de informações indispensáveis ao seu pleno e melhor uso. 
Nesse caso, esses manuais técnicos ou de instruções serão classificados como 
“Outros Insumos – tipo 10”.



Codificação dos Itens de Estoque

Informar o tipo do item aplicável. Nas situações de um mesmo código de item possuir mais de um tipo 
de item (destinação), deve ser informado o tipo de maior relevância: 

00 - Mercadoria para revenda – produto adquirido para comercialização; 
01 – Matéria-prima: a mercadoria que componha, física e/ou quimicamente, um produto em 
processo ou produto acabado e que não seja oriunda do processo produtivo. A mercadoria recebida 
para industrialização é classificada como Tipo 01, pois não decorre do processo produtivo, mesmo 
que no processo de produção se produza mercadoria similar classificada como Tipo 03; 
03 – Produto em processo: o produto que possua as seguintes características, cumulativamente: 
oriundo do processo produtivo; e, preponderantemente, consumido no processo produtivo. Dentre 
os produtos em processo está incluído o produto resultante caracterizado como retorno de 
produção. Um produto em processo é caracterizado como retorno de produção quando é resultante 
de uma fase de produção e é destinado, rotineira e 
exclusivamente, a uma fase de produção anterior à qual o mesmo foi gerado. No “retorno de 
produção”, o produto retorna (é consumido) a uma fase de produção anterior à qual ele foi gerado. 
Isso é uma excepcionalidade, pois o normal é o produto em processo ser consumido em uma fase 
de produção posterior à qual ele foi gerado, e acontece, portanto, em poucos processos produtivos. 
04 – Produto acabado: o produto que possua as seguintes características, cumulativamente: 
oriundo do processo produtivo; produto final resultante do objeto da atividade econômica do 
contribuinte; e pronto para ser comercializado; 
05 - Subproduto: o produto que possua as seguintes características, cumulativamente: oriundo do 
processo produtivo e não é objeto da produção principal do estabelecimento; tem aproveitamento 
econômico; não se enquadre no conceito de produto em processo (Tipo 03) ou de produto acabado 
(Tipo 04); 
06 – Produto intermediário - aquele que, embora não se integrando ao novo produto, for 
consumido no processo de industrialização. 



Subproduto – tipo 05

A sucata gerada no processo produtivo deve ser 
classificada como subproduto – tipo 05. Como tal, 
devem ser prestadas apenas as informações 
relativas: ao estoque escriturado (K200); consumo 
no processo produtivo (K235/K255) e saídas do 
estabelecimento, por meio do documento fiscal 
(Bloco C e NF-e).



06 – Produto intermediário 

Todos os insumos que compõem física e quimicamente o 
produto resultante (constante de determinado registro 0200 
– Tabela de identificação do item) devem ser informados no 
respectivo registro filho 0210 - Consumo Específico e, 
quando da produção, no registro K235 – Insumos 
Consumidos. Os produtos intermediários (aquele que, 
embora não se integrando ao novo produto, for consumido 
no processo de industrialização), deverão ser informados 
somente no registro K200 – Estoque Escriturado.



Registro 0210 – Consumo Específico Padronizado

	
Este registro somente deve existir quando o conteúdo do campo 
7 - TIPO_ITEM do Registro 0200 for igual a 03 (produto em 
processo) ou 04 (produto acabado). 

O tipo do componente/insumo (campo TIPO_ITEM do Registro 
0200) deve ser igual a 00, 01, 02, 03, 04, 05 ou 10. 

Este registro deve ser apresentado, caso exista produção e/ou consumo nos Registros K230/K235 e K250/K255. 



Ficha Técnica do Produto

A Ficha Técnica do produto será base para as informações do 
registro Registro 0210 – Consumo Específico Padronizado. 
Este registro deve ser apresentado, caso exista produção e/ou 
consumo nos Registros K230/K235 e K250/K255. 

A Ficha Técnica é uma lista de todas matérias-primas, 
materiais componentes, materiais intermediários e demais 
itens comprados que são utilizados na fabricação e /ou 
montagem de um produto, mostrando as relações de 
precedência e quantidade de cada item necessário, além dos 
processos envolvidos na fabricação do produto.



Registro 0220 – Fatores de Conversão em unidade 

Este registro tem por objetivo informar os fatores de conversão dos itens 
discriminados na Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços) 
entre a unidade informada no registro 0200 e as unidades informadas nos 
registros dos documentos fiscais ou nos registros do controle da produção 
e do estoque - Bloco K. 



	



	



16.9.7.1 – É comum as gráficas receberem papel cartão em m2 e estocarem em kg. Não há um 
fator de conversão da unidade de medida de m2 para kg, pois esta conversão se dá em razão 
da gramatura. No registro 0200 deve ser utilizado kg pois é a unidade de medida que o 
estoque é quantificado. Porém, se no registro C170 for informada a quantidade em m2, o 
cálculo: 

Estoque Final = Estoque Inicial + Entradas - Saídas não vai fechar. Uma alternativa seria 
informar no C170 a quantidade equivalente em kg do material e o respectivo preço unitário 
convertido, sendo que o valor total, impostos e todo o resto ficaria exatamente igual à NF 
recebida. 

A quantidade e a unidade de medida constantes na NF-e devem ser preservadas e serem 
escrituradas no Registro C170. O fator de conversão existente no Registro 0220 se refere ao 
período da EFD, informado no Registro 0000, uma vez que ele é filho deste registro. 
Portanto, o fator de conversão a ser informado no Registro 0220 deve levar em consideração 
todas as entradas da mercadoria no período do Registro 0000, observadas 
as quantidades em m2 e em kg.



Leiaute do Bloco K



Registro K 200 – Estoque escriturado 

Este registro tem o objetivo de informar o estoque final 
escriturado do período de apuração informado no Registro K100, por tipo de 
estoque e por participante, nos casos em que 
couber, das mercadorias de tipos 00 – Mercadoria para revenda, 01 – Matéria-
Prima, 02 - Embalagem, 03 – Produtos em Processo, 04 – Produto Acabado, 05 – 
Subproduto, 06 – Produto Intermediário e 10 – Outros Insumos – campo 
TIPO_ITEM do Registro 0200.



Registro K 210 - Desmontagem de mercadorias - Item de origem 

Este registro tem o objetivo de escriturar a desmontagem de mercadorias de tipos: 00 – 
Mercadoria para revenda; 01 – Matéria-Prima; 02 – Embalagem; 03 – Produtos em 
Processo; 04 – Produto Acabado; 05 – Subproduto e 10 – Outros Insumos – campo 
TIPO_ITEM do Registro 0200, no que se refere à saída do estoque do item de origem.



Registro K 215 - Desmontagem de mercadorias - Item de destino

Este registro tem o objetivo de escriturar a desmontagem de mercadorias de 
tipos: 00 – Mercadoria para revenda; 01 – Matéria-Prima; 02 – Embalagem; 03 – 
Produtos em Processo; 04 –  Produto Acabado; 05 –  Subproduto e 10 –  Outros 
Insumos –  campo TIPO_ITEM do Registro 0200, no que se refere à entrada em 
estoque do item de destino.



Registro K220 – Outras movimentações internas entre mercadorias

Este registro tem o objetivo de informar a movimentação interna entre 
mercadorias de tipos: 00 –  Mercadoria para revenda; 01 –  Matéria-
Prima;  02  –  Embalagem;  03  –  Produtos  em  Processo;  04  –  Produto 
Acabado; 05 – Subproduto e 10 – Outros Insumos – campo TIPO_ITEM do 
Registro  0200;  que  não  se  enquadre  nas  movimentações  internas  já 
informadas nos demais tipos de registros.



Registro K 230 – Itens produzidos

Este registro tem o objetivo de informar a produção acabada de produto 
em processo (tipo 03 –  campo TIPO_ITEM do registro 0200) e produto 
acabado  (tipo  04  –  campo  TIPO_ITEM  do  registro  0200),  inclusive 
daquele industrializado para terceiro por encomenda.



Registro K 235 – Insumos consumidos
Este registro tem o objetivo de informar o consumo de mercadoria no processo 
produtivo, vinculado ao produto
resultante informado no campo COD_ITEM do Registro K230 – Itens Produzidos.

Para informar a quantidade consumida de “frango abatido” (K235) para se produzir 
a quantidade de cada produto resultante informada no K230, o contribuinte poderá 
utilizar o próprio consumo específico, onde:

Quantidade consumida (K235) = quantidade produzida (K230) x consumo específico (0210).
(COD_ITEM do Registro K230); d) o tipo do componente/insumo (campo TIPO_ITEM do 
Registro 0200) deve ser igual a 00, 01, 02, 03, 04, 05 ou 10.



Registro K 250 – Industrialização efetuada por 
terceiros – Itens produzidos



Registro K255 – Industrialização em terceiros – Itens 
consumidos



Registro K260: reprocessamento/reparo de produto/insumo 

Este registro tem o objetivo de informar o produto que será 
reprocessado ou que foi reprocessado e o insumo que será
reparado  ou  que  foi  reparado  no  período  de  apuração  do 
Registro K100.



REGISTRO K265: REPROCESSAMENTO/REPARO - MERCADORIAS 
CONSUMIDAS E/OU RETORNADAS 

Este registro tem o objetivo de informar o consumo de mercadoria e/ou o retorno de 
mercadoria ao estoque, ocorridos no reprocessamento/reparo de produto/insumo informado 
no Registro K260.



Registro K270: correção de apontamento dos registros K210, K220, K230, K250 e 
K260 

Este registro tem o objetivo de escriturar correção de apontamento de período de apuração anterior.



Registro K275: correção de apontamento e retorno de insumos dos 
registros k215, K220, K235, K255 E K265. 
Este registro tem o objetivo de escriturar correção de apontamento de período 
de apuração anterior, relativo ao Registro- filho.



Registro K280: correção de apontamento – estoque escriturado 

Este registro tem o objetivo de escriturar correção de apontamento de estoque 
escriturado de período de apuração anterior, escriturado no Registro K200.



Ajustes de inventário são decorrentes, teoricamente, de erros 
no apontamento da produção do produto resultante ou do 
consumo de insumos ou de outro tipo de movimentação. 
Portanto, cabe a identificação de quando esse erro de 
apontamento ocorreu e em qual tipo de movimentação, 
escriturando as correções nos Registros K270/K275. 
Considerando que qualquer correção em um tipo de 
movimentação resultará na alteração do estoque escriturado – 
K200, deve-se também efetuar a correção do estoque 
escriturado por meio do Registro K280, a partir do período de 
apuração da correção de apontamento nos Registros K270/
K275 e até o período de apuração imediatamente anterior ao 
mês de referência da correção.


