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Legislação

2

 Ato COTEPE/ICMS 52/2013 – alteração do Ato COTEPE 09/2008 para

inclusão do Bloco K

 Ajuste SINIEF 18/2013 – obrigatoriedade de escrituração do bloco K para

contribuintes com atividade econômica industrial ou equiparada a industrial a

partir de 1º de janeiro de 2015

 Ajuste SINIEF 33/2013 – obrigatoriedade de escrituração do bloco K para

todos os contribuintes a partir de 01/01/2015



Legislação

3

 Ajuste SINIEF 10/2014 – obrigatoriedade:

I - 1º de janeiro de 2015, para os contribuintes relacionados em protocolo ICMS

celebrado entre as administrações tributárias das unidades federadas e a RFB;

II - 1º de janeiro de 2016, para os demais contribuintes.

 Portaria CAT 147/2009 - obrigatoriedade de escrituração do bloco K para

todos os contribuintes a partir de 01/01/2015



BLOCO K: CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE
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Este bloco se destina a prestar informações mensais da produção e respectivo

consumo de insumos, bem como do estoque escriturado, relativos aos

estabelecimentos industriais ou a eles equiparados pela legislação federal e pelos

atacadistas, podendo, a critério do Fisco, ser exigido de estabelecimento de

contribuintes de outros setores (conforme § 4º do art. 63 do Convênio s/número, de

1970).
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Este registro tem por objetivo informar mercadorias, serviços, produtos ou quaisquer

outros itens concernentes às transações fiscais e aos movimentos de estoques em

processos produtivos, bem como os insumos. Quando ocorrer alteração somente na

descrição do item, sem que haja descaracterização deste, ou seja, criação de um novo

item, a alteração deve constar no registro 0205.

A identificação do item (produto ou serviço) deverá receber o código próprio do

informante do arquivo em qualquer documento, lançamento efetuado ou arquivo

informado (significa que o código de produto deve ser o mesmo na emissão dos

documentos fiscais, na entrada das mercadorias ou em qualquer outra informação

prestada ao fisco), observando-se ainda que:

REGISTRO 0200: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM (PRODUTO

E SERVIÇOS)
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REGISTRO 0200: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM (PRODUTO

E SERVIÇOS)

a) O código utilizado não pode ser duplicado ou atribuído a itens (produto ou serviço)

diferentes. Os produtos e serviços que sofrerem alterações em suas características

básicas deverão ser identificados com códigos diferentes. Em caso de alteração de

codificação, deverão ser informados o código e a descrição anteriores e as datas de

validade inicial e final no registro 0205;

b) Não é permitida a reutilização de código que tenha sido atribuído para qualquer

produto anteriormente.

c) O código de item/produto a ser informado no Inventário deverá ser aquele utilizado

no mês inventariado.

d) A discriminação do item deve indicar precisamente o mesmo, sendo vedadas

discriminações diferentes para o mesmo item ou discriminações genéricas (a exemplo

de "diversas entradas", "diversas saídas", "mercadorias para revenda", etc),

ressalvadas as operações abaixo, desde que não destinada à posterior circulação ou

apropriação na produção:
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REGISTRO 0200: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM (PRODUTO

E SERVIÇOS)

1- de aquisição de "materiais para uso/consumo" que não gerem direitos a créditos;

2- que discriminem por gênero a aquisição de bens para o "ativo fixo" (e sua baixa);

3- que contenham os registros consolidados relativos aos contribuintes com atividades

econômicas de fornecimento de energia elétrica, de fornecimento de água canalizada,

de fornecimento de gás canalizado, e de prestação de serviço de comunicação e

telecomunicação que poderão, a critério do Fisco, utilizar registros consolidados por

classe de consumo para representar suas saídas ou prestações.



REGISTRO 0200: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM (PRODUTO

E SERVIÇOS)
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REGISTRO 0200: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM (PRODUTO

E SERVIÇOS)
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REGISTRO 0210: CONSUMO ESPECÍFICO PADRONIZADO
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Este registro deve ser apresentado pelos estabelecimentos industriais ou a eles

equiparados pela legislação federal.

Atacadistas obrigados à apresentação do bloco K não estão obrigados à apresentação

deste registro.

Deve ser informado o consumo específico padronizado e a perda normal percentual de

um insumo/componente para se produzir uma unidade de produto resultante, segundo

as técnicas de produção de sua atividade, referentes aos produtos que foram fabricados

pelo próprio estabelecimento ou por terceiro.

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).



REGISTRO 0210: CONSUMO ESPECÍFICO PADRONIZADO
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Se existirem insumos interdependentes (insumos em que o aumento da participação de

um resulta em diminuição da participação de outro ou outros) deverá ser eleito um

insumo de cada grupamento interdependente para informação do total de consumo

específico padrão ou perda normal percentual do conjunto de insumos que representa

(na unidade do insumo eleito).

Os demais insumos do grupamento interdependente serão considerados substitutos e

deverão ser informados somente nos Registros K235 ou K255 com a informação do

insumo substituído.

A unidade de medida é, obrigatoriamente, a de controle de estoque constante no

registro 0200 – campo UNID_INV.

Não podem ser informados dois ou mais registros com o mesmo campo COD_ITEM do

Registro 0200 e o mesmo campo COD_ITEM_COMP.



REGISTRO 0210: CONSUMO ESPECÍFICO PADRONIZADO
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BLOCO K: CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE
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Este bloco se destina a prestar informações mensais da produção e respectivo

consumo de insumos, bem como do estoque escriturado, relativos aos

estabelecimentos industriais ou a eles equiparados pela legislação federal e pelos

atacadistas, podendo, a critério do Fisco, ser exigido de estabelecimento de

contribuintes de outros setores (conforme § 4º do art. 63 do Convênio s/número, de

1970).
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REGISTRO K200: 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 e

10 – Outros Insumos – campo TIPO_ITEM do Registro 0200.

A unidade de medida é, obrigatoriamente, a de controle de estoque constante no campo

06 do registro 0200 – UNID_INV.

A chave deste registro são os campos: DT_EST, COD_ITEM, IND_EST e COD_PART

(este, quando houver).
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REGISTRO K220: OUTRAS MOVIMENTAÇÕES INTERNAS ENTRE

MERCADORIAS

Este registro tem o objetivo de informar a movimentação interna entre mercadorias, que 

não se enquadre nas movimentações internas já informadas nos Registros K230 – Itens 

Produzidos e K235 – Insumos Consumidos: produção acabada e consumo no processo 

produtivo, respectivamente.

Exemplo: reclassificação de um produto em outro código em função do cliente a que se 

destina.

A unidade de medida é, obrigatoriamente, aquela constante no campo 06 do registro 

0200: UNID_INV. 

A quantidade movimentada deve ser expressa na unidade de medida do item de 

origem.

A chave deste registro são os campos: DT_MOV, COD_ITEM_ORI e OD_ITEM_DEST.



16

REGISTRO K220: OUTRAS MOVIMENTAÇÕES INTERNAS ENTRE

MERCADORIAS

REGISTRO K230: 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).

Deverá existir mesmo que a quantidade de produção acabada seja igual a zero, nas

situações em que exista o consumo de item componente/insumo no registro filho K235.

Nessa situação a produção ficou em elaboração. Essa produção em elaboração não é

quantificada, uma vez que a matéria não é mais um insumo e nem é ainda um produto

resultante.

A unidade de medida é, obrigatoriamente, a de controle de estoque constante no campo

06 do registro 0200: UNID_INV.

Quando houver identificação da ordem de produção, a chave deste registro são os

campos: COD_DOC_OP e COD_ITEM.

Nos casos em que a ordem de produção não for identificada, o campo chave passa a

ser COD_ITEM.
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REGISTRO K220: OUTRAS MOVIMENTAÇÕES INTERNAS ENTRE

MERCADORIAS
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REGISTRO K235: 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.

A unidade de medida é, obrigatoriamente, a de controle de estoque constante no campo

06 do registro 0200: UNID_INV.

A chave deste registro são os campos DT_SAÍDA e COD_ITEM.
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REGISTRO K235: INSUMOS CONSUMIDOS
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REGISTRO K250: INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS

– ITENS PRODUZIDOS

Este registro tem o objetivo de informar os produtos que foram industrializados por

terceiros e sua quantidade.

A unidade de medida é, obrigatoriamente, a de controle de estoque constante no campo

06 do registro 0200: UNID_INV.

A chave deste registro são os campos DT_PROD e COD_ITEM.
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REGISTRO K255: INDUSTRIALIZAÇÃO EM TERCEIROS – INSUMOS

CONSUMIDOS

Este registro tem o objetivo de informar a quantidade de consumo do insumo que foi

remetido para ser industrializado em terceiro, vinculado ao produto resultante informado

no campo COD_ITEM do Registro K250.

A unidade de medida é, obrigatoriamente, a de controle de estoque constante no campo

06 do registro 0200: UNID_INV.

A chave deste registro são os campos DT_CONS e COD_ITEM deste Registro.
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REGISTRO K255: INDUSTRIALIZAÇÃO EM TERCEIROS – INSUMOS

CONSUMIDOS

Este registro tem o objetivo de informar a quantidade de consumo do insumo que foi

remetido para ser industrializado em terceiro, vinculado ao produto resultante informado

no campo COD_ITEM do Registro K250.

A unidade de medida é, obrigatoriamente, a de controle de estoque constante no campo

06 do registro 0200: UNID_INV.

A chave deste registro são os campos DT_CONS e COD_ITEM deste Registro.


