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Escrituração-Produção e Créditos



Aquisição- Origem e Destinação



Custeio: GGF + Materiais



Grandes questões:

• Escrituração
• Efeitos do RIR / ECF

• Contabilidade de Custos



A escrituração



A Fórmula Master (grave) 



RIR/2018



RIR/2018



A Contabilidade Tributária



Plano de Contas Referencial



Obrigados - 2022



Obrigados - 2023



Obrigados - 2023



Bloco K
Exige classificação precisa de operações;

Exige contabilização precisa e sincronizada de
operações;

Acuracidade nas informações, conforme a ECF.



Tipo item – SPED X Contas
Atividades Industriais, Comerciais e Serviços: 
00 – Mercadoria para Revenda; 
01 – Matéria-Prima; 
02 – Embalagem; 
03 – Produto em Processo; 
04 – Produto Acabado; 
05 – Subproduto; 
06 – Produto Intermediário; 
07 – Material de Uso e Consumo; 
08 – Ativo Imobilizado; 
09 – Serviços; 
10 – Outros insumos; 
99 – Outras 



Tipo item - SPED
• MATÉRIA-PRIMA (Tipo 01): a mercadoria que
componha, física e quimicamente, um
produto em processo ou produto acabado e
que não seja oriunda do processo produtivo.
A mercadoria recebida para industrialização
será classificada como Tipo 01, pois não
decorre do processo produtivo, mesmo que
no processo de produção se produza
mercadoria similar classificada como Tipo
03;



Tipo item - SPED
• EMBALAGEM (Tipo 02): a mercadoria que,
cumulativamente: não seja oriunda do processo
produtivo; seja consumida no processo produtivo;
ao integrar o produto final, não comporte
devolução ao contribuinte fabricante. A
mercadoria deve, ainda: identificar o produto final;
ou compor o produto final na condição de
elemento indispensável a sua apresentação ou
aperfeiçoamento para consumo; ou caracterizar a
unidade de medida utilizada na comercialização.



Tipo item - SPED
• PRODUTO EM PROCESSO (Tipo 03): 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;



Retorno da produção 
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.



Tipo item - SPED
• PRODUTO ACABADO (Tipo 04): 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;



Tipo item - SPED
• SUBPRODUTO (Tipo 05): o produto
que possua as seguintes
características, cumulativamente:
oriundo do processo produtivo; tem
aproveitamento econômico; não se
enquadre no conceito de produto em
processo (Tipo 03) ou de produto
acabado (Tipo 04);



Tipo item - SPED
• PRODUTO INTERMEDIÁRIO (Tipo

06) deve levar em consideração o
conceito definido na legislação
tributária do ICMS, para fins de
apropriação de crédito de ICMS;
Não compõe o produto produzido, mas

integra o custo de produção.



Contabilidade de custos:
Contabilidade 
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Lei 13.670/18
Multa SPED:

5% do valor omitido ou inexato;

Limite de 1% do valor da receita bruta: quanto foi o
faturamento?



Visão RIR/18
Caso extremo:

Arbitramento de custo dos exercícios por
desconsiderar a contabilidade de custos



Layout Geral



Livro de Inventário ou Bloco H



Operação multiplas plantas



Operação multiplas plantas



Operação multiplas plantas



Produto Intermediário



E agora ??

• Visão processual;
• Visão contábil;
• Visão sistêmica;
• Visão operacional;
• Gestão de materiais. 



Processos
• Quais processos estão mapeados?

• Quais processos já são auditados?

• Quais processos estão mapeados
como não conformes ou a serem
melhorados?



Contábil-Tributário
• Garante que os custos são auditáveis?
• Contabiliza De/Em terceiros?
• Compras e estoques Importados?
• Garante o Drawback – RECOF-SPED?
• Como está o processo de FCI?
• Material que está na produção e quando
retorna ao Almox (inventário e custo)?

• Custos declarados na ECF sincronizados?



Sistemas
• Qual sistema (e método) faz o custeio
atualmente?

• Periodicidade para contabilização/virada de
mês? WIP?

• Conseguirá dar atendimento para suportar
novos processos?



Operacional
• Apontamentos garantem o consumo (e
custeio)?

• Controle de produção em terceiros?
(K250/K255) X (NFe remessa/retorno)

• Materiais que sobram na produção (remessa)
em terceiros?

• Classificação adequada de materiais?



Gestão de materiais
• Contabilização-controle sobre materiais
intermediários consumidos?

• Tipos de materiais por planta?

• Materiais duplos (importado e nacionais) ou
descentralização nas plantas? Tipos de itens?



Venda/Revenda
• Como tratar os casos de revenda e venda para
efeitos de benefícios e sistemáticas
diferenciadas?

• RECOF-SPED
• Drawback



Testes de entendimento
Qual a diferença conceitual há entre produção em elaboração e produto
em processo?

Uma empresa produz caixas de madeira p/ acondicionar os itens
produzidos. Qual a classificação das caixas (EFD-ICMS/IPI)?



Obrigado e conte conosco!


