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Olá! 

Neste e-Book você encontrará alguns dos erros mais comuns na geração da 

EFD ICMS/IPI. Desta forma, ele pode funcionar como um manual a ser consultado 

sempre que surgir dúvidas.

Bom proveito!

Os 10 erros mais comuns 

na geração da EFD ICMS/IPI

https://www.facebook.com/eauditoriasaas
https://twitter.com/e_Auditoria
https://www.linkedin.com/company/eauditoria/
https://www.youtube.com/user/eauditoria?sub_confirmation=1
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A equipe de especialistas fiscais da e-Auditoria desenvolveu um estudo com base 

nos mais de 140 mil arquivos analisados internamente todo mês. A partir dessas 

estatísticas, preparamos uma lista com os erros mais comuns na entrega do SPED 

Fiscal. Confira:

https://www.facebook.com/eauditoriasaas
https://twitter.com/e_Auditoria
https://www.linkedin.com/company/eauditoria/
https://www.youtube.com/user/eauditoria?sub_confirmation=1
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01
Informar itens com 

códigos diferentes e 

mesma descrição ou 

códigos iguais para 

descrições diferentes.

Esta situação pode gerar diversos problemas, tais como:

• Questionamentos por parte do Fisco;

• Descontrole no estoque (tendo a mesma descrição, corre-se o risco de que 

sejam registrada entradas e saídas incorretamente).

• Autuações fiscais em virtude do descontrole;

• Confusão gerencial, uma vez que não fica especificado o que é realmente o 

item, dificultando a tomada de decisões.

Segundo orientação do Guia Prático do Sped, a identificação do item (produto 

ou serviço) deverá receber o código próprio do informante do arquivo em qual-

quer documento, lançamento efetuado ou arquivo informado, ou seja, 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.

Portanto, o código utilizado não pode ser duplicado ou atribuído a itens (pro-

duto ou serviço) diferentes e não é permitida a reutilização de código que te-

nha sido atribuído para qualquer produto anteriormente.

https://www.facebook.com/eauditoriasaas
https://twitter.com/e_Auditoria
https://www.youtube.com/user/eauditoria?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/user/eauditoria?sub_confirmation=1
https://www.linkedin.com/company/eauditoria/
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02
Não cadastrar o fator 

de conversão, quando 

necessário.

O registro 0220 (Fatores de conversão de unidades) 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.

Portanto, se uma empresa adquire mercadorias com determinada unidade de 

medida e comercializa com outra, precisa cadastrar o fator de conversão para 

não ocorrer conflito no estoque. Por exemplo: na nota fiscal do fornecedor, a 

mercadoria é contabilizada em “caixa”, porém a empresa revende esta mer-

cadoria como “unidade”. O produto deve ser cadastrado como “unidade” no 

Registro 0200, mas o fator de conversão para “caixa” deve ser informado no 

Registro 0220.

https://www.facebook.com/eauditoriasaas
https://twitter.com/e_Auditoria
https://www.youtube.com/user/eauditoria?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/user/eauditoria?sub_confirmation=1
https://www.linkedin.com/company/eauditoria/
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03
Utilizar o Registro 

0400 para cadastrar 

CFOP.

O Registro 0400 (TABELA DE NATUREZA DA OPERAÇÃO/PRESTAÇÃO) 

não se refere ao CFOP. Algumas empresas utilizam outra classificação além 

das apresentadas nos CFOP’s. Esta codificação se destina a facilitar estes ti-

pos de agrupamentos e suas descrições são livremente criadas e mantidas 

pelo contribuinte

https://www.facebook.com/eauditoriasaas
https://twitter.com/e_Auditoria
https://www.youtube.com/user/eauditoria?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/user/eauditoria?sub_confirmation=1
https://www.linkedin.com/company/eauditoria/
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04
Preencher o campo 

valor total do docu-

mento fiscal com va-

lor que não confere 

com o somatório dos 

demais campos do Re-

gistro C100.

Total das mercadorias – total dos descontos – abatimento não tributado e não 

comercial + valor do frete + valor do seguro + valor de outras despesas acessó-

rias + valor do ICMS-ST retido + total do IPI.

Conforme orientação do Guia Prático do Sped, nos registros de entrada, os va-

lores de ICMS/ST e IPI destacados nos documentos fiscais, quando o infor-

mante não tem direito a crédito, devem ser incorporados ao valor das merca-

dorias. Segue:

Perguntas e Respostas

3) Nos registros de entrada, os valores de ICMS/ST e IPI destacados nos documentos fis-
cais, quando o informante não tem direito ao crédito, devem ser incorporados ao valor das 
mercadorias?

Resposta: Sim, nestes casos, os valores do ICMS/ST e/ou IPI destacados devem ser adi-
cionados ao valor das mercadorias que é informado no campo 16 – “VL_MERC” do registro 
C100, bem como no campo 07 – “VL_ITEM” do registro C170, uma vez que compõem o custo 
das mercadorias. Como o informante não tem direito à apropriação do crédito, os campos 
“VL_ICMS_ST” e/ou “VL_IPI” dos registro C100, C170 e C190 não devem ser informados.”

“REGISTRO C100: NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA (CÓDIGO 1B), 
NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04), NF-e (CÓDIGO 55) e NFC-e (CÓDIGO 65).

O valor total da nota fiscal deve ser o resultado da conta:

https://www.facebook.com/eauditoriasaas
https://twitter.com/e_Auditoria
https://www.youtube.com/user/eauditoria?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/user/eauditoria?sub_confirmation=1
https://www.linkedin.com/company/eauditoria/
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05
Preenchimento inde-

vido dos campos base 

de cálculo, alíquota 

e valor do ICMS na 

escrituração para do-

cumentos de entrada 

nos Registro C100 e 

C170.

De acordo com orientação do Guia Prático da EFD ICMS/IPI, para documen-

tos de entrada, os campos de valor de imposto, base de cálculo e alíquota só 

devem ser informados se o adquirente tiver direito à apropriação do crédito 

(enfoque do declarante).

https://www.facebook.com/eauditoriasaas
https://twitter.com/e_Auditoria
https://www.youtube.com/user/eauditoria?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/user/eauditoria?sub_confirmation=1
https://www.linkedin.com/company/eauditoria/
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06
Informar o Registro 

C170 na escrituração 

de notas fiscais de 

emissão própria.

NF-e de emissão própria, regra geral, devem ser apresentados somente os re-

gistros C100 e C190. Somente será admitida a informação do registro C170 

(ITENS DO DOCUMENTO) quando também houver sido informado o registro 

C176, hipótese de emissão de documento fiscal quando houver direito a Res-

sarcimento de ICMS em Operações com Substituição Tributária.

https://www.facebook.com/eauditoriasaas
https://twitter.com/e_Auditoria
https://www.youtube.com/user/eauditoria?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/user/eauditoria?sub_confirmation=1
https://www.linkedin.com/company/eauditoria/


Os 10 erros mais comuns na geração da EFD ICMS/IPI

10

07
Preencher o campo In-

dicador de movimen-

tação física do item do 

Registro C170 (ITENS 

DO DOCUMENTO 

(CÓDIGO 01, 1B, 04 e 

55) incorretamente.

Este campo deve ser preenchido para indicar a movimentação física do item 

ou produto. Será informado o código “1” (não) em todas as situações em que 

não houver movimentação de mercadorias, por exemplo: notas fiscais com-

plementares, simples faturamento, remessas simbólicas, etc.

Em operações que indicam movimentação física do item ou produto, o campo 

deve ser preenchido com “0” (sim), por exemplo: remessa para conserto, aqui-

sição de uso e consumo, etc. É bom lembrar que este campo não está relacio-

nado com o estoque da empresa.

https://www.facebook.com/eauditoriasaas
https://twitter.com/e_Auditoria
https://www.youtube.com/user/eauditoria?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/user/eauditoria?sub_confirmation=1
https://www.linkedin.com/company/eauditoria/


Os 10 erros mais comuns na geração da EFD ICMS/IPI

11

08
Preencher indevida-

mente os campos de 

base de cálculo, alí-

quota, valor e CST de 

IPI no Registro C170.

As empresas não enquadradas como contribuintes do IPI, na forma disposta 

no Regulamento do IPI, não apresentarão os registros de IPI, tampouco preen-

cherão os campos respectivos.

https://www.facebook.com/eauditoriasaas
https://twitter.com/e_Auditoria
https://www.youtube.com/user/eauditoria?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/user/eauditoria?sub_confirmation=1
https://www.linkedin.com/company/eauditoria/
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09
Divergências de infor-

mações entre os Re-

gistros G130 e C100 

para o mesmo docu-

mento fiscal.

O Registro G130 (IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL) tem o objetivo 

de identificar o documento fiscal que acobertou a entrada ou a saída do bem 

ou componente do CIAP, sendo obrigatório quando o tipo de movimentação – 

TIPO_MOV do registro G125 (MOVIMENTAÇÃO DE BEM OU COMPONENTE DO 

ATIVO IMOBILIZADO) – for igual a “MC”, “IM”, “IA” ou “AT”.

Se o documento fiscal foi informado no Registro G130, deverá constar do rol de 

documentos informados nos Registros C100 e os dois registros devem possuir 

as mesmas informações para o mesmo documento fiscal.

https://www.facebook.com/eauditoriasaas
https://twitter.com/e_Auditoria
https://www.youtube.com/user/eauditoria?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/user/eauditoria?sub_confirmation=1
https://www.linkedin.com/company/eauditoria/
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10
Não abrir e fechar os 

blocos sem movimen-

tação.

De acordo com a orientação do Guia Prático da EFD ICMS/IPI, mesmo que a em-

presa não esteja obrigada à escrituração de determinado bloco, deve ao menos 

abrir e fechar este bloco, por exemplo: K001 (ABERTURA DO BLOCO K) e K990 

(ENCERRAMENTO DO BLOCO K). Segue:

“Entre o registro inicial (registro 0000) e o registro final (9999), o arquivo digital é constituído 
de blocos, cada qual com um registro de abertura, com registros de dados e com um registro 
de encerramento, referindo-se cada um deles a um agrupamento de documentos e de outras 
informações econômico-fiscais. A apresentação de todos os blocos, na sequência, conforme 
Tabela Blocos abaixo (item 2.5.1 do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008), é obri-
gatória, sendo que o registro de abertura do bloco indicará se haverá ou não informação.

O bloco a ser importado deverá estar completamente estruturado contendo:

• o registro de abertura do arquivo digital e identificação da entidade (idêntico ao da                       
EFD-ICMS/IPI a ser alterada);

• o registro de abertura do bloco;
• registros a serem incluídos; e
• o registro de encerramento do bloco.”

https://www.facebook.com/eauditoriasaas
https://twitter.com/e_Auditoria
https://www.youtube.com/user/eauditoria?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/user/eauditoria?sub_confirmation=1
https://www.linkedin.com/company/eauditoria/
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A e-Auditoria

tem mais 

conteúdo
para você!

Nós acreditamos que os profissionais au-

mentam suas chances de sucesso quando 

têm acesso à informação de qualidade. Por 

isso fique atento a todo conteúdo que te-

mos a oferecer!

www.e-auditoria.com.br

https://www.facebook.com/eauditoriasaas
https://twitter.com/e_Auditoria
https://www.youtube.com/user/eauditoria?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/user/eauditoria?sub_confirmation=1
https://www.linkedin.com/company/eauditoria/
https://www.facebook.com/eauditoriasaas
https://twitter.com/e_Auditoria
https://www.linkedin.com/company/eauditoria/
https://www.youtube.com/user/eauditoria?sub_confirmation=1
http://www.e-auditoria.com.br/
http://www.e-auditoria.com.br/

