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Usaremos técnicas para identificar possibilidade licitas de aproveitamento de 
créditos, e vislumbrar melhorias continuas nas rotinas diárias  



Especialidades 

Especialista em Tributos indiretos. Sócio Fundador da K. A. 
Treinamentos Tributários e Sócio Fundador da NetFiscal. 

Professor  

Professor universitário pela FIPECAFI, BSSP, UNIP de cursos de 
Especializações 

Escritor 

Contabilização das Operações para Industrial e Equiparada 

Compêndio de Contabilidade e Direito Tributário 

Formação 

Bacharel em Administração 

Pós-Graduado em Direto Tributário e Processo 

Pós-Graduado em Planejamento Tributário 

Pós-Graduado em Direto Corporativo e Compliance 

Pós-Graduado em Direito Constitucional e Administrativo 

Prof.kleber.santos 

kleber.santos 

Gestão contábil e tributária: práticas e desafios cotidianos 

Práticas Contábeis e Fiscais 



                      O serviço ReceitanetBX 
proporciona segurança, facilidade e praticidade de uso, além 
da redução dos custos, e atendimento mais eficiente, com 

recebimento de arquivos 
diretamente da Base de Dados da 
RFB. 

                   A versão atual do ReceitanetBX 

permite baixar arquivos dos 

seguintes sistemas: 

 
• Escrituração Contábil Digital (SPED-ECD) 

• Escrituração Fiscal Digital (SPED-EFD) e das Notas Fiscais 

Eletrônicas 

• Escrituração Fiscal Digital das Contribuições (SPED - Contribuições) 

• Controle Fiscal Contábil de Transição (SPED - FCont) 



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

             Este registro tem por 
objetivo informar mercadorias, 
serviços, produtos ou quaisquer outros itens 
concernentes às transações fiscais  



COD_ITEM • Código do item 

TIPO ITEM • Tipo do item – Atividades Industriais, 
Comerciais e Serviços 

REVENDA • Operação fiscal 

• Código do item entrada x saída precisam ser iguais 

• Regra geral, operação passível de credito e débito 
para o ICMS 



• No regime não-cumulativo PIS/COFINS, insumo para indústria e serviço são os critérios 
da essencialidade ou da relevância  

TIPO ITEM • Tipo do item – Atividades Industriais, Comerciais e 
Serviços 

ANALISE • Produtos intermediário e material uso 
consumo 

CRÉDITO • Pis/Pasep e Cofins 



CONFERENCIA DO ITEM/PRODUTO(S) – REGISTRO.C100/C170/ – ENTRADA(S) 
 

Art. 167 da IN RFB 1911/2019 

Quanto à base de cálculo do crédito, 

destaca-se que: 

 

• O IPI, não recuperável, integra o custo 

dos bens; 

 

• Integram o custo de aquisição dos 

bens e das mercadorias o seguro e o 

frete pagos na aquisição, quando 

suportados pelo comprador. 

Registro C100 • Documento Totalizador  

Registro C170 
• Complemento do documento 

• Importar XML para Excel das entradas Revenda X Cruzar EFD-
Contribuições Registro C170 Base de Calculo de PIS/COFINS    



CONFERENCIA DO ITEM/PRODUTO(S) – REGISTRO.C100/C170/ – ENTRADA(S) 
 

• Filtrar pelo EFD-Contribuições todos os documentos fiscais de 
entrada cujo o ICMS-ST foi pago na etapa anterior 

STJ – Recurso especial 1.568.691  

Se esse custo está embutido no valor 

da compra do produto — destacado 

na nota fiscal — e não é recuperável, 

pois não pode ser destacado na 

revenda, deve gerar crédito. 

Registro C100 • Documento Totalizador  

Registro C170 
• Complemento do documento 



“Feliz aquele que 

transfere o que sabe e 

aprende o que ensina” 




