
 

Fone: 65-3241-1767  www.viacontabil.com.br 
Rua Paulo Mendonça, 484 – Centro  CEP 78280-000 – Mirassol D’Oeste – MT 

 

Mirassol D’Oeste, Mato Grosso, 19 de dezembro de 2.017. 
 
 
Circular nº:  06/2017 
 
 
 
De : C & L Contabilidade 

 

P/  : Todos os Clientes 

 

 

 

ASSUNTO: Inventário (Balanço)  
 

 

 

Prezado cliente, 
 
 

Ao final do exercício de 2017, quando se faz necessário o encerramento e apuração do movimento 
econômico de vossa empresa, para tanto, precisamos que V. Sª providencie no dia 31 de dezembro a 
elaboração do inventário (balanço) das mercadorias e demais materiais existentes no seu estoque. 

Para os contribuintes obrigados a entrega da Escrituração Fiscal Digital – EFD (SPED FISCAL), a entrega 
do inventário é obrigatório na geração do arquivo fiscal do mês de fevereiro de 2018, informando o estoque 
existente na data de 31 de dezembro de 2017. 
 Empresas optantes pelo Lucro Real deverão relacionar as mercadorias e produtos pelos seus preços de 
aquisição, utilizando o método de CUSTO MÉDIO, informando os valores do ICMS, PIS e COFINS (impostos 
recuperáveis), a quantidade e a unidade das mesmas, destacando-as por forma de tributação, mesmo 
procedimento deve ser adotado pelas empresas que apuram o ICMS pelo regime normal (conta gráfica). 
            Procure imediatamente o suporte técnico do seu sistema de automação comercial, para verificar toda a 
parametrização, ajustes, cadastros e outras particularidades necessárias, para a geração e validação do Arquivo 
da Escrituração Fiscal Digital – EFD, principalmente quanto ao Registro Inventário de 31 de dezembro de 2017. 
 A falta de apresentação do inventário tempestivamente impossibilitará a apresentação das Declarações 
anuais ao Fisco e ao encerramento do Balanço Patrimonial, ficando o contribuinte sujeito às penalidades 
cabíveis. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Silvio Luiz   
Assessoria Fiscal/Contábil     
 
 
 

• Multa por não entrega da EFD e Registro de Inventário: 
 
Base legal: Letra R, Inciso V do artigo 45 da Lei 7098/98 
 

...multa equivalente a 1% (um por cento) do valor das operações ou prestações não escrituradas, em relação a cada livro, 
até o limite de 200 (duzentas) UPF/MT por livro fiscal, ou, em relação ao livro destinado à escrituração do inventário de 
mercadorias - multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor das mercadorias adquiridas no exercício, não superior a 200 
(duzentas) UPF/MT, ressalvado, ainda, o disposto no § 20, combinado com os §§ 17 a 19 deste artigo, bem como o Parágrafo 
único do Art.46. 


