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Esse manual tem por objetivo demonstrar as formas de inclusão do inventário no Fortes Fiscal, 
bem como a geração do mesmo no arquivo SPED Fiscal. 
 
Atualmente existem existem três formas de inclusão do inventário no sistema, vejamos agora 
cadas uma delas. 
 

1. Digitação Manual 
 
A primeira forma de inclusão do invetário no Fortes Fiscal é através da digitação manual do 
mesmo. 
 
Para tal inclusão, deve-se ir no menu de Movimentos – Inventário onde será apresentada a tela a 
seguir: 
 

 
 
 

Selecione o estabelecimento, clicando na opção , em seguida selecione a data do inventário, 

no campo Motivo do Lançamento do Inventário clique em   para  escolhe entre as opções: Na 
mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS); Na solicitação de baixa cadastral, 
paralisação temporária e outras situações; Na alteração do regime de pagamento – condição do 

contribuinte ou Por determinação dos fiscos, e em seguida, clique em ; 
 
OBS: Somente deve-se informar o motivo quando ocorrer algum dos fatos mencionados acima, 
caso esteja informando o inventário do final do período, deixar o campo em branco. 
 
 

No Botão : Incluirá um novo lançamento de Inventário; 
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1. Produto: Informar o produto do Inventário; 
2. Ressarcimento Substituição Tributária: Será marcada a opção quando desejar gerar o 

arquivo Ressarcimento Substituição Tributária (CE); 
 
No Estabelecimento: Será informado o estoque existente dentro do estabelecimento de 
propriedade do mesmo; 
 

1. Quantidade: Informar a quantidade do item; 

2. Unidade: Informar a unidade de medida; 

3. Valor Unitário: Informar o valor unitário do item; 

4. Total: Calculado automaticamente. É o resultado da multiplicação do Valor Unitário x 

Quantidade; 

 
Fora do Estabelecimento: Será informado o estoque existente fora do estabelecimento de 
propriedade do mesmo; 
 

 
 

5. Quantidade: Informar a quantidade do item; 

6. Unidade: Informar a unidade de medida; 

7. Valor Unitário: Informar o valor unitário do item; 

 



 

 

 

 

Rua Antônio Fortes, 330 
Eng. Luciano Cavalcante 
CEP: 60.813-460 - Fortaleza - CE 

Central (85) 4005.1111 

Televendas 0800 724 1140 

informatica@grupofortes.com.br 
www.fortestecnologia.com.br 

/fortestecnologia 
@fortestec 
/fortesinformatica 

 

 

8. Total: Calculado automaticamente. É o resultado da multiplicação do Valor Unitário x 

Quantidade; 

9. Participante: Informar o participante onde a mercadoria se encontra; 

 

 
De Terceiros: Será informado o estoque existente dentro do estabelecimento de propriedade de 
terceiros; 
 

 
 

1. Quantidade: Informar a quantidade do item; 

2. Unidade: Informar a unidade de medida; 

3. Valor Unitário: Informar o valor unitário do item; 

4. Total: Calculado automaticamente. É o resultado da multiplicação do Valor Unitário x 

Quantidade; 

5. Participante: Informar o participante onde a mercadoria se encontra; 

 
 
Geral: 
 

 
 

Será apresentada a soma das quantidades, e do valor total, no caso do valor unitário, será a 
divisão do Valor Total / Quantidade. 
 
 
2. Importação de Arquivos 

 
A segunda forma de inclusão do invetário no Fortes Fiscal é através da importação de arquivos. 
 
Para realizar a importação, deve-se ir no menu de Movimentos – Importar onde será apresentada 
a tela a seguir: 
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Basta selecionar o botão  e escolher entre as opções: 
 
Fortes Fiscal: Nesse caso é preciso que no possua tenha os registros GRP (Registro referente 
ao Grupo dos Produtos), UND (Unidades de medidas), PRO (Registro referente ao Produto), 
OUM (Registro referente a Outras Unidades de medida), IIV (Registro referente ao Inventário), 
além dos registros CAB (Cabeçalho) e TRA (Trailer). 
 
Sintegra: Nesse caso é preciso que no arquivo possua os registros 74 (Registro referente ao 
Inventário) e 75 (Registro referente ao Item); 
 
Sped ICMS/IPI: Nesse caso é preciso que no arquivo possua os registros 0190 (Registro 
referente as unidade de medida), 0200 (Registro referente ao Item), 0220 (Registro referente a 
Outras Unidades de medida) e bloco H (H005 e H010 - Registros referentes ao Inventário). 
 
 

3. Geração Automática no Fortes Fiscal 
 
A terceira forma de inclusão do invetário no Fortes Fiscal é através da geração automática feita 
pelo próprio sistema. 
 
Através dos documentos lançados por itens, o sistema gera o inventário pela média ponderada 
levando em conta (SALDO INICIAL + ENTRADAS) – SAÍDAS). 
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Para realizar a geração deve-se ir no menu de Utilitários – Gerar Inventário onde será 
apresentada a tela a seguir: 
 

 
 
 

1. Estabelecimento: Informar o estabelecimento; 

2. Origem: Informar a data inicial do Inventário; 

3. Destino: Informar a data final do Inventário; 

 
 

4. Gerar produtos com saldo negativo no período: 

 

Supondo que no dia 01/01 a empresa vendeu 5 unidades do produto X sendo que não tem o 

mesmo em estoque, dessa forma ficará negativo nesse dia. Ocorre que no dia 03/02 a empresa 

deu entrada desse produto na quantidade de 10 unidades. 

 

Caso na geração do inventário o usuário não marque a opção acima o sistema deixa de gerar o 

item pois no dia 01 ficou negativo, caso marque a opção, o sistema irá verificar se durante o 

período teve alguma entrada para que o saldo fique positivo. No final da geração, caso o item 

tenha saldo, ele será gerado para o inventário. 

 

Selecione o botão  para realizar a geração do Inventário. 
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Geração do Arquivo de inventário para o SPED Fiscal 
 
Para gerar o arquivo do inventário para o SPED Fiscal, deve-se ir no menu de Movimentos – 
Obrigações Estaduais – Gerar Arquivo do SPED ICMS/IPI onde será apresentada a tela abaixo: 
 

 
 

 

Inventário: 
 
Gerar Inventário sem Estoque – Informar quando desejar gerar o inventário sem movimentação. 
 
Gerar Inventário do período: 
  
01 - No final no período - quando se tratar do estoque final mensal ou outra periodicidade. 
Deverá ser informado pela empresa que está obrigada a inventário periódico ou que 
espontaneamente queira apresentá-lo; 
 
Obs.: Esse motivo de Inventário “No final do período” dispensa marcar  opção de Gerar 
Inventário do Período”.  
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02 – Na mudança de forma de tributação da mercadoria ICMS - quando, por exigência da 
legislação ou por regime especial, houver alteração da forma de tributação da mercadoria. Neste 
caso, se a legislação determinar, o inventário pode ser parcial.   
 
Exemplo: mercadoria no sistema de tributação por conta corrente fiscal (crédito e débito) e a 
legislação passa a cobrar o ICMS por substituição tributária; 
 
03 - Na solicitação de baixa cadastral, paralisação temporária e outras situações  – por 
ocasião da solicitação de baixa; 
 
04 - Na alteração de regime de pagamento condição do contribuinte – quando o contribuinte 
muda de condição, alterando o regime de pagamento. 
 
Exemplo: Mudança da condição “Normal” por inclusão no “Simples Nacional” ou inclusão em 
“Regime Especial”; 
 
05- Por determinação dos Fiscos - quando se tratar de solicitação especifica da fiscalização. 
 
 
Importante:  
 

 O motivo da geração do inventário informado na geração do arquivo deverá ser o mesmo 
informado no momento da inclusão do inventário conforme visto no tópico 1 deste manual. 

 
 Para gerar o inventário do ano anterior ao SPED, não é necessário marcar nenhuma das 

opções acima, pois o Fortes Fiscal gera essa movimentação de forma automática no 
arquivo de fevereiro do ano seguinte.  

 
 Ex: Inventário cadastrado com a data 31/12/2012 será gerado para o SPED Fiscal no 

momento da geração do arquivo referente a competência 01/02/2013 a 28/02/2013. 
 
Não Esquecer: 
 
Não podemos esquecer de informar os códigos contábeis referente aos itens. 
 
Essa informação é inserida através do menu de Cadastros – Códigos Contábeis: 
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Após cadastrada a conta contábil, ainda no de Cadastros localizar a opção do “Grupo de 
Produtos” para vincular o grupo a sua devida conta. 
 
 

  
 
 
A partir dos passos acima o registro do inventário será gerado com sucesso para o SPED Fiscal. 
  
 


