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O bloco K, integrante do sistema SPED, se constituirá em um 

avanço na sistemática de obrigações acessórias... 

A obrigatoriedade do bloco K no SPED está prevista para 

todas as empresas que são contribuintes do ICMS e/ou 

IPI, considerando: 

 Atendimento ao Ato Cotepe  nº 52, de 21/11/2013: O 

Livro Registro  Controle de Produção e Estoque 

(LRCPE – Livro Modelo 3 ), deverá ser transmitido 

mensalmente e obrigatoriamente em formato digital. 
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O que é o Bloco K? 
Requerimentos 

Estabelecimentos industriais; 

Equiparados a industriais; 

Atacadistas. 

Livro Modelo P3 –  

Registro Controle de Produção e Estoque. 

Via de regra, mensal  

(exceto se período de apuração for mais 

curto). 

Obrigados aprestar 

informações 

Substituição 

de obrigações 

Periodicidade 

 

Importante: Para fins do Bloco K da EFD, estabelecimento industrial é 

aquele que possui qualquer dos processos que caracterizam uma 

industrialização, segundo a legislação de ICMS e de IPI, e cujos 

produtos resultantes sejam tributados pelo ICMS ou IPI, mesmo que 

de alíquota zero ou isento. 
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A Cronologia do SPED e do Bloco K 

Apenas os vínculos ativos e informações de eventos que ocorrerem a partir do início da 

obrigatoriedade do SPED Bloco K para as empresas serão consideradas.  

Dec. 6.022/2007 
Instituiu o SPED 

Ajuste SINIEF nº 
11 de 
Setembro/2012 – 
Estende a 
exigibilidade da 
EFD para todas as 
empresas 
nacionais 

Inclui o bloco K 
no  Guia Prático 
da EFD 
ICMS/IPI – Ato 
Cotepe 52/2013 
 

Ajuste SINIEF nº 
2 de Março/2010 
– Especifica  
quais documentos 
fiscais serão 
escriturados na 
EFD (Livros de 
Entradas, Saídas, 
Apuração e CIAP 

 

Ajuste SINIEF nº 
2 de 
Setembro/2009 – 
Instituiu a EFD 
para os 
contribuintes do 
ICMS e IPI 

  

Ajuste SINIEF nº 10 
de Junho/20141º de 
Janeiro de 2015, 
obrigatoriedade 
para os 
contribuintes de 
ICMS prestarem 
informações do 
bloco K 

 

5ª reunião do 
CONSEFAZ. 
Possibilidade de 
prorrogação do 
prazo de início do 
Bloco K para 01 
de janeiro de 
2016. 

2007 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

SPED sem o Bloco K SPED com o Bloco K 

Ajuste SINIEF nº 
8 de 
Outubro/2015 – 
Instituiu o 
cronograma de 
apresentação do 
Bloco K 
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Cronograma de apresentação do Bloco K 

• Para os estabelecimentos industriais classificados nas divisões 10 a 32 da 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) pertencentes 
a empresa com faturamento anual igual ou superior a  
R$ 300.000.000,00; 

• Para os estabelecimentos industriais de empresa habilitada ao Regime 
Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle 
Informatizado (Recof) ou a outro regime alternativo a este. 

1º de 
janeiro de 

2016 

• Para os estabelecimentos industriais classificados nas divisões 
10 a 32 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas 
(CNAE) pertencentes a empresa com faturamento anual igual ou 
superior a R$ 78.000.000,00. 

1º de 
janeiro de 

2017 

• Para os demais estabelecimentos industriais, os 
estabelecimentos atacadistas classificados nos grupos 462 a 
469 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas 
(CNAE) e os estabelecimentos equiparados a industrial. 

1º de 
janeiro de 

2018 
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Apuração do faturamento para fins de  

apresentação do Bloco K 

Para fins de se 

estabelecer o 

faturamento que 

determina o 

cronograma de 

apresentação 

deverá ser 

observado o 

seguinte: 
 

Considera-se faturamento a receita 

bruta de venda de mercadorias de 

todos os estabelecimentos da 

empresa no território nacional, 

industriais ou não, excluídas as 

vendas canceladas, as devoluções de 

vendas e os descontos incondicionais 

concedidos 

O exercício de referência do faturamento 

deverá ser o segundo exercício 

anterior ao início de vigência da 

obrigação 
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O que é o Bloco K? 
Histórico – Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque (Modelo P3) 

Compras 

Produção 

Fiscal 

Contábil 

Logística 
... 

Áreas e processos Sistemas Compilador Ambiente Nacional do 

SPED 
Mensageria 

A entrega pode ser física, não é obrigatório o 

envio digital. 

O livro Modelo P3 pode ser substituído 

pelos controles quantitativos de mercadorias 

elaborados no formato da própria sociedade, 

caso esses permitam a perfeita apuração dos 

estoques. 

Antes com o Livro Modelo P3 

A entrega deverá ser por escrituração digital 

através do Bloco K do SPED, em layout definido.  

Depois com o SPED Bloco K 

Apresentado mediante a solicitação do 

Fisco. 

O Fisco não tem ferramentas para efetivar o 

cruzamento de informações entre as diversas 

fontes de informações (obrigações 

acessórias). 

Apresentado mensalmente ao Fisco. 

Haverá registros específicos para a 

escrituração de dados de acordo com as 

operações da atividade da sociedade. 

Com a informação prestada de forma padronizada por 

todos os contribuintes, o fisco poderá “cruzar” o 

detalhamento da informação com outros blocos do 

contribuinte e/ou de terceiros. 
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Requerimentos de Novos Controles 

Quadro Comparativo das obrigações fiscais entre o Livro Modelo 3 e o SPED Fiscal Bloco K 

Informação Livro Modelo 3 Bloco K 

  Descrição do Produto √ √ 

  Unidade de Medida √ √ 

  Classificação Contábil √ √ 

  Documento √ √ 

  Lançamento √ √ 

  Entradas √ √ 

  Saídas √ √ 

  Observações √ √ 

  Estoque Estruturado (Reg. K200) X √ 

  Outras movimentações internas entre mercadorias (Reg. K220) X √ 

  Itens produzidos (Reg. K230) X √ 

  Insumos Consumidos (Reg.K235) X √ 

  Industrialização efetuada por terceiros - Itens produzidos (Reg. K250)  X √ 

  Industrialização em terceiros - Itens consumidos (Reg.  255) X √ 
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Antes do evento do Bloco K ... 

Estoque Inicial 

de M.Prima 
Compras 

Estoque Final 

de M. Prima 
M. Prima 

Consumida 

Prod. Em Processo 

Venda de M. Prima 

Perdas 

Devolução 

Estoque Inicial de 

Prod. Em 

Processo 

Estoque Final de 

Prod. Em 

Processo 

Produtos 

Acabados 

Produzidos 

Estoque Inicial de 

Prod. Acabado 

Produtos 

Acabados 

Produzidos 

Estoque Final de 

Prod. Acabado 
Produtos 

Vendidos 

Inventário – 

Bloco H 

Notas Fiscais – 

Bloco C do EFD e 

Notas Fiscais 

Eletrônicas 

Inventário – 

Bloco H 

Inventário – 

Bloco H 

Inventário – 

Bloco H 

Inventário – 

Bloco H 

Inventário – 

Bloco H 

Notas Fiscais – 

Bloco C do EFD e 

Notas Fiscais 

Eletrônicas 

M. Prima 

Consumida 

Fórmula / 

Composição 

Informações que o Fisco possuía 

Informações incertas para o Fisco 
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Com o Bloco K ... 

Estoque Inicial 

de M.Prima 
Compras 

Estoque Final 

de M. Prima 
M. Prima 

Consumida 

Prod. Em Processo 

Venda de M. Prima 
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Vendidos 
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Bloco H 

Notas Fiscais – 

Bloco C do EFD e 

Notas Fiscais 

Eletrônicas 

Inventário – 

Bloco H 

Inventário – 

Bloco H 

Inventário – 

Bloco H 
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Bloco H 

Inventário – 
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Notas Fiscais – 

Bloco C do EFD e 
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M. Prima 
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Fórmula / 

Composição 
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Informações incertas para o Fisco 
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Bloco K 

Bloco K 

Bloco K 
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EFD Bloco K 

EFD Bloco C e NF-e 

EFD Bloco C e NF-e 

Insumos 

Produto 

Acabado 

Ordens de 

Produção 

NF Compra 

NF Venda 

Inventário 

de Insumos 

Inventário de 

Prod. Acabado 
NF de 

Devolução 

Imobilização – 

Bloco G 

NF de Devolução 

Remessa para 

industrialização por  

terceiros 

NF de Venda de 

Insumos Inventário de 

Prod. Em Processo 

Consumo 

Específico 

Padronizado – 

Registro 0210 

Baixa por 

perdas 

Retorno de 

industrialização de 

terceiros 

Conceitos de Estoque que Envolvem o Bloco K 
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Bloco K 

Informa o cadastro de itens 

Demonstra os insumos consumidos nos itens produzidos, bem como 

percentual de perdas desses insumos no processo produtivo. 

Informa o estoque final escriturado 

no período, de itens classificados 

como: 

00 – Mercadoria para revenda; 

01 – Matéria prima; 

02 – Embalagem; 

03 – Produtos em processo (K230); 

04 – Produto acabado (K230); 

05 – Subproduto;  

06 – Produto intermediário; e 

10 – Outros insumos. 

Demonstra movimentações internas de 

mercadorias, não enquadradas no K235/K255, 

como, por exemplo, trocas de código do item. 

Informa os itens produzidos, bem como 

prazo e quantidades totais ao final do 

período.  

Descrição dos insumos 

empregados para fabricação 

dos produtos acabados, bem 

como demonstra a 

substituição de insumos. 

Informa industrializações 

efetuadas por terceiros. 

Descrição dos insumos enviados a 

terceiros para emprego na 

produção, bem como demonstra a 

substituição de insumos. 

Tabela de 
Identificação 

do Item 

Consumo 
Específico 

Padronizado 

Abertura 

K001 

Encerramento 
do Bloco K 

 

K990 

Período de 
apuração do 
ICMS / IPI 

K100 

Estoque 
Escriturado 

K200 

Outras 
movimentações 
internas entre 
mercadorias 

K220 

Itens 
produzidos 

K230 

Insumos 
consumidos 

K235 

Industrialização 
efetuada por 

terceiros – Itens 
produzidos 

K250 

Industrialização 
em terceiros – 

Insumos 
consumidos 

K255 

0200 0210 

O que é o Bloco K? 
O Bloco K e sua composição 
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Lições aprendidas 
Data mapping 

DATA MAPPING 

Lições aprendidas 

Fiscal

Cadastro de produtos descentralizado (mesmo 

produto com códigos diferentes); 

Produtos acabados ou em processo com Tipo de 

Item diferente de “03” ou “04”; 

Cadastro de unidades de medida sem padronização; 

Montagem de “conjuntos” sem ficha técnica; 

Substituição de insumos sem o controle exigido 

pelo Bloco K; 

Ausência do Registro 0220 (Fatores de Conversão 

de Unidades); 

Informação inexistente para preenchimento do 

campo “Perda/quebra normal” no Registro “0210”; 

Diferença no estoque em poder de terceiros, se 

comparado as remessas e retornos simbólicos dos 

insumos remetidos para industrialização. 
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Lições aprendidas 
Pontos de atenção 

1 2 3 4 5 Obrigações Assessórias 

• Divergências nos 
dados informados 
no Bloco K com as 
demais obrigações 
acessórias;  

• Aumento de 
exposição à 
fiscalização 
eletrônica; 

• Exposição a multas 
por atraso ou envio 
de informações 
incorretas ou 
omissas. 

Tecnologia da Informação 

• Parametrização 
inadequada ou 
desatualizada na 
extração das 
informações;  

 

• Deficiência na 
rastreabilidade das 
informações para 
suportar defesas 
em autuações 
fiscais. 

Qualidade e Segurança da Informação 

• Migração de dados 
inconsistentes; 

 

• Cadastros 
inadequados ou 
desatualizados; 

 

• Disponibilização ao 
Fisco de dados 
sigilosos de 
produção e 
estoque. 

Carga Tributária 

• Expectativa de 
aumento de 
notificações e 
autuações do Fisco; 

 

• Dedutibilidade das 
perdas incorridas 
no processo de 
produção; 

 

• Risco de 
arbitramento do 
valor dos estoques. 

Estoque em / 
de Terceiros 

• Necessidade de 
controle de estoque 
de terceiros e/ou 
em terceiros. 



18 © 2015 KPMG Tax Advisors Ltda, uma sociedade simples brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG 

International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados.  

Lições aprendidas 
Pontos de atenção 

Sistemas Legados 

Controles Manuais 

ERP 

• “Fit Gap Analysis” 

• Ativação  

“Patches/Notas” do  

Bloco K  
 

• Análise de GAPs 
 

• Mapeamento das informações  

para Interfaces 
 

• Implementação do  

Bloco K 

• Testes/Validações 

• Suporte 

Pós  

“Go Live” 

 

Informações Solução Fiscal Informações SPED: Bloco K 

Mensageria Extratores / 

Interfaces 

• Desenvolvimentos: 

Extratores 

 Interfaces 

Melhorias para  

os GAPs 

• Testes/Validações 
 

Bloco K 
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Dimensões a serem analisadas, para que o BLOCO K 

seja completo 

 Processos, de Operações (Supply Chain & 
Manufatura) e de Finanças  
 

 Modelagem do processo produtivo pode não estar enquadrada 
com a regra tributária vigente; 

 Reavaliação dos processos para obtenção das informações 
necessárias ao Bloco K; 

 Adequação dos processos, para atender os impactos do Bloco K; 
 Consistência, confiabilidade, controle e  qualidade das 

informações. 
 

1 

 Estrutura Organizacional  
 Readequação da Estrutura 

Organizacional das 
empresas para a 
incorporação das 
atividades exigidas no 
Bloco K. 

2 

4  Tecnologia da Informação 
 

 Integração de diferentes sistemas tecnológicos; 
 Processos e  manuais; 

 Revisão das obrigações -  
consistência eletrônica (Atualização/ Implantação) 

 Plataforma tecnológica aderente às exigências  do Fisco 
 Validar os requisitos e ajustes na plataforma de sistemas de 

TI  que suporte adequadamente os novos processos; 
 Avaliar o aproveitamento dos recursos existentes; 

 Estratégia de roll out para os demais sites. 
 
 

5 

 Qualidade de Dados 

 Avaliação do processo e da 
qualidade do cadastro; 

 Saneamento de dados 
para adequação do layout 

exigido pelo Bloco K. 

 

 Pessoas & Cultura 
 Preparar os novos papéis e 

responsabilidades 
 Treinamento das pessoas envolvidas; 
 Mudança no “mindset” das pessoas; 
 Mudança cultural. 

 

 

3 

6 

 Normas Tributárias 

 Atendimento  aos requerimentos fiscais e 
legais; 

 Assegurar a qualidade da informação; 

 Eliminar riscos fiscais; 

 Mapear as operações fiscais relacionadas ao 
movimento de estoque (ICMS) e Produtos 

acabados. 
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