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Desde 1976, a Consulcamp disponibiliza serviços

de auditoria, assessoria e consultoria nas áreas

contábil, fiscal, tributária, trabalhista,

controladoria e de gestão, bem como na área

societária compreendendo diversos atos e

inúmeras atividades, desde a sucessão familiar até

a assessoria executiva para o planejamento

estratégico de negócios.

3 ESCRITÓRIOS NO 
PAÍS

MAIS DE 40 ANOS DE 
HISTÓRIA

REGISTRO 
CVM

MAIS DE 310 CLIENTES ATIVOS 
EM DIVERSOS SEGMENTOS

MAIS DE 90 PROFISSIONAIS,
2 DOUTORES, 14 MESTRES

12 PROFESSORES

Compromisso com os 
desafios da sua empresa
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BLOCO K

O Bloco K é uma obrigação na qual a empresa passará a enviar

mensalmente ao Fisco, na EFD-ICMS/IPI, os dados referentes à

estoque e movimentação de mercadorias, produção e consumo de

insumos.

Atualmente essas informações são mantidas em poder da empresa e

acessadas pelo Fisco somente quando requeridas (Livro Mod. 03 ou

controle alternativo).

Ficha 

Técnica

CONTROLE DE CONSUMO?



BASE LEGAL

 Artigos 63 a 69 e 72 do Convênio Sinief S/Nº

de 15/12/1970;

 Ajuste SINIEF nº 2/2009 (última alteração do

Bloco K nº 25/2016);

 Artigos 216 e 217 do RICMS/SP-00;

 Portaria CAT-SP 147/2009.
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PRAZO DE ENTREGA

Livro Digital (EFD ICMS-IPI):

 Mensal (em São Paulo, todo dia 20 do mês

subsequente à competência);

 Ideal manter a escrituração sincronizada com as

entradas e baixas do sistema. Aliar as informações

com departamentos como PCP, Custos, Almoxarifado e

Gerenciamento de Estoque serão primordiais para a

geração do arquivo.

Lembrar do Bloco 
H (Inventário) na 

EFD de 
fevereiro/2019



BLOCO K
PENALIDADES

Federal:

Multa de 3% sobre as transações comerciais ou

financeiras, por informações inexatas, incompletas ou

omitidas (Art. 57 da MP nº 2158-35/2001).

Estadual (SP):

Multa no valor de 6 UFESPs por livro em atraso e de 1%

sobre o valor das operações não escrituradas no livro

pertinente (Bloco K), caracterizando-se por

irregularidade na escrituração do arquivo digital Sped

Fiscal (Art. 527, Inc. V, alíneas “h” e “o” do RICMS/SP-

00).
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BLOCO K

Consumo 
efetivo 

da 
produção

Perdas 
comuns 

do 
processo

Lista 
técnica

Ajustes de 
inventário

FICA A CRITÉRIO DE CADA UNIDADE 

FEDERADA A APRESENTAÇÃO DO 

REGISTRO 0210 – CONSUMO ESPECÍFICO 

PADRONIZADO (LISTA TÉCNICA).

• SÃO PAULO DISPENSOU O REGISTRO (PORTARIA

CAT Nº 07/2018)

• MINAS GERAIS EXIGIU O REGISTRO

(RESOLUÇÃO SEF Nº 5.071/2017)



BLOCO K
BENEFÍCIOS DO BLOCO K

Com o Bloco K, é possível avaliar:

 Padrão do processo produtivo;

 Movimentação de estoques;

 Localização dos estoques mensalmente;

 Produtos substitutos dos insumos;

 Acompanhamento dos produtos através das notas

fiscais;

 Perdas injustificadas do processo;

 Estorno de créditos tributários;

 Mais profundamente, avaliação dos custos.



BLOCO K
•Registro 0210 (filho do Registro 0200)Cadastro

•Registro K200Saldo de Estoque

•Registro K220
Movimentações 

Internas

•Registro K230 (Pai) – produção própria

•Registro K235 (Filho) – produção própria

•Registro K250 (Pai) – terceiros

•Registro K255 (Filho) – terceiros

Ordens de 
Produção

•Registro K290 (Pai) – produção própria

•Registro K291 (Filho) – produção própria

•Registro K292 (Filho) – produção própria

•Registro K300 (Pai) – terceiros

•Registro K301 (Filho) – terceiros

•Registro K302 (Filho) - terceiros

Produção Conjunta

•Registro K210 (Pai) – desmontagem

•Registro K215 (Filho) – desmontagem

•Registro K260 (Pai) – reprocesso

•Registro K265 (Filho) – reprocesso

Outras Operações

•Registro K270 (Pai)

•Registro K275 (Filho)

•Registro K280 – posição de estoque

Correções de 
Apontamento

VERIFICAR DISPENSA NAS UFs

A PARTIR DE JANEIRO-2019
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BLOCO K

Visão do dia-a-dia

Com base nos projetos desenvolvidos apontamos os principais 
fatores de risco na implantação do projeto de Bloco K:

95% das empresas avaliadas possuem algum tipo de problema

relacionado à ficha técnica (estrutura dos produtos

inexistente ou desatualizada);

85% das empresas analisadas possuem divergência nas

quantidades recebidas com relação a nota fiscal de entrada

que impactam no saldo em estoque;

90% das empresas avaliadas não possuem o controle estimado da

perda de insumos no processo produtivo por insumo;

65% das empresas possuem saída ou entrada de amostras

utilizadas na produção sem a emissão das respectivas notas

fiscais.



BLOCO K
DESAFIOS

A implementação do Bloco K é mais que uma avaliação sistêmica.

Ela aborda questões culturais da empresa e de seus colaboradores,

principalmente do que se trata da área produtiva e dos demais

setores envolvidos como compras, vendas, PCP, contábil, tributário,

estoque, custos entre outros. Abaixo alguns dos principais desafios:

O controle produtivo deverá estar alinhado para a adequada

apresentação ao Fisco sem risco de penalidades.

Treinamento de profissionais: investimento na capacitação da sua

equipe para evitar multas.

100% das movimentações deverão ser entregues dentro do prazo

estabelecido pelo governo de forma digital.

Os registros eletrônicos de produção e estoque deverão ser 100%

atualizados.
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Aspectos importantes 
para implantação segura

Avaliação das Rotinas, Procedimentos e Sistemas de Controles 

de Movimentação de Mercadorias

Obter o entendimento sobre as atividades desempenhadas pela empresa, avaliar as rotinas e 

fluxos de movimentação de materiais, bem como os sistemas e controles internos utilizados 

para tais operações. Discussão sobre os critérios e práticas adotadas na movimentação das 

mercadorias, apontamento de consumo e estoque, apuração de perdas e controles de ajustes 

de inventário.



BLOCO K

Aspectos importantes 
para implantação segura

Mapeamento Geral dos Campos (layout)

Avaliação dos campos exigidos/aplicáveis às atividades da empresa em observância ao Bloco K 

(EFD), evidenciando as diferenças existentes entre o leiaute exigido e as informações 

disponíveis na empresa, por meio da qual serão identificadas as seguintes características das 

informações: existência, rotina de geração e formato das informações.



BLOCO K

Aspectos importantes 
para implantação segura

Certificação das Informações do Bloco K geradas na EFD

Certificação do conteúdo do arquivo digital do Bloco K (EFD) gerado pela empresa, da 

aplicação de técnicas destinadas à validação e à identificação de inconsistências. A 

certificação deve propiciar à empresa segurança, qualidade e confiabilidade das informações 

prestadas ao Fisco, além de serem convergentes com as demais obrigações acessórias 

entregues.
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Agenda Treinamentos Consulcamp no Ciesp Campinas

1) Novas normas contábeis – Receitas, Leasing, Instrum. Financeiros
Data: 18/03/2019 

2) Bloco K - Controle de Produção e Estoque no SPED Fiscal  
Data: 04/04/2019 

3) ECF (Declaração Anual Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas) 
Data: 04/06/2019 

4) Normas contábeis para pequenas e médias empresas
Data: 19/08/2019 

5) Planejamento tributário e benefícios fiscais
Data: 04/11/2019 
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