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RESUMO EMPRESA –  WS REMOTO  

Formada por um grupo de profissionais que atua ativamente no mercado, oferecemos soluções de ponta com o 

melhor custo/benefício do mercado sem intermediários. 

Nossos consultores possuem mais de 10 anos de experiência e são profissionais atuantes em empresas 

multinacionais de médio e grande porte. Nossa taxa é a menor do mercado em contratação de consultores seniores 

especialistas. 

Somos membro oficial da SAP® PartnerEdge® open ecosystem. 

PROCESS DETAIL SPED EFD –  BLOCO K 

 

Desenvolvimento conforme o Manual do Guia Pratico do Governo: 

 

Gerar o arquivo SPED EFD Bloco K conforme Guia prático EFD Versão 2.0.19 em anexo 

GUIA PRÁTICO DA 

EFD - Versão 2.0.19.pdf
 

 

Desenvolvimento de Transações auxiliares para fazer a avaliação prévia ods dados de produção a ser gerada no 

J_1BEFD 

 

- ZBRSPEDK – Report Teste SPED Bloco K: Relatório desenvolvido para facilitar a validação dos blocos K230/K235 e 

K250/K255. No relatório é possível verificar todos os consumos das ordens de produção/subcontratação, lista 

técnica, materiais que foram substituídos na lista técnica ...  

 

-  ZBRSPEDV – SPED variáveis: Parâmetros para a geração correta do bloco K. Nessa tabela são preenchidos todos os 

códigos dos fornecedores parceiros, tipo de item, De x Para de materiais substituídos nas ordens de 

produção/subcontratação (K235/K265). O parâmetro de De x Para dos matérias substituídos é de manutenção 

mensal devido as substituições de itens necessárias nas ordens de produção e subcontratação.  

 

- J_1BEFD – Creation of SPED Digital Archive: Transação utilizada para gerar o arquivo do SPED EFD  

 

Procedimento: 

 

Transação ZBRSPEDK – Report Teste SPED Bloco K: Gerar o relatório selecionando a opção do bloco K250 

(Subcontratação) para o período que será gerado o SPED. Conferir todos os materiais que foram substituídos durante 

o processo de subcontratação.  

 

- Para maiores informações sobre itens substitutos verificar a página 177 do GUIA PRÁTICO DA EFD – Versão 2.0.19 

em anexo no início desse documento  

 

Parâmetros de seleção:  

Selecionar a opção K250 Subcontratação Resumido 

Plant: Informar o Centro 

Data SPED: Período que o SPED será gerado 

Layout: /PADRÃO 

http://www.wsremoto.com.br/
mailto:contato@wsremoto.com.br


  

 
WWW.WSREMOTO.COM.BR 

 
 
 
 

 

www.wsremoto.com.br                                                        contato@wsremoto.com.br    

 

 
 

No relatório serão exibidas todas as informações das subcontratações do período. Para identificar os itens 

substituídos consultar o campo Componente (Estará preenchido) 

 

Exemplo:  

 

Conforme imagem abaixo sabemos que para a subcontratação do exemplo material (K250) utilizamos o item  (K255) 

que substituiu o item (K255)  

 

 
 

Clicar no ícone  para voltar para tela inicial  

 

Gerar o relatório selecionando a opção do bloco K230 (Ordem de Produção) para o período que vai gerar o SPED. 

Conferir todos os materiais que foram substituídos durante o processo de produção.  
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- Para maiores informações sobre itens substitutos verificar a página 175 do GUIA PRÁTICO DA EFD – Versão 2.0.19 

em anexo no início desse documento  

 

Parâmetros de seleção:  

Selecionar a opção K230 O.P Resumido  

Plant: Centro a ser gerado 

Data SPED: Período que o SPED será gerado 

Layout: /OP 

 

 
 

No relatório serão exibidas todas as informações das subcontratações do período. Para identificar os itens 

substituídos consultar o campo Componente (Estará preenchido) 

 

Exemplo:  

 

Conforme imagem abaixo sabemos que para a produção do exemplo produto (K230) utilizamos o item (K235) que 

substituiu o item (K235)  
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Transação ZBRSPEDV – SPED Variáveis: Inserir mensalmente os De x Para dos materiais (conforme transação 

ZBRSPEDK)  

 

Conforme exemplo acima vamos primeiro incluir o De x Para da subcontratação do material  

 

Parâmetros de seleção:  

 

Clicar no ícone  para Editar  

Clica no ícone  para inserir os dados 

 

Preencher os campos:  

Mês: Mês e ano da geração do arquivo 

Local.Neg: Local de negócios 0003  

Cen.: Centro MA10  

Bloco: Bloco K255  

Campo SPED:  COD_INS_SUBST 

Variável 1: Material da subcontratação (K250) nesse caso  

Variável 2: Item consumido na subcontratação nesse caso abaixo (Campo Material do relatório ZBRSPEDK) 

Valor SPED: Item substituído na subcontratação nesse caso abaixo  (Campo Componente do relatório ZBRSPEDK) 

 

Conforme exemplo acima vamos incluir também o De x Para da ordem de produção do produto 5010E-PJALBR1-K106 

 

Preencher na segunda linha os campos de substituição: 

 

Clicar no ícone  para salvar os dados inseridos  

 

Após salvar os dados serão exibidos conforme imagem abaixo 

 

 
 

Preencher também os demais parâmetros necessários (Parâmetros já previamente preenchidos pelo Suporte TI) 
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Transação J_1BEFD – Creation of SPED Digital Archive: Gerar o arquivo do SPED EFD 

 

 
 

Com os devidos desevolvimento nas BADI oferecido pelo SAP standard e tabelas auxiliares, foi possível fazer a 

extração do arquivo SPED EFD com o Bloco K, desta forma permanece com a solução integrada no standard da SAP, 

não impactando nas futuras atualizações e migrações. 

 

 

INVESTIMENTO 

Envie-nos a sua necessidade de demanda sem compromisso, e montaremos uma proposta com escopo fechado nos 

termos apresentados.   

contato@wsremoto.com.br 

Localização: 

Rua Tenerife, 31, 4º andar  

Vila Olímpia - São Paulo/SP - CEP 04548-040 

+55 (11) 3847-8927 
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