
INFORMAÇÕES CONCEITUAIS QUANTO AO F100

Neste bloco serão informadas pela pessoa jurídica, as demais operações geradoras de contribuição ou de 
crédito, não informadas nos Blocos A, C e D:

Onde esta localizado o registro F100:

• Observem  que  cada  estabelecimento,  ou  seja,  Matriz  e  filiais,  possuem  seus 
próprios registros, exceto a apuração do PIS/COFINS que é feita de forma consolidada. 
• Existe  este  registro  F100  tanto  em  Documentos  Fiscais  de  Saídas/Prestações 
quanto em Documentos Fiscais de Entrada/aquisições com Crédito 



Devem ser informadas no registro F100 as operações representativas das demais receitas auferidas, com 
incidência  ou  não  das  contribuições  sociais,  bem como  das  demais  aquisições,  despesas,  custos  e 
encargos com direito à apuração de créditos das contribuições sociais, que devam constar na escrituração 
do período, tais como:

 1. Demais receitas auferidas, da atividade ou não, tais como:
 a) receitas financeiras
 b) juros sobre o capital próprio
 c) aluguéis de bens móveis e imóveis
 d) receitas não operacionais (venda de bens do ativo não circulante)
 e) Outras receitas  auferidas,  operacionais  ou não operacionais,  não vinculadas  à  emissão de 

documento fiscal específico;
 f) demais receitas não escrituradas nos Blocos A, C e D
 g) Montante  do  faturamento  atribuído  a  pessoa  jurídica  associada/cooperada,  decorrente  da 

produção  entregue  a  sociedade  cooperativa  para  comercialização,  conforme  documento 
(extrato, demonstrativo, relatório, etc) emitido pela sociedade cooperativa.

 h) Receitas e operações com direito a crédito, vinculadas a consórcio, contratos de longo prazo, 
etc.,  cujos  documentos  que a  comprovem ou validem não sejam notas  fiscais,  objeto  de 
relacionamento nos Blocos A, C ou D;

 2. Outras operações com direito a crédito, tais como:
 a) contraprestação de arrendamento mercantil
 b) aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos
 c) despesas de armazenagem de mercadorias
 d) aquisição de bens e serviços a serem utilizados como insumos, com documentação que não 

deva ser informada nos Blocos A, C e D
 e) Operações de importação de mercadorias para revenda ou produtos a serem utilizados com 

insumos, quando a apropriação dos créditos ocorrer amparada pela DI (na competência do 
desembaraço aduaneiro) e não pela entrada da mercadoria com a nota fiscal correspondente.

As operações relacionadas neste registro devem ser demonstradas de forma individualizada quando se 
referirem a operações com direito a  crédito da não cumulatividade, como nos casos de contratos de 
locação de bens móveis e imoveis, das contraprestações de arrendamento mercantil, etc.

Podem ser demonstradas de forma consolidada as operações que, em função de sua natureza, volume ou 
detalhamento,
dispensa a sua individualização, como por exemplo, na demonstração dos rendimentos de aplicações 
financeiras oriundos
de investimentos diversos ou em contas diversas, consolidando as operações por instituição financeira:

• Rendimentos de aplicação financeira – Banco X;
• Rendimentos de aplicação financeira – Banco Y.

As  operações  que  não  se  refiram  a  um  estabelecimento  específico da  pessoa  jurídica  devem  ser 
relacionadas nos registros filhos do estabelecimento centralizador da escrituração (estabelecimento sede).



INFORMAÇÕES DE PREENCHIMENTO DO REGISTRO F100, F120 E F130

CST's a serem utilizados neste registro F100:
 1. Tipo da Operação:

 a) 0 – Operação Representativa de Aquisição, Custos, Despesa ou Encargos, Sujeita à Incidência 
de Crédito de PIS/Pasep ou Cofins (CST 50 a 66).

 b) 1 – Operação Representativa de Receita Auferida Sujeita ao Pagamento da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins (CST 01, 02, 03 ou 05).

 c) 2 - Operação Representativa de Receita Auferida Não Sujeita ao Pagamento da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins (CST 04, 06, 07, 08, 09, 49 ou 99).

Quanto à natureza e a orgiem do crédito:  estes campos (Natureza da Base de Cálculo do Crédito e 
Origem do Crédito) somente serão preenchidos para as operações que forem geradoras de crédito, para as 
demais operações deixar os campos em branco.

São duas as formas de se creditar PIS/COFINS sobre Ativo Imobilizado vide tabela 4.3.7 abaixo:

4.3.7 – Tabela Base de Cálculo do Crédito:
Código Descrição

01 Aquisição de bens para revenda

02 Aquisição de bens utilizados como insumo
03 Aquisição de serviços utilizados como insumo
04 Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor
05 Aluguéis de prédios
06 Aluguéis de máquinas e equipamentos
07 Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda
08 Contraprestações de arrendamento mercantil
09 Máquinas,  equipamentos  e  outros  bens  incorporados  ao  ativo  imobilizado (crédito  sobre 

encargos de depreciação).
10 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base 

no valor de aquisição).
11 Amortização e Depreciação de edificações e benfeitorias em imóveis
12 Devolução de Vendas Sujeitas à Incidência Não-Cumulativa
13 Outras Operações com Direito a Crédito
14 Atividade de Transporte de Cargas – Subcontratação
15 Atividade Imobiliária – Custo Incorrido de Unidade Imobiliária
16 Atividade Imobiliária – Custo Orçado de unidade não concluída
17 Atividade  de  Prestação  de  Serviços  de  Limpeza,  Conservação  e  Manutenção  –  vale-

transporte, vale-refeição ou vale alimentação, fardamento ou uniforme.
18 Estoque de abertura de bens



O crédito referente ao ativo imobilizado possui seu próprio registro (F120 “pelo valor da depreciação ” ou 
F130 “pelo valor da aquisição”), Nestes registros o CST a ser utilizado deve ser 98 ou 99. 

Para que os créditos sejam computados na apuração deve-se detalhar os ativos imobilizados no registro 
F100. Neste registro o CST a ser utilizado será o 50.

Quando do detalhamento dos bens do ativo imobilizado no registro F100, será solicitado o Fornecedor e 
Código daquele determinado “bem” do ativo imobilizado. (ainda não temos orientação para os casos onde 
a empresa não possua estas informações).

Algumas perguntas e respostas retiradas do perguntas e respostas da RFB
41. Na aquisição para o ativo permanente, devemos informar a NF (na data da aquisição) mesmo que 
naquele momento não haja crédito nenhum a ser apropriado? 
A escrituração de documentos fiscais no Bloco C, representativas de aquisição para o ativo imobilizado, 
não serão consideradas automaticamente  para  o  cálculo  dos créditos,  inclusive  porque tem registros 
próprios para tanto (F120 e F130). Todavia, pode a empresa relacionar no bloco C a aquisição, inclusive 
porque já fica demonstrado ao Fisco o detalhamento de suas aquisições de natureza permanente. Mas a 
sua escrituração não é obrigatória.

53. Não sendo possível separar o grupo de bens entre máquinas e equipamentos, como informar o campo 
03 – IDENT_BEM_IMOB?
Nestes casos pode a pessoa jurídica informar tudo no código 04 ou 05. 

55 Na aquisição de bens destinados ao Ativo Imobilizado, em que momento ocorre o direito ao 
crédito do PIS/Cofins ? Na entrada da nota fiscal ou quando o bem começa a ser utilizado ?

A hipótese  legal  para  creditamento,  conforme art.  3°  das  Leis  10.833,  de  2003,  é  a  ocorrência  da 
depreciação/amortização, observadas as demais previsões legais. Dessa forma, o crédito nasce quando a 
depreciação/amortização começa a ser incorrida.



REGISTRO F100 SPED CONTRIBUIÇÕES:



REGISTRO F120 SPED CONTRIBUIÇÕES



REGISTRO F130 SPED CONTRIBUIÇÕES


