DARF - Orientação Registro F100
Lançamento dos valores para o registro F100 no SPED Contribuições - Guia Prático da
EFD Contribuições – Versão 1.35: Atualização em 18/06/2021
Deverão ser informadas no Registro F100 as demais operações que, em função de sua natureza ou documentação, não
sejam passíveis de serem escrituradas em registros próprios dos Blocos A, C, D e F.
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:
- Receitas Financeiras auferidas no período;
- Receitas auferidas de Juros sobre o Capital Próprio;
- Receitas de Aluguéis auferidas no período;
- 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;
- Outras receitas auferidas, operacionais ou não operacionais, não vinculadas à emissão de documento fiscal
específico;
- Despesas de Aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa;
- Contraprestações de Arrendamento Mercantil;
- Despesa de armazenagem de mercadorias;
- 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;
- Aquisição de bens e serviços a serem utilizados como insumos, com documentação que não deva ser informada nos
Blocos A, C e D;

Como lançar no ConsisaNET
DARF>MOVIMENTO>GERAÇÃO DE DOCUMENTO E GERADORAS DE CONTRIBUIÇOES.

Nesta tela clicar em NOVO F5 para iniciar o lançamento.

Na tela do lançamento informar a DATA, a OPERAÇÃO (tem 3 opções), para CRÉDITO
DE AQUISIÇÃO ou RECEITA SUJEITA AO PAGAMENTO OU NÃO DE PIS/COFINS
(ex. receita de aluguel, frete etc.)
Informar o valor da operação que irá compor a BC, o TIM para a contabilização e as
informações para os tributos de PIS/COFINS. Caso queira gerar FINANCEIRO marcar a
opção e clicar em GRAVAR-F7.

Se gerar financeiro obrigatoriamente tem que contabilizar o registro, o TIM precisa ter
os históricos preenchidos de acordo com a receita ou despesa que será lançada.
Podem ser registrados impostos retidos e também bases para que o sistema
acrescente no DARF gerado sobre a receita.

Na próxima tela informar os dados do financeiro

Informar os dados e gravar, na próxima tela o sistema abrira a contabilização da
operação, lembrando que a contabilização e de acordo com o TIM informado na tela
inicial.

Darf gerado, logo salvar e imprimir;

Na geração/apuração do SPED CONTRIBUIÇÕES o sistema vai demostrar as
informações dos valores lançados de acordo com a operação informada no lançamento
(credito/debito)
Dentro da apuração no sped contribuiçoes, o sistema levará, nos registro tanto
M200 como M600 os valores respectivos a apuração;

Ao clicar na opção M210, e possivel visualizar a origem dos lançamentos, onde
sistema detalha os valores;

Registro F100 dentro do Speed

