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DECRETO Nº 145/2018 

 

NORMATIZA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE 
SERVIÇO ELETRÔNICA – NFS–E E A 
TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO ELETRÔNICA 
MENSAL DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE 
QUALQUER NATUREZA – ISSQN, PARA AS 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, no uso de suas atribuições legais e visando regulamentar o disposto nos 
artigos 223. A e 227.A da Lei Complementar 001/2010 alterada pela Lei 
Complementar 17/2018. 
 
 

DECRETA: 
 
 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art.  1º A Declaração Eletrônica de Serviços deverá ser gerada 
via software disponibilizado pela Secretaria Municipal da Fazenda, até o dia 
10 do mês seguinte, por todos os prestadores de serviços, das Notas de 
Serviços Eletrônicas emitidas pelo sistema. 
 
 

DO CONTEÚDO DOS DADOS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 
ELETRÔNICA 

 
Art.  2º Na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e 

constarão os seguintes dados:  
I – brasão e nome do Município; 
II – número sequencial; 
III – código de verificação de autenticidade; 
IV – data e hora da emissão;  
V – identificação do prestador de serviços, com:  
a) nome ou razão social;  
b) nome fantasia do Contribuinte;  
c) endereço;  
d) inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;  
e) inscrição municipal.  
VI – identificação do tomador dos serviços, com:  
a) nome ou razão social;  
b) inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro 
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Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;  
c) inscrição municipal, quando sediado no Município.  
VII – discriminação do serviço;  
VIII – valor total da NFS-e; 
IX – enquadramento do serviço prestado na lista de serviços; 
X – valor total das deduções da base de cálculo, conforme previsto em 
legislação específica; 
XI – valor da base de cálculo; 
XII – alíquota do ISSQN; 
XIII – valor do ISSQN; 
XIV – indicação de retenção do ISSQN na fonte, quando for o caso;  
XV – indicação de outras retenções, quando for o caso.  
 
 

DA ADESÃO AO SISTEMA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE 
SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-E 

 
Art.  3º – A utilização da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – 

NFS-e deverá ser requerida pelo Contribuinte à Secretaria Municipal da 
Fazenda do Município, nos termos deste regulamento, no período de 03 de 
maio a 30 de junho de 2018. A partir desta data não será permitida a 
emissão de notas fiscais por outro regime. 

§ 1° – A autorização e o acesso à emissão da Nota Fiscal de 
Serviços Eletrônica – NFS-e está condicionada a apresentação das notas 
fiscais emitidas por outro regime, com devolução das notas não utilizadas 
para o devido cancelamento e consequente inutilização pelo fisco 
municipal.  

§ 2° – Os Contribuintes autorizados a emitirem Notas Fiscais 
Conjuntas de registro de operações de prestação de Serviços e de 
operações de vendas de mercadorias para aderir à utilização da Nota 
Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, só poderão fazê-lo após desistência 
do regime de emissão conjunta, observado o disposto no parágrafo 
segundo deste artigo. 
 
 

DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 
 
Art.  4º – A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e será 

emitida pelo Contribuinte, devidamente registrado no cadastro municipal no 
endereço eletrônico do Município de Santa Teresa.  

§ 1° – A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e emitida, 
deverá ser impressa em via única e ser entregue ao tomador de serviços, 
salvo se for enviada por e-mail ou outro meio eletrônico ao tomador de 
serviços. 

§ 2° – A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e não será 
emitida por Contribuintes com situação cadastral suspensa. 

§ 3° – O emitente e o destinatário deverão manter a NFS-e em 
arquivo digital, sob sua guarda e responsabilidade, pelo prazo estabelecido 
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na legislação tributária, mesmo que fora da empresa, e, a NFS-e poderá 
também, a critério do Município, ficar disponível para consulta em seu site 
oficial, pelo prazo de 05 (cinco) anos. 

§ 4° – A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e poderá ser 
emitida com data retroativa de no máximo 10 (dez) dias, desde que haja 
comprovadamente algum acontecimento que impossibilite sua emissão na 
data correta, ou haja, regime especial previamente autorizado para esse 
fim. 

 
 

DO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – 
NFS-E 

 
Art.  5º – A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e poderá 

ser cancelada no próprio aplicativo, no prazo máximo de 10 (dias), 
contados da emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, desde que, 
não tenha ocorrido o pagamento do Imposto. 

§ 1° – Após o pagamento o cancelamento só se dará mediante 
requerimento à Secretaria Municipal da Fazenda. 

§ 2° – O procedimento administrativo para solicitação de 
cancelamento da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e deverá conter 
os seguintes documentos: 

I – requerimento dirigido à autoridade fiscal competente, 
descrevendo o motivo do cancelamento; 

II – termo de cancelamento; 
III – declaração do tomador do serviço, em papel timbrado, 

carimbado e assinado ratificando o cancelamento do documento fiscal ou o 
seu não recebimento; 

IV – comprovante de recolhimento do imposto, nas situações 
em que tenha ocorrido pagamento do imposto. 

§ 3° – O valor do ISSQN compensado em virtude do 
cancelamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-e ficará sujeito a 
posterior homologação pelo fisco e, se for o caso, acarretará imposição de 
penalidades. 

§ 4° – Ficará disponível no aplicativo de emissão de nota fiscal, 
o relatório de cancelamento de NFS-e, que constará o número das notas 
fiscais canceladas por período. 

 
Art.  6º – A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e que for 

cancelada aparecerá com a chancela de "cancelada" tanto para o prestador 
quanto para o tomador de Serviços que consultar o documento no 
aplicativo da NFS-e. 

 
 

DO USO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-E 
 
Art.  7º – A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e 

destina-se exclusivamente ao registro de operações de prestação de 
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Serviços, não sendo possível sua utilização em conjunto com a de registro 
de operações mercantis subordinadas à legislação Estadual. 

§ 1° – A autorização para a emissão da Nota Fiscal de Serviços 
Eletrônica – NFS-e deverá ser solicitada por meio eletrônico, pelo 
Contribuinte. 

§ 2° – O Contribuinte que exerça atividades conjuntas de 
prestação de serviços e venda mercantil e deseje optar em emitir a Nota 
Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e, deverá requerer o seu ingresso ao 
regime de emissão eletrônica da nota fiscal de Serviços e desistindo do 
regime conjunto, observado o disposto no parágrafo primeiro do artigo 3º 
deste Decreto. 

 
 

DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-E AVULSA 
 
Art.  8º – Considera-se Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – 

NFS-e Avulsa o documento que será emitido apenas por meio eletrônico e 
solicitada pelo próprio Contribuinte, ao Setor Tributário. 

§ 1° – A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e Avulsa, 
somente será concedida, atendidas as determinações contidas na 
legislação específica vigente, aos Contribuintes que a solicitarem mediante 
prévia análise da Secretaria Municipal da Fazenda. 

§ 2° – A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e Avulsa 
somente será gerada e emitida após a comprovação do pagamento do 
imposto correspondente.  

 
 
DO RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS – RPS 

 
Art.  9º – O Recibo Provisório de Serviços – RPS é documento 

de emissão autorizada pela Secretaria Municipal de Finanças, a ser 
utilizado por Contribuintes inscritos no cadastro municipal, no eventual 
impedimento da emissão da NFS-e, devendo ser substituído pela 
respectiva Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e no prazo máximo de 
até 10 (dez) dias. 

Parágrafo Único - A substituição prevista no caput deste artigo 
poderá ser realizada por lote ou individualmente via sistema eletrônico. 

 
 

DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PELA RETENÇÃO DO 
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 

 
Art.  10 – A retenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza pelos Tomadores de Serviços conforme disposto na legislação 
específica vigente, se fará por meio do módulo de substituição tributária 
disponível no aplicativo da NFS-e.  

Parágrafo Único – Quando o Contribuinte do ISSQN for 
optante do Simples Nacional a retenção do Imposto Sobre Serviços de 
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Qualquer Natureza pelos Tomadores de Serviços também se fará por meio 
do módulo de substituição tributária disponível no aplicativo da NFS-e. 

 
 

DOCUMENTO AUXILIAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
Art.  11 – O Documento Auxiliar de Prestação de Serviços – 

DAPS é um documento de existência exclusivamente digital, emitido e 
armazenado eletronicamente, com a finalidade de registrar as operações 
de prestação de serviços de prestadores de serviços não estabelecidos no 
Município de Santa Teresa e sujeitos a retenção do ISSQN na fonte. 

 
 

DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 
 
Art.  12 – Para os fins deste artigo, e nos termos do artigo 4º da Lei 

Complementar Federal nº 116/2003, as informações e dados serão prestadas pelo 
Administrador da Agência Bancária ou por quem a respectiva Instituição Financeira 
designar formalmente, mediante prévia ciência à Secretaria Municipal da Fazenda. 

§ 1º – As Instituições Financeiras deverão transmitir por meio do 
aplicativo online a DES-IF mensalmente dos fatos geradores ocorridos a partir 
de maio de 2018. 

§2º – As receitas de prestação de serviços deverão ser escrituradas na 
referida declaração, observadas as contas e a estrutura prevista nas Normas 
Básicas do Plano de Contas instituído pelo Banco Central do Brasil. 

§3º – A Declaração Mensal deverá ser entregue mesmo quando o 
declarante não apresente movimento tributável no período ou esteja inativo. 

§4° – A critério do Setor de Fiscalização Tributária, poderão ser 
rejeitadas as Declarações que contenham inconsistências relativas à forma de 
escrituração. Após a ciência da rejeição a Instituição Financeira terá 10 (dez) dias 
para apresentar a declaração retificadora. 

§5° – Será pessoalmente responsabilizado pelas obrigações 
tributárias resultantes de atos praticados com infração à presente lei, o 
gerente, o diretor e/ou representante de cada agência das Instituições 
Financeiras. 

§6° – As receitas de serviços lançadas na conta COSIF 
“Rendas Antecipadas” (5.1.1.10.00-4) serão tributadas pelo Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza normalmente, sem qualquer dedução, 
mesmo antes da ocorrência do fato gerador. 

§ 7º – Módulo de Informações Comuns: deverá ser entregue ao fisco 
no início das declarações que trata este Decreto, e anualmente até o dia 28 do mês 
de fevereiro, ou quando houver alguma modificação nos dados, devendo conter o 
Plano geral de contas comentado – PGCC. 

§ 8º – Módulo de Apuração Mensal do ISSQN: deverá ser gerado 
mensalmente e entregue ao fisco até o dia 10 do mês seguinte ao da competência 
dos dados declarados, contendo: 

I – o conjunto de informações que demonstram a apuração da receita 
tributável por subtítulo contábil; 
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II – o conjunto de informações que demonstram a apuração do ISSQN 
mensal; 

III – a informação se for o caso, de ausência de movimento, por 
dependência ou por instituição. 

§ 9º – Módulo Demonstrativo Contábil: deverá ser gerado 
mensalmente e entregue ao fisco até o dia 10 do mês seguinte ao da competência 
dos dados declarados, contendo: 

I – os Balancetes Analíticos Mensais. 
§ 10 – Módulo Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos 

Contábeis: deverá ser gerado anualmente até o dia 28 do mês de fevereiro do ano 
seguinte ao da competência dos dados declarados e entregue ao fisco, contendo as 
informações das partidas dos lançamentos contábeis. 

§ 11 – As Instituições Financeiras solicitarão o credenciamento pelo 
site de domínio deste Município. 

§ 12 – As Declarações Financeiras só poderão ser transmitidas pelo 
sistema eletrônico disponível no site deste Município, não sendo aceitas as 
declarações realizadas de qualquer outra forma. 

 
Art. 13 – O cumprimento da obrigação só se completa com a geração 

do Recibo de Entrega emitido pela Secretaria Municipal da Fazenda, cabendo ao 
Contribuinte a responsabilidade pela sua obtenção, no próprio endereço eletrônico 
de validação e transmissão. 

 
Art. 14 – A Declaração Eletrônica das Instituições Financeiras DES-IF, 

deverá ser gerada em conformidade com as especificações constantes no Anexo. 
Parágrafo Único – O prazo para entrega da primeira declaração para 

validação será até o dia 10 do mês junho de 2018. 
 
Art. 15 – Todos os arquivos que compõem a DES-IF, inclusive o 

Recibo de Entrega, deverão ser guardados pelo Contribuinte pelo prazo decadencial 
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. 

 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 16 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando as disposições contrárias. 
 
 

  Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito 
Santo, em 27 de abril de 2018. 
 
 
 
 

GILSON ANTÔNIO DE SALES AMARO 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO ÚNICO – DECRETO Nº 145/2018 

A Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras será feita por meio de serviços informatizados, disponibilizados 
aos contribuintes, para a importação de dados que a compõem. 

1. Layout dos Arquivos 

1.1 – Identificação da declaração obrigatória em todos os arquivos  

Ordem Campo Descrição Obr Tipo Tam Regra de Preenchimento 

1 Num_Linha 
Número seqüência que identifica 
a linha do arquivo 

S N 6 

Iniciada com 1 no primeiro 
registro e mantida a 
seqüência em +1 para todos 
os demais registros 

2 Reg Texto fixo contendo „0000‟ S C 4  

3 CNPJ 
Identificação da Instituição 
composta dos 8 primeiros 
algarismos do CNPJ 

S C 8 Sem máscara de formatação 

4 Nome Razão Social da Instituição S C 100  

5 Tipo_Inti 
Identifica o tipo de Instituição a 
qual se refere esta declaração, 
conforme Tabela de Títulos 

S C 1 
Deve pertencer à Tabela de 
Títulos 

6 Cod_Munc 
Código do município onde será 
entregue a declaração (Tabela 
de Municípios do IBGE) 

S N 7 
Deve existir na Tabela de 
Municípios do IBGE 

7 
Ano_Mes_Inic_Cm
p 

Ano e mês de início competência 
da declaração. Formato: 
“aaaamm” 

S C 6 

Ano e mês válidos 
Modu_Decl = 1 Mês deve ser 
igual a 01 (janeiro) exceto 
para início de atividades em 
mês diferente de janeiro. 
Modu_Decl = 3   Mês deve 
ser igual a 01 (janeiro), 
exceto para: 

- início de atividades em mês  
 diferente de janeiro 

- em caso de alteração do 
PGCC e  
 tabelas dentro do exercício,  
informar início da vigência.  
Ano não pode ser inferior a 
10 anos ou maior que o 
corrente 

8 
Ano_Mes_Fim_C
m PE 

Ano e mês de fim da 
competência da declaração. 
Formato: aaaamm 

S C 6 

Ano e mês válidos 
Modu_Decl = 1 ou 3. Mês 
deve ser igual a 12 
(dezembro) e ano igual ao 
ano de Ano_Mes_Inic_Cmpe, 
exceto para empresa que 
encerrou sua atividade antes 
do mês de dezembro 
Modu_Decl = 2 _ deve ser 
igual a Ano_Mes_Inic_Cmpe 
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9 Modu_Decl 

Módulo da declaração. 1 - 
Demonstrativo Contábil 2 - 
Apuração Mensal do ISSQN 3 - 
Informações Comuns 

S N 1  

10 Tipo_Decl 
Identificação do tipo da 
declaração 1 - Normal 2 – 
Retificadora 

S N 1 
Modu_Decl = 3 _ Tipo deve 
ser igual a 1 (Normal) 

11 Prtc_Decl_Ante 
Protocolo da declaração a ser 
retificada ou complementada 

N C 30 

Obrigatório para Tipo_Decl 
igual a 2 (Retificadora) Não 
deve ser informado para 
Tipo_Decl igual a 1 (Normal) 

12 Tipo_Cnso 

Indica o tipo da consolidação 
para fins de apuração do imposto 
mensal a recolher 1 - Instituição 
e alíquota 2 - Instituição, alíquota 
e código de tributação DES-IF 3 - 
Dependência e alíquota 4 - 
Dependência, alíquota e código 
detributação DES-IF 

N N 1 

Modu_Decl = 1 ou 3 _ Tipo 
não deve ser informado 
Modu_Decl = 2 _ Tipo deve 
ser informado. Se declaração 
sem movimento, informar 1 - 
“Instituição e Alíquota" 

13 CNPJ_Resp_Rclh 

Dependência com 
responsabilidade pelo 
recolhimento do ISSQN. 
Identificação da dependência 
composta dos 6 últimos 
algarismos do CNPJ da 
dependência responsável pelo 
recolhimento do ISSQN, inclusive 
dígito verificador e sem máscara 
de formatação 

N C 6 

Modu_Decl = 1 ou 3 _ CNPJ 
responsável pelo 
recolhimento não deve ser 
informado Modu_Decl = 2 _ 
CNPJ responsável pelo 
recolhimento deve ser 
informado conforme regra de 
tipo de consolidação. Validar 
dígito verificador, 
concatenando com CNPJ do 
Registro de Identificação da 
declaração para formação do 
número completo. Deve 
existir no Registro de 
Identificação da dependência, 
com contabilidade própria e 
pertencer ao município da 
entrega da declaração 
Obrigatório se Tipo_Cnso 
igual a 1 - “Instituição e 
alíquota” ou 2 - “Instituição, 
alíquota e código de  
tributação DES-IF” ou se não 
houver ocorrências do  
Registro de Demonstrativo da 
apuração da receita tributável 
e do ISSQN mensal devido 
por Subtítulo Não informar se 
Tipo_Cnso igual 3 - 
“Dependência e alíquota” ou 
4 - “Dependência, alíquota e 
código de tributação DES-IF” 

14 Idn_Versao 
Identificador da versão da DES-
IF municipal devendo ser 
preenchida com “2.2” 

S C 10 
Deve conter o número da 
versão atual da DES-IF no 
município 

15 Tipo_Arred 
Tipo do arredondamento de 
cálculo dos Valores 1 - 
Arredondado 2 – Truncado 

N N 1 

Modu_Decl = 1 ou 3 _ Tipo 
não deve ser informado 
Modu_Decl = 2 _ Tipo deve 
ser informado. 
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2. Layout arquivo de configuração - Entrega anual, mudanças de dados ou início da declaração (Arquivo 01). 

2.1 - Plano geral de contas comentado - PGCC  

Registro 0100: Plano geral de contas comentado - PGCC  

Ordem Campo Descrição Obr Tipo Tam Regra de Preenchimento 

1 
Num_Lin

ha 
Número seqüência que identifica a 
linha do arquivo. 

S N 6 

Iniciada com 1 no primeiro 
registro e mantida a 
seqüência em +1 para todos 
os demais registros. 

2 Reg Texto fixo contendo „0100‟ S C 4  

3 Conta 

Código do Grupo, Subgrupo, 
desdobramento do Subgrupo, Título e 
Subtítulo de acordo com o Plano de 
Contas - PGCC interno. 

S C 30 
Sem uso de máscara de 
formatação. Deve ter uma 
ocorrência por declaração. 

4 Nome 

Nome do Grupo, Subgrupo, 
desdobramento do Subgrupo, Título e 
Subtítulo de acordo com o PGCC 
interno. 

S C 100  

5 
Desc_Co

nta 

Descrição detalhada que permita a 
identificação a natureza da operação 
nela contabilizadas. Obrigatório 
somente para Subtítulos mais analíticos 
(que recebem os lançamentos 
contábeis). 

N C 600 
Obrigatório se não for 
referenciada no campo 
Conta_Supe do PGCC. 

6 
Conta_S

upe 

Código da Conta hierárquica e 
imediatamente superior. Não preencher 
se, e somente se, Grupo inicial (topo). 

N C 30 

Sem uso de máscara de 
formatação. Deve existir 
como Conta no Registro de 
Plano geral de contas 
comentado - PGCC É 
obrigatório sempre que Conta 
COSIF não for um Grupo da 
Tabela COSIF Deve existir 
pelo menos um Grupo inicial 
Não pode haver mais que 
dois Grupos iniciais (Grupos 
7 e 8 do COSIF). 

7 
Desc_Co

nta 

Código da conta de mesmo nível 
hierárquico ou do Subtítulo mais 
analítico do COSIF relacionado a esta 
Conta do PGC interno. 

S C 20 

Sem máscara de formatação. 
Deve existir na Tabela do 
COSIF. Deve seguir a 
mesma estrutura hierárquica 
do COSIF Conta COSIF deve 
estar vigente na competência 
da declaração. 
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8 
Cod_Trib
_DESIF 

Código de tributação DES-IF.  

 

Informar de acordo com o item 6.1 – 
Código Tributação 

N C 20 

Obrigatório somente para os 
subtítulos informados no 
campo Sub_Titu dos registros 
0200 e 0300. Devem ser 
informados para todos os 
subtítulos em que são 
contabilizadas receitas de 
prestação de serviços. Não 
pode ser informado para 
subtítulos que são 
referenciados no campo 
Conta_Supe do registro 0100 
Deve existir na Tabela de 
Códigos de Tributação da 
DES-IF e Tabela Códigos de 
Tributação do Município 
dentro da vigência da 
declaração. 

 

3. Layout dos arquivos de entrega mensal (Arquivo 02) 

3.1 - Identificação da dependência  

Registro 0400: Identificação da dependência  

Ordem Campo Descrição Obr Tipo Tam Regra de Preenchimento 

1 Num_Linha 

Número seqüência que identifica a 
linha do arquivo. 

S N 6 

Iniciada com 1 no primeiro 
registro e mantida a 
seqüência em +1 para 
todos os demais registros. 

2 Reg 

Texto fixo contendo „0400‟ 

S C 4 

  

3 Cod_Depe 

Inscrição Municipal da Dependência. 
Caso não exista Inscrição Municipal, 
deve ser utilizado o código interno de 
identificação da dependência, sendo 
único por dependência, para todas as 
declarações dentro do exercício de 
apuração de resultado. 

S C 15 

Não pode ter mais de uma 
ocorrência para a 
declaração. 

4 Indr_Insc_Munl 

Indica se Inscrição Municipal foi 
informada no campo Cod_Depe    1 - 
Inscrição Municipal 2 - Código interno 
da Instituição 

S N 1 

  

5 CNPJ_Proprio 

Identificação da dependência composta 
dos 6 últimos algarismos do CNPJ da 
dependência, inclusive com dígito 
verificador e sem máscara de 
formatação. 

N C 6 

Validar dígito verificador, 
concatenando com CNPJ 
do Registro de Identificação 
da declaração para 
formação do número 
completo. 

6 Tipo_Depe 

Identificação do tipo de dependência da 
Instituição, conforme Tabela de Tipos 
de Dependência. 

S N 2 

Deve existir na Tabela de 
Tipos de Dependência item 
8.1 – Tabela de Serviços de 
Tipos de Dependência. 

7 Endr_Depe 

Endereço (logradouro, número, 
complemento, bairro). 

N C 100 

Obrigatório se 
Indr_Insc_Munl igual a 2 
(Código interno da 
Instituição) 
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8 CNPJ_Unif 

Identificação da dependência composta 
dos 6 últimos algarismos do CNPJ da 
dependência responsável junto ao 
BACEN, inclusive com dígito verificador 
e sem máscara de formatação. 

S C 6 

Validar dígito verificador, 
concatenando com CNPJ 
do Registro de Identificação 
da declaração para 
formação do número 
completo. 

9 Cod_Munc 

Código do município onde está 
estabelecida a dependência unificadora 
(Tabela de Municípios do IBGE), se 
exterior colocar 9999999 

S N 7 

Deve existir na Tabela de 
Municípios do IBGE se 
diferente de 9999999. 

10 Ctbl_Propria 

Identifica se declarante possui 
contabilidade própria 1 - Sim 2 – Não 

S C 1 

Se CNJP_Propria igual 
CNPJ_Unif e dependência 
não for paralisada, 
Ctbl_Propria deve ser igual 
a 1 (Sim). 

11 Dat_Inic_Para 

Data de início da paralisação 
comunicada ao BACEN. Formato: 
“aaaammdd” 

N D   

Data válida Deve ser 
anterior à 
Ano_Mes_Fim_Cmpe do 
Registro de Identificação da 
declaração Data não pode 
ser superior a 10 anos que 
o corrente. 

12 Dat_Fim_Para 

Data de fim da paralisação comunicada 
ao BACEN. Formato: “aaaammdd” 

N D   

Data válida. Preenchido 
somente se Dat_Inic_Para 
for informada Deve ser 
superior a Dat_Inic_Para 
Deve ser anterior a 
Ano_Mes_Fim_Cmpe do 
Registro de Identificação da 
declaração Diferença entre 
Dat_Inic_Para e 
Dat_Fim_Para não pode 
ser superior a 180 dias. 

 

3.2 - Demonstrativo da apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo 

Registro 0430: Demonstrativo da apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo 

Ordem Campo Descrição Obr Tipo Tam Regra de Preenchimento 

1 Num_Linha 

Número sequencial que identifica a 
linha do arquivo. 

S N 6 

Iniciada com 1 no primeiro 
registro e mantida a 
sequência em +1 para 
todos os demais registros. 

2 Reg 
Texto fixo contendo „0430‟ 

S C 4 
Obrigatório se dependência 
não estiver paralisada e 
tiver contabilidade própria 

3 Cod_Depe 

Inscrição Municipal da Dependência. 
Caso não exista Inscrição Municipal, 
deve ser utilizado o código interno de 
identificação da dependência, sendo 
único por dependência, para todas as 
declarações dentro do exercício de 
apuração de resultado. 

S C 15 

 Deve ter sido informado no 
Registro de Identificação da 
dependência. 

4 Sub_Titu 

Código do Subtítulo analítico, conforme 
o PGCC interno, com incidência de 
ISSQN. Sem uso de máscara de  

edição. 

S C 30 

. 
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5 
Cod_Trib_DESI

F 

Código de tributação DES-IF 

 

Informar de acordo com o item 6.1 – 
Código Tributação 

S C 20 

Deve existir na Tabela de 
Códigos de Tributação da 
DES-IF. Deve existir na 
Tabela Códigos de 

Tributação do Município 
dentro da vigência da 
declaração  

6 
Valr_Cred_Men

s 
Valor total dos lançamentos a crédito 
do Subtítulo 

S N 16,2 
O valor deve ser maior ou 
igual a zero. 

7 
Valr_Debt_Men

s 

Valor total dos lançamentos a débito do 
Subtítulo S N 16,2 

O valor deve ser maior ou 
igual a zero. 

8 Rece_Decl 

Valor da receita tributável pelo ISSQN 
do Subtítulo, no mês de competência, 
em R$ 

S N 16,2 

Deve ser maior ou igual a 
zero Caso resultado seja 
negativo, Rece_Decl igual a 
zero 

9 
Dedu_Rece_De

cl 

Valor total de deduções legais da  

receita declarada, em R$. 
N N 16,2 

Deve ser menor ou igual 
aRece_Decl 

10 Desc_Dedu 
Discriminação das deduções da receita  

declarada (descrição e valor em R$) 
N C 255 

Obrigatório se 
Dedu_Rece_Decl for  
Informado 

11 Base_Calc 

Valor da base de cálculo do ISSQN 
(Rece_Decl –  Dedu_Rece_Decl), em 
R$. 

S N 16,2 

Deve ser igual a 
(Rece_Decl – 
Dedu_Rece_Decl)  

Deve ser maior ou igual a 
zero Caso resultado seja 
negativo,  

Base_Calc igual a zero 

12 Aliq_ISSQN 

Alíquota que se aplica à base de  

cálculo. 

S N 5,2 

Aliq_ISSQN deve ser igual 
a alíquota  

para o Cod_Trib_DESIF do 
município  

de entrega e vigência da 
declaração,  

conforme Tabela de 
Códigos de  

Tributação do Município 

13 Inct_Fisc 
Valor do incentivo fiscal, em R$. 

N N 16,2 
 

14 Desc_Inct_Fisc 

Discriminação da fundamentação legal  

do incentivo fiscal (descrição e valor 
em R$) 

N C 255 

Obrigatório se Inct_Fisc for 
informado 

15 Motv_Nao_Exig 

Motivo da não exigibilidade 1-
Exigibilidade suspensa por decisão 
Judicial;  2-  Exigibilidade suspensa por 
procedimento administrativo 

N N 
1 
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16 Proc_Motv_Nao 

Número do processo que estabeleceu 
a suspensão da exigibilidade 

N C 20 

Obrigatório se 
Motv_Nao_Exig informado 
for igual a 1 (Exigibilidade 
suspensa por decisão 
Judicial) ou 2 (Exigibilidade 
suspensa por procedimento 
administrativo) 

 

3.3 - Demonstrativo do ISSQN mensal a recolher  

Registro 0440: Demonstrativo do ISSQN mensal a recolher  

Ordem Campo Descrição Obr Tipo Tam Regra de Preenchimento 

1 Num_Linha 

Número sequencial que identifica a 
linha do arquivo. 

S N 6 

Iniciada com 1 no primeiro 
registro e mantida a 
sequência em +1 para 
todos os demais registros. 

2 Reg 

Texto fixo contendo „0440‟ 

S C 4 

 

3 CNPJ 

Identificação da dependência composta 
dos 6 últimos algarismos do CNPJ 
unificador estabelecido no 
município,inclusive dígito verificador e 
sem máscara de formatação. 

S C 6 

Validar dígito verificador, 
concatenando com CNPJ 
do Registrode Identificação 
da declaração para  

formação do número 
completo. Deve ter sido 
informado no Registro e 
Identificação da 
dependência. Deve ser 
igual aCNPJ_Resp_Rclh no 
Registro Identificação da 
declaração se Tipo_Cnso 
igual a 1 – “Instituição e 
alíquota” ou 2 – “Instituição, 
alíquota e código de 
tributação DES-IF” 

4 
Cod_Trib_DESI

F 

Código de tributação DES-IF 

 

Informar de acordo com o item 6.1 – 
Código Tributação. 

N C 20 

Deve existir para o 
município de entrega e 
estar na vigência da 
declaração, conforme 
Tabela de Códigos de 
Tributação do Município 
Informado e obrigatório 
somente se Registro 
Identificação da declaração 
se Tipo_Cnso igual a 2 – 
“Instituição,  

alíquota e código de 
tributação” ou 4 
“Dependência, alíquota e 
código deTributação 
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5 
Rece_Decl_Cns

o 

Somatório de Rece_Decl do Registro  

de Demonstrativo da apuração da 
receita tributável e do ISSQN mensal 
devido por Subtítulo agrupado 
conforme definição de Tipo_Cnso no  

Registro de Identificação da declaração 

S N 16,2 

Rece_Decl_Cnso igual ao 
somatório Rece_Decl no 
Registro de Demonstrativo 
da apuração da receita 
tributável e do ISSQN 
mensal devido por Subtítulo 
conforme definido em 
Tipo_Cnso no Registro de 
Identificação da declaração 
Se não houver ocorrências 
do  Registro de 
Demonstrativo da apuração 
da receita tributável e do 
ISSQN mensal devido por 
Subtítulo, deve ser 
preenchido com zero 

6 
Dedu_Rece_De

cl_Sub_Titu 

Valor total da dedução por subtítulo em 
R$ 

N N 16,2 

Dedu_Rece_Decl_Sub_Titu 
igual ao somatório de 
Dedu_Rece_Decl no 
Registro de Demonstrativo 
da  

apuração da receita 
tributável e do ISSQN 
mensal devido por Subtítulo 
consolidado conforme 
definido em Tipo_Cnso no 
Registro de Identificação da 
declaração 

7 
Dedu_Rece_De

cl_Cnso 

Valor de dedução da receita declarada  

conforme tipo de consolidação da  

apuração de ISSQN, em R$. 

N N 16,2 

Deve ser menor do que ou 
igual  aRece_Decl_Cnso 

8 Desc_Dedu 
Identificação das deduções da receita  

declarada (descrição e valor em R$) 
N C 255 

Obrigatório se 
Dedu_Rece_Decl_Cnso 
informado 

9 Base_Calc 

Valor diferença entre Rece_Decl_Cnso 

eDedu_Rece_Decl_Cnso e 
Dedu_Rece_Decl_Sub_Titu, em R$ 

S N 16,2 

Deve ser igual à diferença 
entre Rece_Decl_Cnso e 
Dedu_Rece_Decl_Cnso e 
Dedu_Rece_Decl_Sub_Titu 
Se não houver ocorrências 
do  Registro de 
Demonstrativo da  

apuração da receita 
tributável e do ISSQN 
mensal devido por 
Subtítulo, deve ser 
preenchido com zero 
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10 Aliq_ISSQN 

Alíquota que se aplica à base de 
cálculo. 

S N 5,2 

Deve existir no Registro de 
Demonstrativo da 
apuração, da receita 
tributável e do ISSQN 
mensal 

devido por Subtítulo. A 
Aliq_ISSQN deve ser igual 
a alíquota para o 
Cod_Trib_DESIF (se 
informado) do município de 
entrega e estar na vigência 
da declaração, conforme 
Tabela de Códigos de  

Tributação do Município Se 
não houver ocorrências 
doRegistro de 
Demonstrativo da  

apuração da receita 
tributável e do ISSQN 
mensal devido por 
Subtítulo, deve ser 
preenchido com zero 

11 
Valr_ISSQN_De

vd 

Resultado do cálculo: (Base_Calc 
Vezes a Aliq_ISSQN dividida por 100  

(cem)), em R$. 

S N 16,2 

Deve ser igual ao valor da 
(Base_Calc vezes a 
Aliq_ISSQN dividida por 
100 (cem)) Se não houver 
ocorrências do  Registro de 
Demonstrativo da  

apuração da receita 
tributável e do ISSQN 
mensal devido por 
Subtítulo, deve ser 
preenchido com zero 
Arredondar ou truncar o 
resultado em duas casas 
decimais, conforme 
determinado pelo município 
e indicado no campo 
Idn_Arred no Registro 
Identificação dadeclaração 

12 
Valr_ISSQN_Re

td 

Valor do somatório mensal do ISSQN  

retido conforme consolidação definida 
no campo Tipo_Cnso no Registro 
Identificação da declaração, em R$. 

N N 16,2 

Deve ser menor do que ou 
igual ao (Valr_ISSQN_Devd 
– Inct_Fisc – 
Inct_Fisc_Sub_Titu) 

13 
Inct_Fisc_Sub_

Titu 

Valor total do incentivo fiscal por  

Subtítulo em R$ 

N N 16,2 

Inct_Fisc_Sub_Titu igual ao 
somatório de Inct_Fisc no 
Registro de Demonstrativo 
da apuração da receita 
tributável e do ISSQN 
mensal devido por Subtítulo 
consolidado conforme 
definido em Tipo_Cnso no 
Registro de Identificação da 
declaração. 

14 Inct_Fisc 
Valor do incentivo fiscal por 
Aliq_ISSQN ou Cod_Trib_DESIF, em 
R$. 

N N 16,2 
Deve ser menor ou igual ao  
Valr_ISSQN_Devd 

15 Desc_Inct_Fisc 

Discriminação da fundamentação legal  

do incentivo fiscal (descrição e valor 
em R$) 

N C 255 

Obrigatório se Inct_Fisc 
informado 
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16 Valr_A_Cmpn 

Valor do crédito para abater no 
pagamento do imposto devido, em R$. 

N N 16,2 

Não pode ser maior que 
(Valr_ISSQN_Devd –  

Valr_ISSQN_Retd – 
Inct_Fisc) Se não houver 
ocorrências do Registro de 
Demonstrativo da  

apuração da receita 
tributável e do ISSQN 
mensal devido por 
Subtítulo, não deve ser 
preenchido 

17 
Orig_Cred_A_C

mpn 

Discriminação do crédito a ser 
compensado (competência e valor em 
R$).   

N C 255 
Obrigatório, pelo menos 
uma ocorrência, se 
Valr_A_Cmpn informado 

18 
Cmpe_Orig_Cre

d 

Competência do crédito a ser 
compensado: Formato: aaaamm N C 6 

Ano e mês validos Ano e 
mês anteriores à 
competência da declaração 

19 Valr_Orig_Cred 
Valor do crédito a ser compensado 

N N 16,2 
Somatório das ocorrências 
deve ser igual 
aValr_A_Cmpn 

20 
Valr_ISSQN_Rc

lh 

Valor do imposto recolhido no mês em  

R$ 

N N 16,2 

Não pode ser menor que 
zero Se não houver 
ocorrências do Registro de 
Demonstrativo da  

apuração da receita 
tributável e do ISSQN 
mensal devido por 
Subtítulo, não deve ser 
preenchido 

21 Motv_Nao_Exig 

Motivo de não exigibilidade: 

1-Exigibilidade suspensa por decisão  

Judicial; 

2-Exigibilidade suspensa por  

procedimento administrativo 

N N 1 

Se não houver ocorrências 
do Registro de 
Demonstrativo da apuração 
da receita tributável e do 
ISSQN mensal devido por 
Subtítulo, não deve ser 
preenchido 

22 
Proc_Motv_Nao

_Exig 

Número do processo que estabeleceu 
a  

suspensão da exigibilidade N C 20 

Obrigatório se 
Motv_Nao_Exig informado 
for igual a 1(Exigibilidade 
suspensa por decisão 
Judicial) ou 2 (Exigibilidade 
suspensa por procedimento 
administrativo) 
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23 ISSQN_A_Relh 

Resultado do cálculo 
(Valr_ISSQN_Devd –Valr_ISSQN_Retd 
– Inct_Fisc – Valr_A_Cmpn – 
Val_ISSQN_Rclh), em  

R$. 

N N 16,2 

Resultado do cálculo 
(Valr_ISSQN_Devd – 
Valr_ISSQN_Retd – 
Inct_Fisc –  

Valr_A_Cmpn – 
Val_ISSQN_Rclh) Deve ser 
igual a zero se 
Motv_Nao_Exig for 
informado Se o resultado 
da expressão for negativo, 
deve ser zero. Se não 
houver ocorrências do 
Registro de Demonstrativo 
da apuração da receita 
tributável e do ISSQN 
mensal devido por 
Subtítulo,não deve ser 
preenchido 

 

4. Layout dos arquivos de entrega mensal (Arquivo 03) 

4.1 - Identificação da dependência  

Registro 0400: Identificação da dependência  

Ordem Campo Descrição Obr Tipo Tam Regra de Preenchimento 

1 Num_Linha 

Número seqüência que identifica a 
linha do arquivo. 

S N 6 

Iniciada com 1 no primeiro 
registro e mantida a 
seqüência em +1 para 
todos os demais registros. 

2 Reg 

Texto fixo contendo „0400‟ 

S C 4 

  

3 Cod_Depe 

Inscrição Municipal da Dependência. 
Caso não exista Inscrição Municipal, 
deve ser utilizado o código interno de 
identificação da dependência, sendo 
único por dependência, para todas as 
declarações dentro do exercício de 
apuração de resultado. 

S C 15 

Não pode ter mais de uma 
ocorrência para a 
declaração. 

4 Indr_Insc_Munl 

Indica se Inscrição Municipal foi 
informada no campo Cod_Depe    1 - 
Inscrição Municipal 2 - Código interno 
da Instituição 

S N 1 

  

5 CNPJ_Proprio 

Identificação da dependência composta 
dos 6 últimos algarismos do CNPJ da 
dependência, inclusive com dígito 
verificador e sem máscara de 
formatação. 

N C 6 

Validar dígito verificador, 
concatenando com CNPJ 
do Registro de Identificação 
da declaração para 
formação do número 
completo. 

6 Tipo_Depe 

Identificação do tipo de dependência da 
Instituição, conforme Tabela de Tipos 
de Dependência. 

S N 2 

Deve existir na Tabela de 
Tipos de Dependência item 
8.1 – Tabela de Serviços de 
Tipos de Dependência. 

7 Endr_Depe 

Endereço (logradouro, número, 
complemento, bairro). 

N C 100 

Obrigatório se 
Indr_Insc_Munl igual a 2 
(Código interno da 
Instituição) 
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8 CNPJ_Unif 

Identificação da dependência composta 
dos 6 últimos algarismos do CNPJ da 
dependência responsável junto ao 
BACEN, inclusive com dígito verificador 
e sem máscara de formatação. 

S C 6 

Validar dígito verificador, 
concatenando com CNPJ 
do Registro de Identificação 
da declaração para 
formação do número 
completo. 

9 Cod_Munc 

Código do município onde está 
estabelecida a dependência unificadora 
(Tabela de Municípios do IBGE), se 
exterior colocar 9999999 

S N 7 

Deve existir na Tabela de 
Municípios do IBGE se 
diferente de 9999999. 

10 Ctbl_Propria 

Identifica se declarante possui 
contabilidade própria 1 - Sim 2 – Não 

S C 1 

Se CNJP_Propria igual 
CNPJ_Unif e dependência 
não for paralisada, 
Ctbl_Propria deve ser igual 
a 1 (Sim). 

11 Dat_Inic_Para 

Data de início da paralisação 
comunicada ao BACEN. Formato: 
“aaaammdd” 

N D   

Data válida Deve ser 
anterior à 
Ano_Mes_Fim_Cmpe do 
Registro de Identificação da 
declaração Data não pode 
ser superior a 10 anos que 
o corrente. 

12 Dat_Fim_Para 

Data de fim da paralisação comunicada 
ao BACEN. Formato: “aaaammdd” 

N D   

Data válida. Preenchido 
somente se Dat_Inic_Para 
for informada Deve ser 
superior a Dat_Inic_Para 
Deve ser anterior a 
Ano_Mes_Fim_Cmpe do 
Registro de Identificação da 
declaração Diferença entre 
Dat_Inic_Para e 
Dat_Fim_Para não pode 
ser superior a 180 dias. 

 

4.2 - Balancete analítico mensal  

Registro 0410: Balancete analítico mensal  

Ordem Campo Descrição Obr Tipo Tam Regra de Preenchimento 

1 Num_Linha 
Número sequencial que identifica a 
linha do arquivo. 

S N 6 

Iniciada com 1 no primeiro 
registro e mantida a 
sequência em +1 para 
todos os demais registros. 

2 Reg Texto fixo contendo „0410‟ S C 4  

3 Cod_Depe 

Inscrição Municipal da Dependência. 
Caso não exista Inscrição Municipal, 
deve ser utilizado o código interno de 
identificação da dependência, sendo 
único por dependência, para todas as 
declarações dentro do exercício de 
apuração de resultado. 

S C 15 
Deve ter sido informado no 
Registro de Identificação da 
dependência. 
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4 
Ano_Mes_Cmp

e 
Mês e ano de competência do 
balancete. Formato: aaaamm 

S C 6 

Ano e mês válidos Deve 
estar compreendido no 
período de competência da 
declaração, ou seja, maior 
ou igual 
aAno_Mes_Inic_Cmpe e 
menor ou igual a  
Ano_Mes_Fim_Cmpe 
ambos no Registro de 
Identificação da declaração. 

5 Conta 
Código do Grupo ou Subgrupo ou 
desdobramento do Subgrupo ou Título 
ou Subtítulo de acordo com o PGC. 

S C 30 

Sem uso de máscara de 
formatação Deve existir no 
Registro Plano geral de 
contas comentado - PGCC 
Deve ter ocorrência 
mensal, a partir da 
competência da 

6 Sald_Inic 
Valor do saldo inicial da Conta no mês 
em R$ 

S N 16,2 

Deve ser sempre igual ao 
Sald_Final do 
Ano_Mes_Cmpe anterior, 
exceto para a ocorrência 
igual Ano_Mes_Inic_Cmpe 
do Registro de Identificação 
da declaração. 

7 Valr_Debt 
Valor total de lançamentos a débito no 
mês em R$, em valor absoluto sem 
sinal. 

S N 16,2 

O Débito de um Grupo, 
Subgrupo, desdobramento 
do Subgrupo, Título ou 
Subtítulo, para uma 
competência, deve ser igual 
à soma dos respectivos 
Valr_Debtdos 

8 Valr_Cred 
Valor total de lançamentos a crédito no 
mês em R$, em valor absoluto sem 
sinal. 

S N 16,2 

O Credito de um Grupo, 
Subgrupo, desdobramento 
do Subgrupo, Título ou 
Subtítulo, para uma 
competência, deve ser igual 
à soma dos respectivos 
Valr_Cred dos Subgrupos,  
desdobramento do 
Subgrupo, Títulos ou 
Subtítulos, imediatamente 
abaixo, conforme Registro 
de Plano geral de contas 
comentado - PGCC, para a 
mesma competência. Deve 
ser em valor absoluto, sem 
sinal. 
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9 Sald_Final 
Valor do saldo final da Conta no mês 
em R$. 

S N 16,2 

Deve ser sempre igual ao 
Sald_Inic mais Valr_Cred 
menos Valr_Debt O 
Sald_Final de um Grupo, 
Subgrupo, 

desdobramento do 
Subgrupo, Título ou 
Subtítulo, para uma 
competência, deve ser igual 
a soma dos respectivos 

Sald_Final dos Subgrupos, 

desdobramento do 
Subgrupo, Títulos ou 
Subtítulos, imediatamente 
abaixo, 

conforme Registro de Plano 
geral de contas comentado 
– PGCC, para a mesma 
competência. 

 

5. Layout dos arquivos de entrega Anual 

5.1 - Demonstrativo das partidas dos lançamentos contábeis  

Registro 1000: Demonstrativo das partidas dos lançamentos contábeis  

Ordem Campo Descrição Obr Tipo Tam Regra de Preenchimento 

1 Num_Linha 

Número sequencial que identifica a 
linha do arquivo. 

S N 6 

Iniciada com 1 no primeiro 
registro e mantida a 
sequência em +1 para 
todos os demais registros. 

2 Reg 
Texto fixo contendo „1000‟ 

S C 4 
 

3 CNPJ_Ctbl 

Identificação da dependência composta 
dos 14 algarismos do CNPJ da 
dependência onde foi contabilizada a 
partida do lançamento, inclusive dígito 
verificador e sem máscara de 

formatação.   

S C 14 

Validar dígito verificador. 

4 Cod_Munc_Ctbl 

Código do município onde está situada  

aCNPJ_Ctbl (Tabela de Municípios do  

IBGE), se exterior colocar 9999999 

S N 7 

Deve existir na Tabela de 
Municípios  

do IBGE 

5 Idto_Lanc 

Número de identificação do  

lançamento, único por lançamento. 
S C 50 

Mesma adotada pela 
contabilidade  

para atender ao que 
estabelece o  

COSIF 

6 Dat_Lanc 
Data do lançamento. Formato:  

Aaaammdd 
S D 8 

Data válida 
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7 Valr_Prda_Lanc 

Valor da partida do lançamento 

S N 16,2 

Para um mesmo 
lançamento, a soma 

das partidas a débito 
(Tipo_Prda igual a 2 – 
Débito) deve ser igual a 
soma das partidas a crédito 
(Tipo_Prda igual a 1 – 
Crédito) 

8 Sub_Titu 

Código do Subtítulo de acordo com o  

PGCC interno.  Sem uso de máscara  

de edição. 

S C 30 

 

9 Tipo_Prda 

Tipo da partida:  

1 – Crédito  

2 – Débito 

S N 1 

 

10 Cod_Evto 

Código do evento da partida conforme  

Tabela de Eventos Contábeis em  

Contas de resultado 

N N 3 

 

11 Munc_Vinc 

Código do município onde está situada 
a dependência na qual o cliente possui 
vínculo como correntista da instituição.  

Caso o cliente não seja correntista da 
Instituição, informar a identificação da 
dependência onde foi adquirida / 

contratada / iniciada a operação / 
transação / aquisição que deu origem 
ao lançamento contábil,  (Tabela de  

Municípios do IBGE), se exterior 
colocar 9999999 

S N 7 

Deve existir na Tabela de 
Municípios  

do IBGE 

12 Hist_Prda 

Descrição detalhada da operação que  

deu origem à partida do lançamento  

contábil 

S C 255 

 

 

6. Código Tributação 

6.1 – Código de Tributação Municipal  

COD_TRIB_DESIF COD_LIST_SERV DES_TRIB_DESIF 

010100001 101 Análise e desenvolvimento de sistemas  

010200001 102 Programação 

010300001 103 Processamento de dados 

010500001 105 Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação 

010600001 106 Assessoria e consultoria em informática 

010700001 107 
Suporte Técnico em Informática, inclusive instalação, configuração e 
manutenção de programas de computação e bancos de dados. 
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071900001 719 
Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, 
arquitetura e urbanismo 

080200001 802 Instrução, treinamento, avaliação de conhecimentos de quaisquer natureza 

100100001 1001 Agenciamento de câmbio 

100100002 1001 Corretagem de câmbio 

100100003 1001 Intermediação de câmbio 

100100004 1001 Agenciamento de seguros 

100100005 1001 Corretagem de seguros 

100100006 1001 Intermediação de seguros 

100100007 1001 Agenciamento de cartões de crédito 

100100008 1001 Corretagem de cartões de crédito 

100100009 1001 Intermediação de cartões de crédito 

100100010 1001 Agenciamento de planos de previdência privada 

100100011 1001 Corretagem de planos de previdência privada 

100100012 1001 Intermediação de planos de previdência privada 

100200001 1002 Agenciamento de títulos em geral 

100200002 1002 Corretagem de títulos em geral 

100200003 1002 Intermediação de títulos em geral 

100200004 1002 Agenciamento de valores mobiliários 

100200005 1002 Corretagem de valores mobiliários 

100200006 1002 Intermediação de valores mobiliários 

100200007 1002 Agenciamento de contratos quaisquer 

100200008 1002 Corretagem de contratos quaisquer 

100200009 1002 Intermediação de contratos quaisquer 

100400001 1004 Agenciamento de contratos de arrendamento mercantil (leasing) 

100400002 1004 Corretagem de contratos de arrendamento mercantil (leasing) 

100400003 1004 Intermediação de contratos de arrendamento mercantil (leasing) 

100400004 1004 Agenciamento de contratos de "faturização" (factoring) 

100400005 1004 Corretagem de contratos de "faturização" (factoring) 

100400006 1004 Intermediação de contratos de "faturização" (factoring) 

100500001 1005 Agenciamento de bens móveis não abrangidos em outros itens / subitens. 
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100500002 1005 Corretagem de bens móveis não abrangidos em outros itens / subitens. 

100500003 1005 Intermediação de bens móveis não abrangidos em outros itens / subitens. 

100500004 1005 Agenciamento de bens imóveis não abrangidos em outros itens / subitens. 

100500005 1005 Corretagem de bens imóveis não abrangidos em outros itens / subitens. 

100500006 1005 Intermediação de bens imóveis não abrangidos em outros itens / subitens. 

100500007 1005 Agenciamento no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros. 

100500008 1005 Corretagem no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros. 

100500009 1005 Intermediaçãono âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros. 

100900001 1009 Representação de qualquer natureza 

110100001 1101 Guarda e estacionamento de veículos 

130300001 1303 
Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, 
reprodução, trucagem 

130400001 1304 Serviços de reprografia, fotocópia, reprodução de documentos 

130400002 1304 Serviços de microfilmagem  

130400003 1304 Serviços de digitalização 

150100001 1501 Administração de fundos quaisquer 

150100002 1501 Administração de consórcio 

150100003 1501 Administração de cartão de crédito ou débito e congêneres 

150100004 1501 Administração de carteira de clientes 

150100005 1501 Administração de cheques pré-datados e congêneres 

150200001 1502 Abertura de conta-corrente no país 

150200002 1502 Abertura de contas de investimentos e aplicação no país 

150200003 1502 Abertura de conta de poupança no país 

150200004 1502 
Abertura de contas em geral no país não abrangidas em outros 
itens/subitens. 

150200005 1502 Abertura de conta-corrente no exterior 

150200006 1502 Abertura de contas de investimentos e aplicação no exterior 

150200007 1502 Abertura de conta de poupança no exterior 

150200008 1502 
Abertura de contas em geral no exterior não abrangidas em outros itens / 
subitens. 

150200009 1502 Manutenção de conta-corrente no país 

150200010 1502 Manutenção de contas de investimentos e aplicação no país 
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150200011 1502 Manutenção de conta de poupança no país 

150200012 1502 
Manutenção de contas em geral no país não abrangidas em outros itens / 
subitens. 

150200013 1502 Manutenção de conta-corrente no exterior 

150200014 1502 Manutenção de contas de investimentos e aplicação no exterior 

150200015 1502 Manutenção de conta de poupança no exterior 

150200016 1502 
Manutenção de contas em geral no exterior não abrangidas em outros itens / 
subitens. 

150300001 1503 Locação de cofres particulares 

150300002 1503 Manutenção de cofres particulares 

150300003 1503 Locação de terminais eletrônicos 

150300004 1503 Manutenção de terminais eletrônicos 

150300005 1503 Locação de terminais de atendimento  

150300006 1503 Manutenção de terminais de atendimento 

150300007 1503 Locação de bens e equipamentos em geral 

150300008 1503 Manutenção de bens e equipamentos em geral 

150400001 1504 Fornecimento e emissão de atestado de idoneidade 

150400002 1504 Fornecimento e emissão de atestado de capacidade financeira e congêneres 

150400003 1504 
Fornecimento e emissão de atestados em geral não abrangidas em outros 
itens/subitens. 

150500001 1505 Cadastro, elaboração e Renovação de ficha cadastral e congêneres 

150500002 1505 Inclusão no cadastro de emitentes de cheques sem fundos-CCF 

150500003 1505 Exclusão do cadastro de emitentes de cheques sem fundos-CCF 

150500004 1505 Inclusão no cadastro de outros bancos cadastrais quaisquer 

150500005 1505 Exclusão do cadastro de outros bancos cadastrais quaisquer 

150600001 1506 Emissão, reemissão e fornecimento de avisos. 

150600002 1506 Emissão, reemissão e fornecimento de comprovantes 

150600003 1506 Emissão, reemissão e fornecimento de documentos em geral 

150600004 1506 Abono de firmas 

150600005 1506 Coleta de documentos, bens e valores 

150600006 1506 Entrega de documentos, bens e valores 

150600007 1506 Comunicação com outra agência  
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150600008 1506 Comunicação com a administração central 

150600009 1506 Licenciamento eletrônico de veículos 

150600010 1506 Transferência de veículos 

150600011 1506 Agenciamento fiduciário 

150600012 1506 Agenciamento depositário 

150600013 1506 Devolução de bens em custódia 

150700001 1507 
Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral por 
telefone 

150700002 1507 
Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral por fac-
símile 

150700003 1507 Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral via internet 

150700004 1507 Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas por telex 

150700005 1507 
Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por 
qualquer meio ou processo não abrangidas outros itens/subitens 

150700006 1507 Acesso a terminais de atendimento, inclusive 24 horas 

150700007 1507 Acesso a outro banco 

150700008 1507 Acesso … rede compartilhada 

150700009 1507 
Fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas a contas em 
geral, por qualquer meio o 

150700010 1507 Pacote / cesta de serviços bancários  

150800001 1508 Emissão e reemissão de contrato de crédito 

150800003 1508 Alteração de contrato de crédito 

150800004 1508 Cessão de contrato de crédito 

150800005 1508 Substituição de contrato de crédito 

150800006 1508 Cancelamento de contrato de crédito 

150800007 1508 Registro de contrato de crédito 

150800008 1508 Estudo, análise e avaliação de operações de crédito 

150800009 1508 Emissão de aval, fiança, anuência e congêneres 

150800010 1508 Concessão de aval, fiança, anuência e congêneres 

150800011 1508 Alteração de aval, fiança, anuência e congêneres 

150800012 1508 Contratação de aval, fiança, anuência e congêneres 

150800013 1508 
Serviços relativos a abertura de crédito não abrangidas em outros 
itens/subitens, para quaisquer fins 
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150900001 1509 
Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de 
direitos e obrigações 

150900002 1509 Substituição de garantia 

150900003 1509 Alteração de contrato de leasing 

150900004 1509 Cancelamento de contrato de leasing 

150900005 1509 Registro de contrato de leasing 

150900006 1509 Demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing) 

151000001 1510 
Serviços relacionados a cobranças e recebimentos em geral de títulos 
quaisquer efetuados por qualquer 

151000002 1510 
Serviços relacionados a cobranças e recebimentos de contas em geral 
efetuados por qualquer meio  

151000003 1510 
Serviços relacionados a cobranças e recebimentos de carnês em geral 
efetuados por qualquer meio  

151000004 1510 
Serviços relacionados a cobranças e recebimentos de câmbio em geral 
efetuados por qualquer meio  

151000005 1510 
Serviços relacionados a recebimentos de tributos em geral efetuados por 
qualquer meio  

151000006 1510 
Serviços relacionados a cobranças e recebimentos por conta de terceiros em 
geral efetuados por qualquer meio 

151000007 1510 
Serviços relacionados a pagamentos em geral de títulos quaisquer efetuados 
por qualquer meio  

151000008 1510 
Serviços relacionados a pagamentos de contas em geral efetuados por 
qualquer meio  

151000009 1510 
Serviços relacionados a pagamentos de carnês em geral efetuados por 
qualquer meio  

151000010 1510 
Serviços relacionados a pagamentos de câmbio em geral efetuados por 
qualquer meio  

151000011 1510 
Serviços relacionados a pagamentos de tributos em geral efetuados por 
qualquer meio  

151000012 1510 
Serviços relacionados a pagamentos por conta de terceiros em geral 
efetuados por qualquer meio  

151000013 1510 Fornecimento de posição de cobrança  

151000014 1510 Fornecimento de posição de recebimento 

151000015 1510 Fornecimento de posição de pagamento 

151000016 1510 Emissão de carnês 

151000017 1510 Emissão de fichas de compensação 

151000018 1510 Emissão de impressos e documentos em geral 

151100001 1511 Devolução de títulos 
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151100002 1511 Protesto de títulos 

151100003 1511 Sustação de protesto 

151100004 1511 Manutenção de títulos 

151100005 1511 Reapresentação de títulos  

151100006 1511 Demais serviços relacionados a títulos em cobrança 

151200001 1512 Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários 

151300001 1513 Edição de contrato de câmbio 

151300002 1513 Alteração de contrato de câmbio 

151300003 1513 Prorrogação de contrato de câmbio 

151300004 1513 Cancelamento de contrato de câmbio 

151300005 1513 Baixa de contrato de câmbio 

151300006 1513 Emissão de registro de exportação  

151300007 1513 Emissão de registro de crédito 

151300008 1513 Cobrança no exterior 

151300009 1513 Depósito no exterior 

151300010 1513 Emissão e fornecimentode cheques de viagem 

151300011 1513 Cancelamento de cheques de viagem 

151300012 1513 Fornecimento de carta de crédito de importação  

151300013 1513 Transferência de carta de crédito de importação 

151300014 1513 Cancelamento de carta de crédito de importação 

151300015 1513 Demais serviços relativos … carta de crédito de importação 

151300016 1513 Fornecimento de carta de crédito de exportação  

151300017 1513 Transferência de carta de crédito de exportação 

151300018 1513 Cancelamento de carta de crédito de exportação 

151300019 1513 Demais serviços relativos … carta de crédito de exportação 

151300020 1513 Serviços relativos a garantias recebidas 

151300021 1513 Envio de mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio 

151300022 1513 Recebimento de mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio 

151300023 1513 Demais serviços relacionados … operação de câmbio 

151400001 1514 Fornecimento, emissão e reemissão de cartão magnético 
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151400002 1514 Renovação de cartão magnético 

151400003 1514 Manutenção de cartão magnético 

151400004 1514 Fornecimento, emissão e reemissão de cartão de crédito 

151400005 1514 Renovação de cartão de crédito 

151400006 1514 Manutenção de cartão de crédito 

151400007 1514 Fornecimento, emissão e reemissão de cartão de débito 

151400008 1514 Renovação de cartão de débito 

151400009 1514 Manutenção de cartão de débito 

151400010 1514 Fornecimento, emissão e reemissão de cartão salário 

151400011 1514 Renovação de cartão salário  

151400012 1514 Manutenção de cartão salário  

151400013 1514 Fornecimento, emissão e reemissão de cartões congêneres 

151400014 1514 Renovação de cartões congêneres  

151400015 1514 Manutenção de cartões congêneres  

151500001 1515 Compensação de cheques  

151500002 1515 Compensação de títulos quaisquer 

151500003 1515 Serviços relacionados a depósito, inclusive depósito identificado 

151500004 1515 
Serviços relacionados a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou 
processo. 

151600001 1516 
Emissão / reemissão de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, 
por qualquer meio ou processo. 

151600002 1516 
Liquidação de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, por 
qualquer meio ou processo 

151600003 1516 
Alteração de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, por 
qualquer meio ou processo 

151600004 1516 
Cancelamento de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, por 
qualquer meio ou processo 

151600005 1516 
Baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer 
meio ou processo 

151600006 1516 
Serviços relacionados … transferência de valores, dados, fundos, 
pagamentos e similares, inclusive e 

151700001 1517 Emissão de cheques quaisquer, avulso ou por talão 

151700002 1517 Fornecimento de cheques quaisquer, avulso ou por talão 

151700003 1517 Devolução de cheques quaisquer, avulso ou por talão 
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151700004 1517 Sustação de cheques quaisquer, avulso ou por talão 

151700005 1517 Cancelamento de cheques quaisquer, avulso ou por talão 

151700006 1517 Oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão 

151800001 1518 Avaliação de imóvel 

151800002 1518 Avaliação de obra 

151800003 1518 Vistoria de imóvel 

151800004 1518 Vistoria de obra 

151800005 1518 Análise técnica relacionada ao crédito imobiliário 

151800006 1518 Análise jurídica relacionada ao crédito imobiliário 

151800007 1518 Emissão / reemissão de contrato de crédito imobiliário 

151800008 1518 Alteração de contrato de crédito imobiliário 

151800009 1518 Transferência de contrato de crédito imobiliário 

151800010 1518 Renegociação de contrato de crédito imobiliário 

151800011 1518 Emissão / reemissão de termo de quitação 

151800012 1518 Outros serviços relacionados ao crédito imobiliário 

170100001 1701 Assessoria de qualquer natureza 

170100002 1701 Consultoria de qualquer natureza 

170100003 1701 Análise, exame, fornecimento de dados e informações de qualquer natureza 

170200001 1702 Serviços de expediente 

170200002 1702 Serviços de apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres 

170300001 1703 
Serviços de planejamento, coordenação, programação ou organização 
técnica 

170300002 1703 
Serviços de planejamento, coordenação, programação ou organização 
financeira 

170300003 1703 
Serviços de planejamento, coordenação, programação ou organização 
administrativa 

170500001 1705 Fornecimento de mão-de-obra, em caráter temporário ou permanente 

170900001 1709 Serviços de perícias 

170900002 1709 Serviços de laudos 

170900003 1709 Serviços de exames técnicos 

170900004 1709 Serviços de análises técnicas 

171200001 1712 Administração em geral de bens e negócios de terceiros 
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171300001 1713 Leilão e congêneres 

171600001 1716 Auditoria 

171900001 1719 Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares 

172000001 1720 Consultoria econômica 

172000002 1720 Assessoria econômica 

172000003 1720 Consultoria financeira 

172000004 1720 Assessoria financeira 

180100001 1801 Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros 

180100002 1801 
Serviços de inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de 
seguros 

180100003 1801 Serviços de prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres. 

190100001 1901 
Serviços de distribuição de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, 
cartões, pules ou cupons 

190100002 1901 
Serviços de vendas de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, 
pules ou cupons de apo 

260100001 2601 Serviços de coleta de bens ou valores 

260100002 2601 Serviços de remessa de bens ou valores 

260100003 2601 Serviços de entrega de bens ou valores 

260100004 2601 Serviços de courrier e congêneres 

280100001 2801 Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza 

 

7. Tipos de Dependência 

7.1 – Tabela de Serviços de Tipos de Dependência 

Código Descrição Dependência 

1 Matriz 

2 Filial ou Agência 

3 Unidade Administrativa 

4 Posto de Serviço 

5 Outros 
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8. Títulos 

8.1 – Tabela de Títulos 

Refere-se aos tipos de Instituições sujeitas ao COSIF 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
TABELA DE TARIFAS 

OBRIGATÓRIA 

U Bancos Múltiplos Sim 

B Bancos Comerciais Sim 

D Bancos de Desenvolvimento Não 

K Agências de Fomento ou de Desenvolvimento Não 

I Bancos de Investimentos Não 

F Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimentos Não 

J Sociedades de Crédito ao Microempreendedor Não 

A Sociedades de Arrendamento Mercantil Não 

C 
Sociedades Corretoras de Títulos e Valores Imobiliários e 

Câmbio 

Não 

T 
Sociedades Distribuidoras de Títulos e Valores 

Imobiliários 

Não 

S 
Sociedades de Crédito Imobiliário e Associações de 

Poupança e Empréstimo 

Não 

W Companhias Hipotecárias Não 

E Caixas Econômicas Sim 

R Cooperativas de Crédito Não 

L Banco do Brasil S.A Sim 

M Caixa Econômica Federal Sim 

N Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Não 

H Administradoras de Consórcio Não 

Z Empresas em Liquidação Extrajudicial Não 

 

Observação: Z – Empresas em Liquidação estão desobrigadas de apresentar tabela de tarifas desde que não sejam 
obrigadas antes de entrar em processo de liquidação extrajudicial 

 


