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1. Considerações Gerais 

1.1. O que é a Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras 

(DES-IF)? 

A Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF) é uma obrigação acessória 

constituída pelo registro de informações contábeis-fiscais necessárias à Administração Municipal para a 

apuração do ISS das Instituições Financeiras, que estejam autorizadas a funcionar pelo Banco Central 

(BACEN) e obrigadas a utilizar o Plano de Contas das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF). 

A DES-IF permite um tratamento uniforme das informações fiscais peculiares das Instituições Financeiras, 

através da padronização da Escrituração Fiscal, visando um efetivo controle gerencial da apuração do ISS 

destes estabelecimentos por parte do Município. 

Estão obrigadas à apresentação da DES-IF todas as Instituições Financeiras estabelecidas no Município 

obrigadas pelo Banco Central do Brasil à utilização do COSIF - Plano de Contas das Instituições Financeiras 

do Sistema Financeiro Nacional. 

 

1.2. Modelos de Arquivos da DES-IF 

A DES-IF é composta pelos quatro tipos de arquivos descritos nesta seção. 

 

1.2.1. Arquivo de Informações Comuns aos Municípios 

Este arquivo é composto do “Plano geral de contas comentado” (PGCC), da “Tabela de Tarifas Bancárias” 

(TARIFAS) e da “Tabela de Identificação de Outros Produtos e Serviços” (SERVIÇOS). O seu envio deve ser 

anual ou quando houver alteração. 

O “Plano Geral de Contas Comentado” (PGCC) é composto das informações analíticas de todas as Contas de 

resultado credoras, e a critério do Município também as devedoras, com vinculação das Contas internas à 

codificação do COSIF. Também prevê o enquadramento das contas tributáveis na lista de serviços da Lei 

Complementar 116/03 (LC 116/03) e a descrição detalhada da natureza das operações registradas nos 

Subtítulos. 

A “Tabela de Tarifas Bancárias” (TARIFAS) é composta com suas vinculações aos respectivos subtítulos de 

lançamento contábil. Este registro é obrigatório apenas às Instituições que têm o dever de possuí-la, 

conforme regulamentação do BACEN. 
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A “Tabela de Identificação de Outros Produtos e Serviços” (SERVIÇOS) é composta com a identificação dos 

subtítulos onde são escrituradas as receitas dos serviços constantes na Tabela de Identificação Outros 

Produtos e Serviços (Anexo 10). 

 

1.2.2. Arquivo da Apuração Mensal do ISSQN 

É o conjunto de informações contendo a “Identificação das dependências” (IDP) na estrutura da Instituição 

Financeira, o “Demonstrativo da apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo” 

(DAS) e o “Demonstrativo do ISSQN mensal a recolher” (DAIR). O seu envio deve ser mensal. 

No “Demonstrativo da apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo” (DAS) constam 

as informações mensais de todos os subtítulos sujeitos à incidência do ISSQN, inclusive os que não tiveram 

movimentação no período, por alíquota e imposto devido. 

O “Demonstrativo do ISSQN mensal a recolher” (DAIR) contém as devidas deduções e ajustes na receita 

declarada, incentivos autorizados em lei e depósitos judiciais. É o resultado da consolidação dos registros 

do “Demonstrativo da Apuração da Receita Tributável e do ISSQN Mensal Devido por Subtítulo” (DAS), 

agrupados conforme definido em legislação municipal. 

 

1.2.3. Arquivo de Demonstrativo Contábil 

É o conjunto de informações contendo a “Identificação das dependências” (IDP) na estrutura da Instituição 

Financeira, o “Balancete analítico mensal” (BAM) e o “Demonstrativo das partidas dos lançamentos 

contábeis” (PART). O seu envio deve ser semestral. 

O “Balancete analítico mensal” (BAM) é composto pelos balancetes analíticos mensais das contas de 

resultado por CNPJ de cada dependência da Instituição localizada no município. Todas as contas de resultado 

com movimentação no período que sejam credoras e, a critério da Administração Tributária, também as 

devedoras, devem constar no balancete. 

O “Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos Contábeis” (PART) contém as informações do Razão 

Analítico ou Ficha de Lançamentos. Para um mesmo lançamento, a soma das partidas a débito deve ser igual 

à soma das partidas a crédito. Estes registros devem ser informados, a critério da Administração Tributária, 

sempre que apresentada a Declaração de Demonstrativo Contábil que contiver contas de rateios de 

resultados internos (grupo COSIF 7.8.0.00.00-1) ou quando houver lançamentos de estorno em contas de 

receita e/ou despesa. 
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1.2.4. Arquivo de Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos Contábeis 

É o conjunto de informações contendo apenas o “Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos Contábeis” 

(PART). Este arquivo deve ser enviado sob demanda para um período ou para um conjunto de Subtítulos, 

bem como suas contrapartidas. 

O “Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos Contábeis” (PART) contém as informações do Razão 

Analítico ou Ficha de Lançamentos. Para um mesmo lançamento, a soma das partidas a débito deve ser igual 

à soma das partidas a crédito. 

 

1.3. DES-IF no Sistema da Nota Carioca 

As Instituições Financeiras do município, autorizadas a funcionar pelo Banco Central (BACEN) e obrigadas a 

utilizar o Plano  de Contas das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF), deverão importar os 

arquivos da DES-IF no Sistema da Nota Carioca. O Sistema irá processar os arquivos e calcular o imposto 

devido possibilitando que o contribuinte emita as NFS-e com os valores correspondentes e recolha o imposto 

através de guia gerada pelo sistema. 

Caso a Instituição Financeira tenha recebido Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFS-e) com o ISS Retido, 

o sistema permitirá a inclusão destas notas na mesma guia de recolhimento das NFS-e emitidas, gerando 

assim um documento consolidado com o ISS devido na competência. 

Veja a seguir, todos os passos para a utilização do módulo DES-IF no Sistema da NFS-e. 
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2. Acessando o Sistema da NFS-e 

O sistema da NFS-e poderá ser acessado por meio da Senha Web ou por certificação digital. Para mais 

informações sobre acesso ao sistema acesse o Manual de Acesso a NFS-e para Pessoa Física ou Manual de 

Acesso a NFS-e para Pessoa Jurídica no menu Ajuda e Orientações -> Manuais de Ajuda. 

 

Atenção: 

Acessando o sistema com Senha Web será possível realizar consultas da DES-IF, confirmar e descartar os 

arquivos DES-IF enviados, porém NÃO SERÁ possível enviar arquivos da DES-IF. O envio somente poderá ser 

realizado utilizando certificado digital com mesma raiz do CNPJ da Instituição Financeira ou de um usuário 

devidamente autorizado pela Instituição Financeira a utilizar a DES-IF. 
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3. Acessando as Informações da DES-IF 

Para ter acesso ao módulo DES-IF, utilize os sub-itens do menu DES-IF. 

As informações da DES-IF só estarão disponíveis caso o contribuinte esteja devidamente cadastrado no 

Sistema como Instituição Financeira ou seja usuário de uma Instituição Financeira com o devido acesso a 

DES-IF. Em caso de dúvidas, entre em contato com a Prefeitura. 
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4. Enviando Arquivos da DES-IF 

O processo de envio de arquivo é dividido em 4 passos. O primeiro passo é o envio do arquivo do computador 

do contribuinte para o sistema da Prefeitura. Neste passo, o sistema verifica por erros e alertas no leiaute, 

formatação e consistência simples do arquivo. 

 

 

 

 

 

 

Selecione o arquivo e clique em Enviar. 
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O sistema irá apresentar tela semelhante a apresentada abaixo onde é possível visualizar o resumo dos 

dados do arquivo e das verificações. 

 

Caso existam erros ou alertas, o contribuinte poderá clicar na mensagem para visualizar o detalhamento 

dos erros e alertas, conforme imagem abaixo.  

 

Resumo dos 

dados do arquivo 

Status atual 

Passos do processamento 

Aviso de erros e alertas 

Lista de erros e alertas 
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Caso o sistema não encontre nenhum erro nesta fase, o contribuinte poderá prosseguir para o próximo 

passo, conforme descrito a seguir. 

 

Clique em Verificar para avançar ao Passo 2. O sistema irá verificar se existem erros ou alertas de 

Consistência Relacional, Transmissão e Malha e irá apresentar o relatório para conferência. 

Observação: Marcando a opção Processar automaticamente arquivos validados com sucesso, o sistema não 

apresentará o relatório de verificação dos DADOS caso não exista nenhum erro ou alerta. 
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Caso existam alertas e o contribuinte opte por, mesmo assim, prosseguir com o processamento, o 

contribuinte deverá marcar a opção “Declaro estar ciente dos alertas identificados e desejo prosseguir 

com o processamento” e, neste caso, clicar em Processar para prosseguir com o processamento do arquivo. 

Confirmação dos alertas 
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Ao processar o arquivo, o sistema grava os dados no sistema da Prefeitura, para que os mesmos sejam de 

fato utilizados para o cálculo do ISS. O contribuinte precisa realizar o 4º passo do processamento, 

confirmando os dados importados. 

Para confirmar sem visualizar os dados, clique em Confirmar. Para visualizar os dados antes de confirmar 

(opção recomendada), clique em Analisar Dados Processados.  

Ao clicar em Analisar Dados Processados, o sistema irá apresentar os dados importados, permitindo a sua 

verificação, confirmação ou descarte. Na próxima seção, é apresentado o procedimento para confirmação 

ou descarte. 
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4.1. Importação do Arquivo de Informações Comuns 

O arquivo de Informações Comuns é a base para o processamento dos demais módulos, o que faz com que 

seja o primeiro arquivo a ser importado. 

Para informações sobre o leiaute e como gerar o arquivo, veja o manual Modelo Conceitual disponibilizado 

no menu Ajuda e Orientações -> Manuais de Ajuda, sessão Manuais Técnicos da DESIF. 

Para a importação no sistema Nota Carioca, acesse a tela de importação pelo item de menu DES-IF  

Informações Comuns ou clique em Importar Arquivo no quadro correspondente ao arquivo de Informações 

Comuns na tela inicial do Módulo DES-IF.  

Será exibida a tela de seleção de arquivo representada abaixo. Então, proceda com a importação como 

descrito no início da seção 4 (Página 8) deste manual. 

 

Caso seja necessário substituir um Plano de Contas, envie um novo arquivo conforme os passos descritos 

anteriormente. Após o processamento do arquivo, clique em Analisar Dados Processados. Na visualização 

das informações do Plano de Contas enviado, o novo Plano de Contas constará como “Pendente de 

Confirmação”, podendo ser confirmado ou descartado. Caso confirmado, o anterior será cancelado e o novo 

constará como o Plano de Contas “Atual”. 
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Clique em Confirmar para confirmar a substituição ou em Descartar para permanecer com os dados 

confirmados anteriormente. 

É possível consultar o histórico do 

plano de contas e verificar o status da 

solicitação de cancelamento. 
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4.2. Importação do Arquivo de Apuração Mensal 

Mensalmente, a Instituição Financeira deverá importar para o Sistema da NFS-e o Arquivo de Apuração 

Mensal. 

Para informações sobre o leiaute e como gerar o arquivo, veja o manual Modelo Conceitual disponibilizado 

no menu Ajuda e Orientações -> Manuais de Ajuda, sessão Manuais Técnicos da DESIF. 

Para a importação no sistema Nota Carioca, acesse a tela de importação pelo item de menu DES-IF  

Apuração Mensal ou clique em Importar Arquivo no quadro correspondente ao arquivo de Apuração Mensal 

na tela inicial do Módulo DES-IF.  

Será exibida a tela de seleção de arquivo representada abaixo. Então, proceda com a importação como 

descrito no início da seção 4 (Página 8) deste manual. 
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4.3. Importação do Arquivo de Demonstrativo Contábil 

Ao final de cada semestre, a Instituição Financeira deverá importar o arquivo de Demonstrativo Contábil.  

Para informações sobre o leiaute e como gerar o arquivo, veja o manual Modelo Conceitual disponibilizado 

no menu Ajuda e Orientações -> Manuais de Ajuda, sessão Manuais Técnicos da DESIF. 

Para a importação no sistema Nota Carioca, acesse a tela de importação pelo item de menu DES-IF  

Demonstrativos Contábeis ou clique em Importar Arquivo no quadro correspondente ao arquivo de 

Demonstrativo Contábil na tela inicial do Módulo DES-IF.  

Será exibida a tela de seleção de arquivo representada abaixo. Então, proceda com a importação do arquivo 

como descrito no início da seção 4 (Página 8) deste manual. 
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4.4. Importação do Arquivo de Partidas dos Lançamentos Contábeis 

Quando demandado pela fiscalização, a Instituição Financeira deverá importar o arquivo de Partidas dos 

Lançamentos Contábeis.  

Para informações sobre o leiaute e como gerar o arquivo, veja o manual Modelo Conceitual disponibilizado 

no menu Ajuda e Orientações -> Manuais de Ajuda, sessão Manuais Técnicos da DESIF. 

Para a importação no sistema Nota Carioca, acesse a tela de importação pelo item de menu DES-IF  

Lançamento de Partidas ou no item Importar Arquivo no quadro correspondente ao arquivo de Partidas dos 

Lançamentos Contábeis na tela inicial do Módulo DES-IF. 

Será exibida a tela de seleção de arquivo representada abaixo. Então, proceda com a importação do arquivo 

como descrito no início da seção 4 (Página 8) deste manual. 
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5. Consulta de Arquivos  

Para consultar todos os arquivos processados acesse o menu DES-IF  Consulta de Arquivos. 

O sistema apresentará uma consulta com todos os arquivos processados e o status de cada um. Para baixar 

o arquivo clique no ícone do arquivo com o disquete na coluna da direita. 

 

 

Clique para baixar o arquivo enviado. 
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6. Visualizar Declarações da Instituição Financeira 

Através da funcionalidade Visualizar Declarações da Instituição Financeira, o contribuinte poderá 

acompanhar todos os dados referentes aos arquivos importados para o sistema. 

Para acessar, utilize o item de menu DES-IF  Visualizar Declarações ou clique no link Visualizar Declarações 

do quadro específico na tela de Informações da DES-IF. 

As informações são divididas por módulo e cada módulo, com suas abas específicas. 
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6.1. Informações Comuns 

Na aba PGCC é possível consultar todos os Planos Gerais de Contas Comentados, com a relação das contas 

(COSIF + Interna), Nome das Contas Internas, Códigos DES-IF, Códigos do Subgrupo e Alíquotas. 

 

Na aba Tarifas é possível verificar a relação entre as Tarifas, suas Vigências, Valores Unitários, Valor 

Percentual e as Contas (COSIF + Internas). 

 

A aba Serviços permite a consulta da relação entre os outros produtos e serviços, exibindo os Códigos dos 

Serviços, Nomes dos Serviços, Contas (COSIF + Interna) e Nomes das Contas Internas: 
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6.2. Demonstrativo Contábil 

Na aba BAM é apresentado o Balancete Analítico Mensal com as Contas (COSIF + Interna), Nomes das Contas 

Internas, Saldos Iniciais, Débitos, Créditos e Saldos Finais de cada Conta Interna: 

 

Na aba PART é possível consultar o Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos Contábeis com as 

informações dos CNPJs, Lançamentos, Contas, Partidas, Eventos Contábeis, Datas, Valores, Cidades (código 

IBGE) e Cidades Clientes (código IBGE): 

 

 



 

NOTA FISCAL DE SERVIÇO 
ELETRÔNICA (NFS-e) 

 
 

 

 

Página 23 de 29 

Revisado em 10/05/2021  

Na aba IDP é possível consultar a Identificação das Dependências com as informações das Inscrições 

Municipais, Códigos Internos, CNPJs, Endereços, Status, Tipos, CNPJs Unificadores, Cidades, Contabilidades 

Próprias e Paralisações: 
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6.3. Apuração Mensal 

Na aba DAIR, o sistema apresenta o Demonstrativo de Apuração do ISSQN Mensal a Recolher, com as 

informações de Códigos DES-IF, Créditos, Receitas, Deduções Contas, Deduções Consolidadas, Bases de 

Cálculos, ISS, ISS Retidos, Pagos, Impostos, Alíquotas, Incentivos e Exigibilidades: 

 

A aba DAS apresenta o Demonstrativo de Apuração da Receita Tributável e do ISSQN Mensal Devido por 

Subtítulo com as informações de Contas (COSIF + Interna), Códigos DES-IF, Créditos, Débitos, Rendimentos 

Tributáveis, Deduções, Bases de Cálculos, Alíquotas, Incentivos e Exigibilidades Suspensas: 

 

Na aba IDP é possível consultar a Identificação das Dependências com as informações das Inscrições 

Municipais, Códigos Internos, CNPJs, Endereços, Status, Tipos, CNPJs Unificadores, Cidades, Contabilidades 

Próprias e Paralisações: 
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Na aba NFS-e X Apuração, o contribuinte poderá realizar o comparativo entre as NFS-e emitidas na 

competência com os valores apurados através dos arquivos enviados do módulo. As informações 

apresentadas são Tipo de Consolidação, Alíquotas, Quantidade de NFS-e Emitidas no Período (o qual permite 

detalhar essas NFS-e), Valores Totais do ISS das NFS-e Emitidas e Valores dos ISS nas Apurações: 

 

Na aba de Notas Fiscais, é possível filtrar entre as NFS-e emitidas e recebidas, com ou sem retenção e 

apenas não canceladas ou todas. São exibidos os Tomadores (visão emitidas) ou Prestadores (visão 

recebidas), Quantidades de Notas, Receitas, Deduções, Bases de Cálculos, ISS e Créditos. Selecionando uma 

linha do resultado da consulta, o sistema apresenta a lista de notas emitidas/recebidas pelo contribuinte 

selecionado, com Números das Notas, Números dos RPS, Datas de Emissões, Datas dos RPS, Identificação dos 

Tomadores/Prestadores, Valores das Notas, Deduções / Descontos, Valores ISS, Valores Créditos, ISS Retidos 

(Sim/Não), Status e ISS Pago (Sim/Não): 



 

NOTA FISCAL DE SERVIÇO 
ELETRÔNICA (NFS-e) 

 
 

 

 

Página 26 de 29 

Revisado em 10/05/2021  

 

Na aba Guias ISS, é possível consultar todas as guias emitidas pelo contribuinte, permitindo filtrar pelo 

status, exibindo as informações de Competências, Datas de Emissões, Validades, Valores Totais, Números 

dos Documentos e Status: 
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6.4. Partidas dos Lançamentos Contábeis 

Na aba PART é possível consultar o Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos Contábeis com as 

informações dos CNPJs, Lançamentos, Contas, Partidas, Eventos Contábeis, Datas, Valores, Cidades (código 

IBGE) e Cidades Clientes (código IBGE): 
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7. Emissão de Guias de Recolhimento 

Para emitir as Guias de Recolhimento para pagamento do ISS, o contribuinte deve emitir as NFS-e 

correspondentes no período e emitir uma Guia de Recolhimento de ISS selecionando essas NFS-e. Utilize o 

item de menu Guias de Recolhimento ou clique no link Visualizar Guias do quadro específico na tela de 

Informações Iniciais da DES-IF. 

 

Para mais informações sobre emissão de Guias de Pagamento, acesse o Manual de Acesso a NFS-e para 

Pessoa Jurídica no menu Ajuda e Orientações -> Manuais de Ajuda. 
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8. Assinatura Digital dos Arquivos 

Os arquivos da DES-IF devem ser assinados previamente ao seu envio pelo usuário que irá processar esses 

arquivos no sistema NFS-e. Assim, a assinatura digital deve ser feita utilizando o e-CNPJ da Instituição 

Financeira ou o e-CPF de um usuário autorizado a utilizar a DES-IF no sistema NFS-e.  

Para enviar o arquivo com sucesso, o usuário deve acessar o sistema utilizando o mesmo certificado digital 

que foi utilizado para assinar o arquivo. Caso contrário, um erro será gerado durante o processo de 

importação do arquivo, informando que a assinatura está inválida. 

Para assinar o arquivo, deve-se realizar os passos abaixo: 

1) O algoritmo SHA1 deverá ser utilizado para todo cálculo de hash. 

2) Calcular o hash da primeira linha e converter para base 64. 

3) Concatenar a esse texto o texto da próxima linha. 

4) Calcular o hash do novo texto e converter para base 64. 

5) Fazer isso para todas as linhas do arquivo, exceto a última. 

6) A última linha deve ser concatenada ao hash anterior e gerado novo hash, não convertendo para base 

64. 

7) Esse hash deve ser assinado com a chave privada do certificado digital utilizando o algoritmo RSA. 

8) Incluir a assinatura, convertendo para base 64, após a última linha do arquivo. 


