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Importação de Dados de 
Outros Sistemas

Introdução
neste manual encontram-se as instruções para a cor-
reta importação de dados oriundos de outros sistemas 
de informação para o sistema de declaração mensal de 
serviços da Prefeitura municipal de Campinas - sP. 

Fases da Importação
aa importação é constituída de 03 etapas:

a. ler arquivo;

b. Consistir;

c. gravar dados da Importação.

Ler Arquivo

Para realizar a importação de dados de outro sistema 
entre no item Importação de dados de Outros sistemas 
que se encontra no caminho: sistema > Importação de 
dados > Importação de dados de Outros sistemas.

a. Para realizar a importação de dados de outro siste-
ma selecione o declarante através do botão <lupa> 
que se encontra ao lado do campo Insc. municipal.

b. Os campos <utilizar a(s) atividade(s) contida(s) no 
arquivo> e <desconsiderar inscrições municipais de 
outros municípios > são apresentados com a seleção 
marcada.

c. Identifique o diretório onde se encontra o arquivo 
txt através da área <Importar os dados de:>. na área 
<nome do arquivo de Importação> selecione o ar-
quivo a ser importado.

d. Clique em <Importar>. 

nesta etapa o sistema irá verificar, inicialmente, o nome 
do arquivo selecionado, a versão do sistema e a inscri-
ção municipal indicada no registro H (ou header) do ar-
quivo e comparar se é a mesma inscrição do declarante 
selecionado na tela. 

Este arquivo deve ser gerado pelo sistema exportador 
no formato texto (extensão .txt) e conter os registros 
segundo layout pré-definido constante neste manual 
(ver tópico - layout do arquivo). 

O nome do arquivo criado pode receber qualquer 
nome com ‘.txt’.

Ex.: ImPORta.tXt

Consistir

O sistema consiste a gravação dos dados gerando uma 
lista de ocorrências. Caso ocorra algum erro o siste-
ma não passará para a fase de gravação dos dados e 
mostrará uma opção para visualizar e imprimir os erros 
ocorridos.

Gravar Dados da Importação

Esta é a ultima fase da importação. Onde os dados são 
implantados no sistema de declaração digital de serviços.

Layout do Arquivo
O arquivo a ser gerado para importação deverá estar no 
formato texto, e conter os seguintes tipos de registros:

Registro tipo “H” - Identificação (Header)

Registro tipo “E” - notas Emitidas

Registro tipo “d” - dedução de materiais da nF 
Emitidas de Const. Civil

Registro tipo “R” - notas Recebidas

Observações:

a. O primeiro registro deve ser, obrigatoriamente, um 
registro do tipo “H”. Este registro deverá ser único no 
arquivo.

b. todos os registros deverão ser finalizados pelos ca-
racteres especiais de carriage return e line feed (asc 
13 + asc 10).

c. após o último registro, deve existir o caractere de 
fim de arquivo (asc 26).
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d. Campos do tipo n (numéricos) Ex. Inscrição municipal, CnPJ, Valor da nota Fiscal deverão ser preenchidos com 
zeros à esquerda até atingir o tamanho exato do campo.

e. Campos do tipo a (alfanuméricos) Ex. nome do tomador/Prestador, Código do sIaFI da Prestação do serviço, 
deverão ser preenchidos com espaços à direita.

f. Campos do tipo d (data) deverão ser preenchidos no formato dd/mm/aaaa.

g. todos os campos deverão obedecer rigorosamente o tamanho e a formatação definido neste layout.

3.1 - Registro Tipo “H” – Identificação

Primeiro registro do arquivo, contém a Inscrição municipal da empresa e a versão do sistema.

deve existir apenas um registro tipo “H” por arquivo.

documentos que constarem no arquivo de imporação.

Notas Fiscais Emitidas em Lote

as notas fiscais emitidas em lote são preenchidas com 
todos os campos do registro E, porém, para que o regis-
tro seja caracterizado como lote alguns campos deve-
rão ser observados:

• O campo 9 (Tipo de recolhimento) deverá ser preen-
chido com a - a Recolher

• O campo 11 (CNPJ do tomador de serviços) deverá ser 
preenchido com zeros até atingir o tamanho total do 
campo.

• O campo 12 (CPF do tomador de serviços) deverá ser 
preenchido com 77777777777 até atingir o tamanho 
total do campo.

• O campo 13 (Nome do tomador de serviços) deverá 
ser preenchido com a indicação “Consumidor”.

• O campo 17 (Número final do intervalo) deverá ser 
preenchido o número final do intervalo de notas que 
compõem o lote.

• O campo 18 (Situação da nota fiscal) deverá ser preen-
chido com n – normal.

acompanhe agora o layout completo para o cadastro 
de um registro E.

3.2 - Registro Tipo “E” - Notas Fiscais EmitidasN

neste registro deverão ser informadas as notas fiscais 
emitidas, canceladas/extraviadas ou emitidas em lote.

Para este registro não há limites de ocorrências.

Notas Fiscais Canceladas ou Extraviadas

as notas fiscais canceladas ou extraviadas deverão ser 
informadas no arquivo sem a informação de valores, 
tipo de recolhimento e tomador.

Para que o registro E seja identificado como uma nota 
fiscal cancelada ou extraviada deverão ser preenchidos 
obrigatoriamente alguns campos:

• O campo 01 (Identificação do Registro);

• O campo 02 (Data de emissão) deverá ser preenchido 
com a data do cancelamento ou do extravio;

• O campo 03 (Série da nota);

• O campo 04 (Modelo da nota fiscal);

• O campo 18 (Situação da Nota Fiscal) deverá ser pre-
enchido com C – Cancelada ou com E – Extraviada;

• Os demais campos do registro E deverão ser preen-
chidos respeitando a formatação dos campos, porém o 
conteúdo será desconsiderado.

• O documento G só é permitido para contribuinte dis-
pensado de utilizar nota Fiscal e por esse motivo o nú-
mero da nota Fiscal deve ser zerado.

• Deve estar cadastrado no sistema AIDF para todos os 

Nr Campo T Tam PI PF Conteúdo

01 Identificação do registro a 001 001 001 Caractere fixo “H”

02 CmC para indicar 
empresa

a 011 002 012 número da inscrição 
municipal da empresa

03 Versão do sistema da Iss 
dIgItal

n 003 013 015 Número formato 999 
(igual a 100)

Nr Campo T Tam. PI PF Conteúdo

01 Identificação do registro a 001 001 001 Caractere fixo “E”

02 data de emissão d 010 002 011 Data no formato 99/99/9999

03 documento da nota fiscal a 002 012 013 Verificar item 4.1

04 série / modelo da nota fiscal a 001 014 014 Verificar item 4.2

05 tributação nota fiscal emitida a 001 015 015 Verificar item 4.3

06 número da nota fiscal n 009 016 024 Número no formato 999999999 No caso do documento G o nº da NF deve estar zerado.

07 Valor bruto da nota fiscal n 015 025 039 Número no formato 999999999999.99

08 Valor do serviço n 015 040 054 Número no formato 999999999999.99

09 tipo de recolhimento do Iss a 001 055 055 “a” – para Iss a recolher - “R” – para Iss retido por terceiros

10 alíquota de Iss n 005 056 060 Número no formato 99.99, para declarantes enquadrados no Simples Nacional, preencher com zeros. 

Verificar item 4.5

11 CnPJ do tomador de serviços n 014 061 074 número do CnPJ do tomador de serviços. 

no caso de ser Pessoa Física preencher com zeros.

Para notas fiscais do tipo lote, preencher com zeros.

Quando se tratar de tomador estrangeiro preencher com zeros.

12 CPF do tomador de serviços n 011 075 085 número do CPF do tomador de serviços. 

no caso de ser Pessoa Jurídica, preencher com zeros.

Para notas fiscais do tipo lote preencher com “77777777777”.

Quando se tratar de tomador estrangeiro preencher com zeros.

13 nome do tomador de serviços a 040 086 125 nome ou razão social do tomador de serviços.

Para notas fiscais do tipo lote preencher com “Consumidor”.

14 Código sIaFI do município do toma-
dor de serviços

a 010 126 135 Código do sIaFI que define o município do tomador de serviços.

O código do município poderá ser consultado na página: Retenção Iss/sIaFI

Para tomador de serviços estrangeiros usar “9999” e não informar o CPF ou CNPJ.

15 Código da atividade CnaE relacio-
nada ao serviço

a 010 136 145 a atividade indicada deverá estar cadastrada para o declarante identificado no registro H.

Número no formato 999999999.

O código da atividade poderá ser consultado na página www.ibge.gov.br/concla.

16 Código sIaFI do município do local 
da Prestação do serviço

a 010 146 155 Código do sIaFI para o município onde foi prestado o serviço. 

O código do município poderá ser consultado na página: Retenção Iss/sIaFI

17 número final do intervalo (utilizado 
somente para emissão de notas 
fiscais em lote)

n 009 156 164 utilizado para identificar o final do intervalo para uma emissão em lote.

Número no formato 999999999.

se a nota fiscal não for um lote, preencher com zeros.

18 situação da nota fiscal a 001 165 165 Para notas fiscais emitidas individualmente ou em lote preencher com n (normal).

Para notas fiscais canceladas preencher com C (Cancelada).

Para notas fiscais extraviadas preencher com E (Extraviada).

19 Enquadramento no simples nacio-
nal do tomador de serviços.

a 001 166 166 define se o tomador é enquadrado no simples nacional.

“s” para enquadrado como simples nacional.

“n” para não enquadrados.

20 Operação da nota fiscal emitida a 001 167 167 define a operação da nota fiscal.

Verificar item 4.4
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3.4 – Registro Tipo “R” – Notas Fiscais Recebidas

neste registro deverão ser informadas as notas fiscais 
recebidas de serviços tomados e não há limites de 
ocorrências.

Para que este registro seja identificado no sistema com 
a característica de retenção na fonte preencha o campo 
10 (alíquota de Iss). O valor do imposto referente ao 
registro será calculado automaticamente pelo sistema 
utilizando o campo 09 (Valor do serviço) e o campo 10 
(alíquota de Iss).

Para a não retenção existem cruzamentos necessários 
que devem ser observados antes de criar o arquivo de 
importação.

3.3 – Registro Tipo “D” – Dedução de Materiais e Subempreitada das NF Emitidas de Const. Civil

neste registro deverá ser informada a dedução de uma nota fiscal emitida.

a nota fiscal emitida deverá ser de construção civil e a atividade CnaE indicada permitir dedução de materiais ou 
subempreitada.

Para cada dedução de uma nota deverá ser informado um registro d. não há limites de registro d por arquivo, des-
de que haja um registro E relacionado.

as regras entre os campos para indicar ou não a reten-
ção devem ser conferidas no item 3.4.1.

acompanhe agora o layout completo para o cadastro 
de um registro R.

Nr Campo T Tam PI PF Conteúdo

01 Identificação do registro a 001 001 001 Caractere fixo “d”

02 data de emissão da nF Emitida (de qual deve 
deduzir)

d 010 002 011 data na qual foi emitida a nota. 

Formato

03 documento da nF Emitida (de qual deve deduzir) a 002 012 013 Verificar item 4.1

04 série / modelo da nF Em. (de qual deve deduzir) a 001 014 014 Verificar item 4.2

05 número de identificação da nota Fiscal Emitida (de 
qual deve deduzir)

n 009 015 023 Número no formato 999999999999.99

06 Valor Bruto da nota Fiscal Emitida (de qual deve 
deduzir)

n 015 024 038 Número no formato 999999999999.99

07 tipo da dedução a 001 039 039 tipo da dedução igual “m” para material ou “s” para sub empreitada

08 número de identificação da nota Fiscal (da nF a 
deduzir)

n 009 040 048 Número no formato 999999999

09 Valor Bruto da nota fiscal (da nF a deduzir) n 015 049 063 Número no formato 999999999999.99

10 Valor do material a deduzir n 015 064 078 Número no formato 999999999999.99

11 CnPJ do prestador de serviços n 014 079 092 número do CnPJ do prestador de serviços.

no caso de ser Pessoa Física preencher com zeros.

12 CPF do prestador de serviços n 011 093 103 número do CPF do prestador de serviços. 

no caso de ser Pessoa Jurídica preencher com zeros.

13 nome do prestador de serviços a 040 104 143 nome ou razão social do prestador de serviços.

14 Código sIaFI do município do tomador de serviços a 010 144 153 Código do sIaFI que define o município do tomador de serviços.

O código do município poderá ser consultado na página: Retenção Iss/sIaFI

Para tomador de serviços estrangeiros usar “9999” e não informar o CPF ou CNPJ.

Nr Campo T Tam PI PF Conteúdo

01 Identificação do registro a 001 001 001 Caractere fixo “R”.

02 data de retenção do Iss. d 010 002 011 Indica a data de retenção do Iss.

Informar a mesma data do campo 03.

Data no formato 99/99/9999

03 data de emissão da nota fiscal. d 010 012 021 Indica a data de emissão da nota fiscal.

Informar a mesma data do campo 02.

Data no formato 99/99/9999.

04 documento da nota fiscal a 002 022 023 Opções de preenchimento disponíveis no item 4.1

Regras para o preenchimento, seguir orientações do item 3.4.1

05 série / modelo da nota fiscal a 001 024 024 Opções de preenchimento disponíveis no item 4.2

06 motivo da não Retenção a 001 025 025 Caractere para o Motivo – no item 3.4.3

07 número de identificação da nota fiscal n 009 026 034 Número no formato 999999999

08 Valor bruto da nota fiscal n 015 035 049 Número no formato 999999999999.99

09 Valor do serviço lançado na nota fiscal recebida n 015 050 064 Número no formato 999999999999.99

10 alíquota de Iss n 005 065 069 Número no formato 99.99

Opções de preenchimento disponíveis no item 4.5

Regras para o preenchimento, seguir orientações do item 3.4.1

11 número da parcela de pagamento da nF n 006 070 075 deixar zerado.

Número no formato 999999

12 Quantidade de parcelas de pagamento da nF n 006 076 081 deixar zerado.

Número no formato 999999

13 descrição do motivo da não retenção a 030 082 111 motivo – deixar vazio.

14 CnPJ do prestador de serviços n 014 112 125 número do CnPJ do prestador de serviços.

no caso de ser Pessoa Física preencher com zeros.

Quando se tratar de prestador estrangeiro preencher com zeros.

15 CPF do prestador de serviços. n 011 126 136 número do CPF do prestador de serviços. 

no caso de ser Pessoa Jurídica preencher com zeros.

Quando se tratar de prestador estrangeiro preencher com zeros.

16 nome do prestador de serviços a 040 137 176 nome ou razão social do prestador de serviços.

17 Código sIaFI do município do prestador de 
serviços

a 010 177 186 Código do sIaFI que define o município do tomador de serviços.

O código do município poderá ser consultado na página: Retenção Iss/sIaFI

Para tomador de serviços estrangeiros usar “9999” e não informar o CPF ou CNPJ.

18 Enquadramento no simples nacional do pres-
tador.

a 001 187 187 define de o prestador é enquadrado no simples nacional

“s” para enquadrado como simples nacional

“n” para não enquadrados

19 Inscrito no município do prestador. a 001 188 188 define se o registro está inscrito município de Campinas.

(deixar em branco)

20 Código do serviço prestado a 010 189 198 Número formato 9999999999.

Opções de preenchimento disponíveis no item 4.7

21 Código sIaFI do município do local da Prestação 
do serviço.

a 010 199 208 Código do sIaFI para o município onde foi prestado o serviço. 

O código do município poderá ser consultado na página: Retenção Iss/sIaFI

22 Operação da nota fiscal recebida a 001 209 209 define a operação da nota fiscal.

Opções de preenchimento disponíveis no item 4.4



10 | dsF - desenvolvimento de sistemas Fiscais  Iss dIgItal - manual dE ImPORtaÇÃO dE dadOs | 11

ÍNDICE

3.4.1 – Cruzamento de Serviços X Retenção 

a indicação de retenção na fonte é caracterizada principalmente pelo campo 10 (alíquota de Iss) e deve seguir um 
conjunto de informações definidas pela legislação do município.  

Atenção:

• Para importação com alíquota significa que o serviço foi retido, portanto não é necessário informar o 
motivo (deixar em branco)

• Para importações

Prestador de Fora do Município

Obs: O Substituto Tributário e o Responsável Tributário são tratados na legislação municipal (Lei nº 12.392 de 20 de 
Outubro de 2005), através dos artigos 14, 15, 16 e 17.  No sistema o Substituto Tributário deverá ser marcado como 
tal através do menu Cadastro > Cadastro de declarantes > aba dados

3.4.2 Serviços x Incidência    3.4.3 Relação de Motivos da Não Retenção

Prestador de Dento do Município

Responsável Tributário (dentro ou fora do município)

Substituto Tributário (dentro ou fora do município)

Incidência do Serviço (item 3.4.2) Tipo Prestador Local da Prestação Abre Motivo? Opções

local da Prestação Pessoa Jurídica Campinas sim a, B, C, d, E

Outros municípios não

Pessoa Física Campinas sim a, B, C, d, E, R

Outros municípios não

Estabelecimento do Prestador Pessoa Jurídica Campinas não

Outros municípios não

Pessoa Física Campinas sim a, B, C, d, E, R

Outros municípios não

Estabelecimento do tomador Pessoa Jurídica Campinas sim a, B, C, d, E, R

Outros municípios sim a, B, C, d, E, R

Pessoa Física Campinas sim a, B, C, d, E, R

Outros municípios sim a, B, C, d, E, R

Incidência do Serviço (item 3.4.2) Tipo Prestador Local da Prestação Abre Motivo? Opções

local da Prestação Pessoa Jurídica Campinas sim a, B, C, d, E, R

Outros municípios não

Pessoa Física Campinas sim a, B, C, d, E, R

Outros municípios não

Estabelecimento do Prestador Pessoa Jurídica Campinas sim a, B, C, d, E, R

Outros municípios sim a, B, C, d, E, R

Pessoa Física Campinas sim a, B, C, d, E, R

Outros municípios sim a, B, C, d, E, R

Estabelecimento do tomador Pessoa Jurídica Campinas sim a, B, C, d, E, R

Outros municípios sim a, B, C, d, E, R

Pessoa Física Campinas sim a, B, C, d, E, R

Outros municípios sim a, B, C, d, E, R

Incidência do Serviço Tipo Prestador Local da Prestação Abre Motivo? Opções

Outros serviços

(99.99)

Pessoa Jurídica Campinas não

Outros municípios não

Pessoa Física Campinas não

Outros municípios não

Incidência do Serviço Tipo Prestador Local da Prestação Abre Motivo? Opções

Outros serviços 

(99.99)

Pessoa Jurídica Campinas sim a, B, C, d, E, R

Outros municípios sim a, B, C, d, E, R

Pessoa Física Campinas sim a, B, C, d, E, R

Outros municípios sim a, B, C, d, E, R

Serviço Incidência

3.02 Estabelecimento do Prestador

3.05 local da Prestação

7.02 local da Prestação

7.04 local da Prestação

7.05 local da Prestação

7.09 local da Prestação

7.10 local da Prestação

7.11 local da Prestação

7.12 local da Prestação

7.16 local da Prestação

7.17 local da Prestação

7.18 local da Prestação

7.19 local da Prestação

11.02 local da Prestação

11.04 local da Prestação

17.05 Estabelecimento do tomador

17.08 Estabelecimento do Prestador

17.10 local da Prestação

Caractere Descrição 

a decisão Judicial 

B medida liminar Cautelar 

C Imunidade tributária

d Isenção tributária

E sociedade de Profissionais Inscrita

R situação Cadastral ativa
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Tipo de Documentos, Alíquotas e Cruzamentos

4.1 – Relação de Documento. 

notas Fiscais Emitidas                   notas Fiscais Emitidas em lote / Canceladas e Extraviadas

4.2 – Relação de Séries x Documento. 

notas Fiscais Emitidas                           

4.3 – Relação de Tributações.

notas Fiscais Emitidas                           

notas Fiscais Recebidas

notas Fiscais Emitidas em lote

70 nF Conjugada m01/Bloco

72 nF Conjugada m01/Formulário Contínuo

71 nF Conjugada m01/Jogo solto

73 nF Conjugada m07/Bloco

74 nF Conjugada m07/Formulário Contínuo

75 nF Conjugada m07/Jogo solto

90 nF Fatura Conjugada m01/Bloco

92 nF Fatura Conjugada m01/Formulário Contínuo

91 nF Fatura Conjugada m01/Jogo solto

93 nF Conjugada m07/Bloco

94 nF Conjugada m07/Formulário Contínuo

95 nF Conjugada m07/ Jogo solto 

50 nF Fatura de serviço m01, série a/Bloco

52 nF Fatura de serviço m01, série a/Formulário Contínuo

51 nF Fatura de serviço m01, série a/Jogo solto

55 nF Conjugada Eletrônica (EstadO)m55

10 nF serviço m01, série a/Bloco

12 nF serviço m01, série a/Formulário Contínuo

11 nF serviço m01, série a/Jogo solto

40 nF simplificada de serviços m02, série B/Bloco

42 nF simplificada de serviços m02, série B/Formulário Contínuo

g dispensado da Emissão de nF de serviço

70 nF Conjugada m01/Bloco

72 nF Conjugada m01/Formulário Contínuo

71 nF Conjugada m01/Jogo solto

73 nF Conjugada m07/Bloco

74 nF Conjugada m07/Formulário Contínuo

75 nF Conjugada m07/Jogo solto

90 nF Fatura Conjugada m01/Bloco

92 nF Fatura Conjugada m01/Formulário Contínuo

91 nF Fatura Conjugada m01/Jogo solto

93 nF Conjugada m07/Bloco

94 nF Conjugada m07/Formulário Contínuo

95 nF Conjugada m07/ Jogo solto

50 nF Fatura de serviço m01, série a/Bloco

52 nF Fatura de serviço m01, série a/Formulário Contínuo

51 nF Fatura de serviço m01, série a/Jogo solto

55 nF Conjugada Eletrônica (EstadO)m55

10 nF serviço m01, série a/Bloco

12 nF serviço m01, série a/Formulário Contínuo

11 nF serviço m01, série a/Jogo solto

40 nF simplificada de serviços m02, série B/Bloco

42 nF simplificada de serviços m02, série B/Formulário Contínuo

notas Fiscais Recebidas

R RPa – Recibo de Profissional autônomo (Pessoa natural)

Rn Recibo em geral de Pessoa natural

RJ Recibo em geral de Pessoa Jurídica

Ot Outros documentos (Pessoa Jurídica)

Om nota fiscal de outro município

Série Documentos

livre (obrigatório) 10,11, 12, 40, 42, 50, 51, 52, 55, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 90, 91, 92, 93, 94, 95, RN, RJ

Branco RPa – Recibo de Profissional autônomo (Pessoa natural)

R, B, O, P, s, C, d, F, Q ou t Outros documentos (Pessoa Jurídica)

R nota fiscal de outro município

g g – declaração simplificada

Modelos Documentos

livre (obrigatório) 10,11, 12, 40, 42, 50, 51, 52, 55, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 90, 91, 92, 93, 94, 95, RN, RJ

Branco RPa – Recibo de Profissional autônomo (Pessoa natural)

R, B, O, P, s, C, d, F, Q ou t Outros documentos (Pessoa Jurídica)

R nota fiscal de outro município

livre (obrigatório) 10,11, 12, 40, 42, 50, 51, 52, 55, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 90, 91, 92, 93, 94, 95

C – Isenta de Iss lei municipal

E – não Incidência no município local de prestação em outro município

F – Imune lei Federal

K – Exigibilidade susp. decisão Judicial/Procedimento administrativo;

n – não tributável Para atividades não tributáveis

t – tributável Para atividades tributáveis

H – tributável simples nacional Para contribuintes optantes pelo simples nacional
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4.4 – Relação de Operações.

notas Fiscais Emitidas e Recebidas                         

4.6 – Relação de Documentos x Série x Operação.

4.5 – Relação de Alíquotas.

notas Fiscais Emitidas e Recebidas

• Notas Emitidas, sendo o contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional, serão utilizadas alíquotas do 
município.

Quando o contribuinte for optante pelo simples a alíquota deverá ser zerada.

Em caso de tipo de recolhimento Retido na Fonte, atividade com incidência no local da prestação e local da 
prestação Campinas, serão utilizadas as alíquotas do simples nacional.

Em caso de tipo de recolhimento Retido na Fonte, atividade com incidência no local da prestação e local da 
prestação fora de Campinas, a alíquota deverá ser zerada.

• Notas Recebidas, sendo o prestador identificado como OPTANTE no Simples Nacional serão utilizadas as 
alíquotas do simples nacional e no caso de prestador não optante serão utilizadas as alíquotas do município.

a – sem dedução

B – Com dedução/materiais

d – devolução/simples Remessa       

I – sociedade Civil

alíquotas

Município Simples Nacional

0 6

2 5

3,5 4,65

4 4,61

5 4,31

 4,26

 4,23

 3,87

 3,84

 3,5

 2,79

 2

Documento Série Operação

70 – nF Conjugada m01/Bloco livre/Obrigatório B ou d

72 – nF Conjugada m01/Formulário Contínuo livre/Obrigatório B ou d

71 – nF Conjugada m01/Jogo solto livre/Obrigatório B ou d

73 – nF Conjugada m07/Bloco livre/Obrigatório B ou d

74 - NF Conjugada M07/Formulário Contínuo livre/Obrigatório B ou d

75 - nF Conjugada m07/Jogo solto livre/Obrigatório B ou d

90 – NF Fatura Conjugada M01/Bloco livre/Obrigatório B ou d

92 – NF Fatura Conjugada M01/Formulário Contínuo livre/Obrigatório B ou d

91 – NF Fatura Conjugada M01/Jogo Solto livre/Obrigatório B ou d

93 – NF Conjugada M07/Bloco livre/Obrigatório B ou d

94 - NF Conjugada M07/Formulário Contínuo livre/Obrigatório B ou d

95 - NF Conjugada M07/ Jogo Solto livre/Obrigatório B ou d

50 – nF Fatura de serviço m01, série a/Bloco livre/Obrigatório B

52 – nF Fatura de serviço m01, série a/Formulário Contínuo livre/Obrigatório B

51 – nF Fatura de serviço m01, série a/Jogo solto livre/Obrigatório B

55 – nF Conjugada Eletrônica (EstadO)m55 livre/Obrigatório B ou d

10 – nF serviço m01, série a/Bloco livre/Obrigatório B

12 – nF serviço m01, série a/Formulário Contínuo livre/Obrigatório B

11 – nF serviço m01, série a/Jogo solto livre/Obrigatório B

40 – NF Simplificada de Serviços M02, Série B/Bloco livre/Obrigatório a

42 – NF Simplificada de Serviços M02, Série B/Formulário Contínuo livre/Obrigatório a

R – RPa – Recibo de Profissional autônomo (Pessoa natural) Em Branco B

Rn – Recibo em geral de Pessoa natural livre B

RJ – Recibo em geral de Pessoa Jurídica livre B ou I

Ot – Outros documentos (Pessoa Jurídica) R – Recibo B ou I

B – nota de Balcão B ou I

O – Orçamento B ou I

P – Pedido B ou I

s – Ordem de serviço B ou I

C – Contrato B ou I

d – duplicata B ou I

F – Fatura B ou I

Q – tíquete B ou I

t – Outros B ou I

Om – nota fiscal de outro município R B, d, g ou I

g – dispensado da Emissão de nF de serviços g a
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4.7 – Relação de Serviços e sua Incidência 
Nº Descrição do Serviço Incidência

03.02 CEssÃO dE dIREItO dE usO dE maRCas E dE sInaIs dE PROPaganda. Estabelecimento

Prestador

03.05 CEssÃO dE andaImEs, PalCOs, COBERtuRas E OutRas EstRutuRas dE usO tEmPORÁRIO. local da Prestação

07.02 EXECuÇÃO, POR admInIstRaÇÃO, EmPREItada Ou suBEmPREItada, dE OBRas dE COnstRuÇÃO CIVIl, HIdRÁulICa Ou ElÉtRI-
Ca E dE OutRas OBRas sEmElHantEs, InClusIVE sOndagEm, PERFuRaÇÃO dE POÇOs, EsCaVaÇÃO, dREnagEm E IRRIgaÇÃO, 
tERRaPlanagEm, PaVImEntaÇÃO, COnCREtagEm E a InstalaÇÃO E mOntagEm dE PROdutOs, PEÇas E EQuIPamEntOs 
(EXCEtO O FORnECImEntO dE mERCadORIas PROduZIdas PElO PREstadOR dE sERVIÇOs FORa dO lOCal da PREstaÇÃO dOs 
sERVIÇOs, QuE FICa suJEItO aO ICms).

local da 
Prestação

07.04 dEmOlIÇÃO. local da Prestação

07.05 REPaRaÇÃO, COnsERVaÇÃO E REFORma dE EdIFÍCIOs, EstRadas, POntEs, PORtOs E COngÊnEREs (EXCEtO O FORnECImEntO 
dE mERCadORIas PROduZIdas PElO PREstadOR dOs sERVIÇOs, FORa dO lOCal da PREstaÇÃO dOs sERVIÇOs, QuE FICa 
suJEItO aO ICms).

local da 
Prestação

07.09 VaRRIÇÃO, COlEta, REmOÇÃO, InCInERaÇÃO, tRatamEntO, RECIClagEm, sEPaRaÇÃO E dEstInaÇÃO FInal dE lIXO, REJEItOs E 
OutROs REsÍduOs QuaIsQuER.  

local da 
Prestação

07.10 lImPEZa, manutEnÇÃO E COnsERVaÇÃO dE VIas E lOgRadOuROs PÚBlICOs, ImÓVEIs, CHamInÉs, PIsCInas, PaRQuEs, JaRdIns 
E COngÊnEREs.

local da 
Prestação

07.11 dECORaÇÃO E JaRdInagEm, InClusIVE CORtE E POda dE ÁRVOREs. local da Prestação

07.12 COntROlE E tRatamEntO dE EFluEntEs dE QualQuER natuREZa E dE agEntEs FÍsICOs, QuÍmICOs E BIOlÓgICOs. local da Prestação

07.16 FlOREstamEntO, REFlOREstamEntO, sEmEaduRa, aduBaÇÃO E COngÊnEREs. local da Prestação

07.17 EsCORamEntO, COntEnÇÃO dE EnCOstas E sERVIÇOs COngÊnEREs. local da Prestação

07.18 lImPEZa E dRagagEm dE RIOs, PORtOs, CanaIs, BaÍas, lagOs, lagOas, REPREsas, aÇudEs E COngÊnEREs. Estabelecimento

Prestador

07.19 aCOmPanHamEntO E FIsCalIZaÇÃO da EXECuÇÃO dE OBRas dE EngEnHaRIa, aRQuItEtuRa E uRBanIsmO. Estabelecimento

Prestador

11.02 VIgIlÂnCIa, sEguRanÇa Ou mOnItORamEntO dE BEns E PEssOas. local da Prestação

11.04 aRmaZEnamEntO, dEPÓsItO, CaRga, dEsCaRga, aRRumaÇÃO E guaRda dE BEns dE QualQuER EsPÉCIE. local da Prestação

17.05 FORnECImEntO dE mÃO-dE-OBRa, mEsmO Em CaRÁtER tEmPORÁRIO, InClusIVE dE EmPREgadOs Ou tRaBalHadOREs, aVul-
sOs Ou tEmPORÁRIOs, COntRatadOs PElO PREstadOR dE sERVIÇO.                                      

Estabeleci-
mento do 
tomador

17.08 FRanQuIa (FRanCHIsIng). Estabelecimento

Prestador

17.10 PlanEJamEntO, ORganIZaÇÃO E admInIstRaÇÃO dE FEIRas, EXPOsIÇÕEs, COngREssOs E COngÊnEREs. Estabelecimento

Prestador

99.99 Outros serviços, representando os outros serviços não listados. Estabelecimento

Prestador

Tipo de Ruas
Rua, acesso, aeroporto, alameda, atalho, avenida, Beco, Boulevara, Caminho, Chacara, Conjunto, Campo, Corre-
dor, Entroncam., Esplanada, Estiva, Estacao, Estrada, Fazenda, Ferrovia, galeria, Jardim, ladeira, lago, lagoa, large, 
morro, Parque, Passagem, Praca, Praia, Parque, Porto, Passeio, Rodovia, Ruela, Rio, sitio, sup Quadra, travessa, Vale, 
Viaduto, Viela, Via, Vila, Vargem.

Erros de Importação

Validações
Para facilitar o processo de importação de dados, todas 
as validações que o sistema realiza durante a impor-
tação de dados estão listadas nessa área junto com a 
causa do erro.

 Validação Nota Emitida Causa do erro

1 Informe o documento do tomador de serviços O campo 11 ou 12 não está preenchido.

2 O declarante não pode Receber nF de si mesmo O campo 11 está preenchido com o CnPJ da empresa declarante.

3 O tomador de serviços é utilizado somente para lançamento em lote, utilize o 
tomador de serviços para a identificação de pessoas físicas sem documento de 
identificação (CPF).

O tomador de serviços Consumidor é utilizado somente para lançamento em 
lote, utilize o tomador de serviços diversos para a identificação de pessoas 
físicas sem documento de identificação (CPF).

4 Informe a data de Emissão O campo 02 não está preenchido.

5 data de Emissão maior que o mês atual não é permitido o lançamento de notas com data superior ao mês atual 

6 O mês de Competência está declarado como ausência de movimento no arquivo há algum registro que identifique a ausência de movimento no 
campo 18 ou no sistema, a competência já foi indicada como Sem Movimento de 
serviços prestados.

7 Informe o documento O campo 03 não está preenchido.

8 documento inválido A informação indicada no campo 03 não condiz com as opções do item 4.1.

9 série/modelo inválido A informação indicada no campo 04 não condiz com as opções do item 4.2.

10 Informe a tributação da nF O campo 05 não está preenchido.

11 Informe a Operação da nF O campo 20 não está preenchido.

12 número da nF menor que 0 não é permitido número de nota com valor negativo

13 Número da NF com no máximo 9 posições O campo 06 excedeu o tamanho de 09 posições.

14 número final da nF menor que 0 não é permitido número final de nota com valor negativo

15 Número final da NF com no máximo 9 posições O campo 17 excedeu o tamanho de 09 posições.

16 número final da nF do lote tem que ser maior que o número inicial O campo 06 deve ser preenchido com valor menor que o valor indicado no 
campo 17.

17 número inicial da nF do lote tem que ser menor que o número final O campo 06 deve ser preenchido com valor maior que o valor indicado no 
campo 17.

18 número do documento g deve ser 0 Quando o campo 03 for preenchido com opção g, preencher com zeros o campo 
06.

19 Informe o número da maquina e do Cupom Fiscal Quando o campo 03 for preenchido com opção F, o campo 06 não estiver 
preenchido 

20 nF Emitida já Cadastrada nota identificada no sistema com as mesmas informações dos campos 03 e 06.

21 Informe o Valor da nF O campo 07 não está preenchido.

22 Valor dos serviços inválido O campo 08 está preenchido com formato inválido.

23 tributação inválida A informação indicada no campo 05 não condiz com as opções do item 4.3.

24 Valor dos serviços deve ser menor ou igual ao Valor da nF e maior que 0 para 
tributação

O campo 08 está preenchido com valor maior que o campo 07. É necessário 
indicar valor maior que zero.

25 Valor do serviço deve ser igual ao valor da nF. Quando o campo 20 não for preenchido com a opção B, os campos 07 e 08 
deverão ter os mesmos valores.

26 Valor dos serviços deve ser menor ou igual ao Valor da nF Quando o campo 20 não for preenchido com a opção B, os campos 07 e 08 
deverão ter os mesmos valores.

27 Informe o Valor dos serviços O campo 08 não está preenchido.

28 Informe o tipo do serviço Campo código do serviço não está preenchido

29 Informe um Valor para a alíquota O campo 10 não está preenchido.
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30 alíquota Inválida a informação do campo 10 está fora do padrão definido.

31 tipo de Recolhimento Inválido A informação do campo 09 está fora do padrão definido.

32 Valor da alíquota para a tributação (C, E, F, K, n ou g) deve ser 0 O campo 10 deve ser preenchido com 0 quando for indicado (C, E, F, K, n ou g) 
no campo 05.

33 alíquota de Iss somente sobre Valor de serviços alíquota maior que zero e valor de serviço igual a zero. (exceto para tributação = 
Fixo e declarantes não s.n)

34 tipo de Recolhimento Retido somente para nF de serviços Quando tipo de recolhimento = retido, porém valor de serviço = zero

35 documento “nF avulsa” não deve ter o Imposto Retido Quando no campo 03 for indicada a opção AV, o campo 09 somente poderá ser 
preenchido com a opção a.

36 Para nF lote, local da prestação deve ser: Cidade Padrão Para notas caracterizadas como emitidas em lote, indicar no campo 14 o código 
sIaFI do município padrão do sistema.

37 Para nF lote, local da prestação deve ser: Cidade Padrão Para notas caracterizadas como emitidas em lote, indicar no campo 16 o código 
sIaFI do município padrão do sistema.

38 Informe a Cidade da Prestação de serviço para a tributação não Incidência Quando o campo de uF/Cidade não estiver preenchido

39 Informe a uF da Prestação de serviço para a tributação não Incidência Quando o campo de uF/Cidade não estiver preenchido

40 declarante nÃO dispensado do uso de nota Fiscal no campo 03 foi indicada a opção g, mas o contribuinte não possui esta permis-
são no sistema.

41 Informe a atividade Relacionada ao serviço Campo 15 não está preenchido.

42 Esta atividade é uma atividade de grupo Atividade com menos de 9 caracteres.

43 atividade não Cadastrada O código informado no campo não foi identificado. Conferir de acordo com a 
atividade constante no cadastro do contribuinte.

44 atividade não Cadastrada para o contribuinte O código informado no campo não foi identificado no cadastro do contribuinte. 
É necessário conferir se a atividade está indicada no cadastro do contribuinte.

45 O serviço informado é devido no local do estabelecimento prestador. a retenção 
neste caso é indevida, devendo o imposto ser recolhido ao município

No campo 09 é indevida a informação R. 

46 atividade não permite o documento g -Contribuintes dispensados de utilizar nF a atividade informada no campo 15 não permite a indicação g no campo 03.

47 série P somente para publicidade Para indicar no campo 03 a opção P, será necessário indicar no campo 15 uma 
atividade de publicidade.

48 Valor dos serviços deve ser 50 % do Valor da nF para Construção Civil Para notas emitidas até 2003 com atividade de construção civil, o valor do servi-
ço deve ser igual a 50% do valor da nF

49 Competência inferior à 06/2008 . Foi indicado um mês de competência anterior a 06/2008 na importação de notas 
fiscais emitidas

1.2 – Validações do Registro D

as validações do registro d são referentes às deduções de notas fiscais emitidos.

1.3 – Validações do Registro R

as validações do registro R são referentes às notas fiscais recebidas.

Validação Dedução

1 Informe o documento do Prestador de serviços O campo 11 ou 12 não está preenchido.

2 Prestador de serviços não Cadastrado Campo 13 não está preenchido.

3 O declarante não pode Receber nF de si mesmo O campo 11 está preenchido com o mesmo CnPJ do prestador.

4 tipo de dedução inválido O campo 07 está preenchido com informação diferente de “m”

5 O prestador de serviços não está inscrito no município. não é permitido fazer dedução. Prestador de fora do município

8 número da nF menor que 0 não é permitido número de nota com valor negativo.

9 Número da NF com no máximo 9 posições Campo 05 esta excedendo o tamanho total de 09 posições.

10 Informe o número da nF O campo 05 ou 08 não está preenchido.

11 Informe o Valor da nF O campo 06 não está preenchido.

12 Informe o Valor da dedução O campo 10 não está preenchido.

13 Valor a deduzir maior que o Valor da nF O valor do campo 10 é maior que o valor do campo 06.

Validação Nota Recebida

1 Informe o Prestador de serviços O campo 14 ou 15 não está preenchido.

2 tomador de serviços não poder ser utilizado como Prestador de serviços No campo 14 foi indicado a mesmo CNPJ da empresa declarante.

3 O declarante não pode Receber nF de si mesmo No campo 14 foi indicado a mesmo CNPJ da empresa declarante.

4 Informe a data de Emissão O campo 03 não está preenchido.

5 data de Emissão maior que o mês atual não é permitido o lançamento de notas com data superior ao mês atual 

6 Informe a data de pagamento O campo 02 não está preenchido.

7 O mês de Competência está declarado como ausência de movimento no sistema, a competência já foi indicada como sem movimento de serviços 
prestados.

8 data de Emissão maior que a data de Pagamento O campo 03 está com data superior à data do campo 03.

9 data de Pagamento não pode ser menor que a data de Emissão Quando o campo 10 for preenchido com zeros, não será permitido que o campo 
02 e 03 tenham datas diferentes.

10 Quando não houver retenção na fonte a data Emissão/Pagamento deve ser a 
mesma da data de Emissão da nF/serviço.

Quando o campo 10 for preenchido com zeros, não será permitido que o campo 
02 e 03 tenham datas diferentes.

11 Informe o documento O campo 04 não está preenchido.

12 documento inválido A informação indicada no campo 04 não condiz com as opções do item 4.1.

13 Informe o motivo de Retenção/não Retenção da nF O campo 06 não está preenchido.

14 O motivo da não retenção inválida A informação indicada no campo 06 não condiz com as opções do item 4.5.

15 O motivo da retenção inválida A informação indicada no campo 06 não condiz com as opções do item 4.5.

16 número da nF menor que 0 não é permitido número de nota com valor negativo.

17 Número da NF com no máximo 9 posições O campo 07 excedeu o tamanho de 09 posições.

18 número da nF para documento g deve ser 0 Quando o campo 04 for preenchido com opção G, preencher com zeros o campo 
07.

19 Informe o número da máquina e do Cupom Fiscal Quando o campo 04 for preenchido com opção F, o campo 07 deverá estar 
indicado no formato .

20 Informe o Valor da nF O campo 08 não está preenchido.

21 Informe um Valor para a alíquota O campo 10 não está preenchido.

22 alíquota Inválida a informação indicada no campo 10 está no formato incorreto.

23 a incidência do imposto para o serviço é no local da prestação, portanto, deve ser 
retido na fonte

O serviço define que o campo 10 seja preenchido com uma informação válida de 
alíquota.

24 documento não pode ter o Imposto Retido A informação do campo 04 não permite que seja indicada alíquota no campo 10.

25 alíquota de Retenção na Fonte somente sobre Valor de serviços Quando o campo 09 for igual a 0 (zero), o campo 10 não poderá ser maior que 
zero.

26 Recibo/RPa somente para Prestador de serviços Pessoa Física O documento informado no campo 04 somente será permitido quando for indi-
cado o prestador através do campo 15.

27 Pessoa Física pode utilizar somente os documentos: R ou Rn Quando o campo 15 for utilizado para identificar o prestador, o campo 04 somen-
te pode ser preenchido com as opções R ou Rn.

28 documento “nota Fiscal avulsa” não pode ter o Imposto Retido Quando for indicada a opção V no campo 04, não poderá ser preenchido com 
valor o campo 10.

29 Informe nF de Outro município somente para Prestadores localizados em outro 
município

Quando o campo 04 for preenchido com a opção OM, será necessário preencher 
o campo 17 com código sIaFI que identifique município diferente do tomador 
declarante.

30 aviso: O declarante é um substituto tributário deve Reter o Iss na Fonte no cadastro da empresa consta a informação de substituto tributário. neste caso 
deverá ser indicada a retenção na fonte através do campo 10.

31 não informe o motivo Campo 13 não utilizado. deixar em branco.

32 total de Parcelas deve ser maior que a Quantidade de Parcelas deixar zerado o campo 11.

33 Retenção na Fonte já cadastrada! nota já cadastrada

34 Informe a atividade Relacionada ao serviço Prestado Campo ‘atividade’ não preenchido

35 Esta atividade é uma atividade de grupo Atividade com menos de 9 caracteres

36 atividade não Cadastrada atividade (vinculada ao serviço) não cadastrada



20 | dsF - desenvolvimento de sistemas Fiscais

ÍNDICE

37 Informe o código do serviço no campo 17, quando o código sIaFI corresponde a um município diferente do 
município do tomador é necessário preencher o campo 19 com uma das opções 
do item 4.6.

38 Este serviço é um serviço de grupo serviço com menos de quatro caracteres

39 serviço não Cadastrado A informação do campo 19 não condiz com as opções do item 4.6

40 Valor dos serviços deve ser menor ou igual ao Valor da nF. Valor do campo 09 está superior ao valor do campo 10.

41 não é permitido a alíquota de 3% para a natureza da operação g Observação: essa critica deve ser revalidada, pois natureza de operação virou 
tributação e o tipo g é tributável fixo.

42 Competência inferior à 06/2008 Foi indicado um mês de competência anterior a 06/2008 na importação de notas 
fiscais recebidas

43 Informe o campo motivo somente para nF não retidas Foi indicado um motivo para nota fiscal com retenção na fonte.

44 O campo motivo não é exigido para esta nF. Foi indicado um motivo para uma nota sem necessidade de motivo.

1.4 – Validações de Tomador

as validações de tomador são independentes de registro, portanto é necessário verificar pela linha indicada no 
relatório de erros qual o registro que está com erro.

a prefeitura municipal de Campinas se reserva no direito de alterar qualquer informação contida neste manual sem 
prévia comunicação aos contribuintes de Iss. 

as informações deste manual visam colaborar com o desenvolvimento dos arquivos de importação, porém caso 
ainda assim fiquem dúvidas pedimos a gentileza de entrar em contato com o suporte da prefeitura. maiores infor-
mações através da página www.campinas.sp.gov.br/issdigital

Validação Tomador

1 CnPJ ou CPF inválido a numeração informada como documento do tomador não é válida.

2 Informe CnPJ ou o CPF O campo referente à documentação não está preenchido.

3 CnPJ inválido a numeração informada no campo CnPJ do tomador não é válida.

4 CPF inválido a numeração informada no campo CPF do tomador não é válida.

5 Informe nome ou Razão social O campo nome do tomador não está preenchido.

6 Informe a cidade/país O campo Cidade do tomador não está preenchido.

7 Informe a cidade O campo Cidade do tomador não está preenchido.

8 Informe a uF O campo uF não está preenchido.

9 Para tomador/prestador de serviços não estabelecido no Brasil (unidade da 
Federação “EX”) não existe CPF/CnPJ

Quando no campo ‘Código SIAFI do município’ for indicada a opção 9999, não é 
necessário preencher os campos ‘CnPJ do tomador‘ e ‘CPF do tomador’.

10 CPF ou CnPJ já Cadastrado para o tomador/Prestador.: É permitido que o mesmo CPF/CnPJ seja cadastrado apenas uma vez no sistema.
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