
Declaração Eletrônica 
de Serviços  



Programa da apresentação

Declaração Eletrônica de Serviços – DES

 Baixar o programa da DES

 Cadastramento no Portal BHISS Digital

 Aspectos legais   Decretos 11.467/03 e 14.837/12

 Funcionalidade Declarantes

 Sistema/atualizações

 Funcionalidade Cadastros

 Funcionalidade Documentos Fiscais

 Funcionalidade Reduções

 Funcionalidade Guias de ISSQN

 Funcionalidade declaração

 Funcionalidade  relatório



Exemplo: Dados sigilosos

NFS-e
Guias com dedução Lei 9.799/09
AIDF (só importada)  
Incentivo cultural (só importado)

Autenticação obrigatória no Portal BHISS Digital
para atualizar dados sigilosos e transmissão da
DES.

‘Login’ e Senha

Cadastramento no Portal 
BHISS Digital



- Por CNPJ.

- Possuir Inscrição Municipal em BH.

- A Inscrição tem de estar ativa, paralisada ou
bloqueada.

- Permite acesso a todos os dados e
informações da empresa/entidade.

‘Login’ e Senha

Cadastramento no Portal 
BHISS Digital



‘Login’ e Senha Portal do BHISS Digital

Cadastramento no Portal 
BHISS Digital



Cadastramento

‘Login’ e Senha

pela Internet com 
certificado digital

Presencial
(Central de Atendimento BH Resolve)

Cadastramento no Portal 
BHISS Digital



‘Login’ e Senha

ATENÇÃO

O cadastramento de “login” e senha no BHISS 
Digital para filiais não pode ser feito com o 

certificado da Matriz

Cadastramento no Portal 
BHISS Digital



Autorização

Procuração Portal do BHISS Digital

Cadastramento no Portal 
BHISS Digital



PROCURAÇÃO

Toda procuração é eletrônica e nela irá constar
os poderes que o outorgante deseja passar
para o outorgado

Atenção
 Procuração Atual revoga a anterior.

Marcar todos os poderes desejados 
novamente

Cadastramento no Portal 
BHISS Digital



 O programa de computador da DES, seu manual de
operação e o formato dos arquivos de importação
de documentos emitidos e recebidos

Disponíveis em: 
www.pbh.gov.br/bhissdigital, opção
<DES>, subitem <Documentação>

Declaração Eletrônica de Serviços – DES

Aspectos legais

Decretos 11.467/03 e 14.837/12

http://www.pbh.gov.br/bhissdigital


Escrituração Identif./apuração

Serviços prestados;
Serviços tomados;
Serviços vinculados a terceiros,
responsáveis tributários ou não;

Serviços sujeitos à incidência do
ISSQN, acobertados ou não por
documentos fiscais;

ISSQN devido ou não ao
município de Belo Horizonte.

Serviços e suas naturezas,
com prestadores, tomadores
e intermediários associados;

Valores dos serviços
oferecidos à tributação
(próprio e retido na fonte);

Cálculo e apuração dos
valores do ISSQN a recolher

Guias

Objetivo

Aspectos legais

Decretos 11.467/03 e 14.837/12



 telefonia, energia elétrica,  água e esgoto; 

 transporte de passageiros; 

 de instituição financeira ou equiparada,
autorizada a funcionar pelo Banco Central do
Brasil – BACEN;

SERVIÇOS  TOMADOS DISPENSADOS DE 
ESCRITURAÇÃO:

Aspectos legais

Decretos 11.467/03 e 14.837/12



 de empresas administradoras de sistemas de 
consórcios e ;

 dos serviços de coleta, remessa ou entrega de
correspondências, documentos, objetos, bens
ou valores prestados pela Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos - ECT - e suas
agências franqueadas.

SERVIÇOS  TOMADOS DISPENSADOS DE 
ESCRITURAÇÃO:

Aspectos legais

Decretos 11.467/03 e 14.837/12



 Todas as pessoas jurídicas estabelecidas no
município de Belo Horizonte, contribuintes ou
não do ISSQN;

Inclusive: isentos, imunes, os órgãos, empresas e
entidades da administração pública
direta e indireta de qualquer dos
poderes da União, Estado e Município.

Obrigados à apresentação da DES:

Ainda que não exista ISSQN próprio devido ou 
retido na fonte a recolher. 

Aspectos legais

Decretos 11.467/03 e 14.837/12



- Autônomos
- Pessoas naturais
- MEI – Microempreendedor individual (regular)

Desobrigados

Aspectos legais

Decretos 11.467/03 e 14.837/12

Obrigados à apresentação da DES

- empresas individuais,
- os condomínios,
- as associações, sindicatos  e cartórios notariais e 
de registro



Transmissão da DES

INDIVIDUAL

CENTRALIZADA

Transmissão 
da DES

Uma DES para cada 
estabelecimento (I.M.) 
em BH

Uma DES para todos os 
estabelecimentos (I.M’s.) 
em BH.
(escolhe uma inscrição)

Aspectos legais

Decretos 11.467/03 e 14.837/12



 Só indicar em campo próprio;

 Estabelecimentos de BH;

 Não é necessário solicitar Regime Especial

Sim, Regime 
Especial

Transmissão Centralizada da DES

Atenção!!!

Centralizar toda escrita fiscal 
e tributária em um único 
estabelecimento

Centralizar 
Transmissão 
da DES ≠

Não Regime 
Especial

Aspectos legais

Decretos 11.467/03 e 14.837/12



Transmissão Centralizada da DES

Aspectos legais

Decretos 11.467/03 e 14.837/12



Transmissão Centralizada da DES

Que emitiram NFS-e COM 
DEDUÇÕES a serem 
discriminadas na DES

Não podem centralizar
a entrega da DES os 
estabelecimentos
(DECRETO Nº 11.467, artigo 7º, §3º) Que emitiram GUIAS COM 

DEDUÇÕES
arts. 13-B (itens 4.22 e 4.23) 
e 13-C (itens 12.13 e 17.10)  
da Lei nº 8.725/03

Aspectos legais

Decretos 11.467/03 e 14.837/12



Prazos para 
transmissão 
da DES

Até dia 20 de cada mês
(informações referentes ao
mês imediatamente anterior)

Mensal
(regra geral)

Anual
(única DES para
12 meses 
anteriores)

Até dia 20 de Outubro de cada ano
(informações
de 01/10/ano anterior
até 30/09/ano corrente)

Prazos de transmissão da DES

Aspectos legais

Decretos 11.467/03 e 14.837/12



Prazos de transmissão da DES
Requisitos para Transmissão anual

TOMADORES de 
serviços

E

NÃO contribuintes do 
ISSQN

E

NÃO ter realizado 
RETENÇÃO no FONTE

- Valor de serviços 
TOMADOS ≤

R$ 24.000
(de 01/10/ano anterior
até 30/09/ano da 
entrega da DES anual)

- condomínio residencial;
- partidos e comitês políticos;
- associações s/f/lucro ou;
- sindicatos.

OU

Atividades 
PARALIZADAS

- DES Anual a partir do mês seguinte 
à formalização da paralização (CADSIN)

OU



Os R$ 24.000 em serviços TOMADOS - Apuração

SRVÇ TOMADOS por todos os estabelecimentos de BH;

Inclui fornecedores
de outros municípios

(SIM, INCLUIR)

(NÃO incluir)

despesas realizadas em favor de INSTITUIÇÕES

FINANCEIRAS;

tarifas de TELEFONIA, energia elétrica, água e  esgoto;

TRANSPORTE PÚBLICO de passageiros;(NÃO incluir)

(NÃO incluir)

Prazos de transmissão da DES

Requisitos para Transmissão anual

despesas realizadas em benefício de empresas

administradoras de sistemas de CONSÓRCIO

valores referentes a serviços prestados pelos CORREIOS -

EBCT e agências franqueadas.

(NÃO incluir)

(NÃO incluir)



Os R$ 24.000 em serviços TOMADOS – Apuração (cont.)

Prazos de transmissão da DES

Requisitos para Transmissão anual

Início de atividades  razão de R$ 2.000/mês (ou fração de 

mês);



Prazos de transmissão da DES

Requisitos para Transmissão anual - Violação

01/10/AA 30/09/A.E. DES

Requisito Violado
EX.:
- Retenção na Fonte;

x

DES 
11/AA

DES 
12/AA

DES 
01/AC

DES 
02/AC

DES 
03/AC

DES 
09/AC

...

DES 
10/AA



www.pbh.gov.br/bhissdigital

Baixar e configurar o programa 

http://www.pbh.gov.br/bhissdigital


Baixar e configurar o programa 

Navegador



Baixar e configurar o programa 



Baixar e configurar o programa 



ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA

Atualizações automáticas
(inicialização do sistema e/ou no 
momento da geração/transmissão)

Atualizações solicitadas 

- Novas versões da DES
- Novas regras para preenchimento 

de campos



Atualização solicitada (clicar):
Com autenticação de “login” e senha

Dados do declarante
– incentivo cultural
– estimativa
– Dados das AIDF
– guias ISS com dedução Lei 9799/09
- NFS-e’s com dedução

 Construção civil

 Propaganda e Publicidade
 Consórcios
 Todas as demais NFS-e com valores no campo de 

dedução

Geral
– feriados bancários
– índices econômicos



Atualização solicitada (clicar):
Com autenticação de “login” e senha



Importação de 
dados 

Possibilita integração 
com os sistemas 

contábeis e financeiros 
adotados pelas 

empresas

POSSIBILITA:
- Reduzir repetição de tarefas;
- Minimizar erros e gastos desnecessários de

tempo;
- Aperfeiçoar os procedimentos e os controles

administrativos fiscais.

Importação dados
Permite preenchimento da DES por meio de arquivos gerados por 
outros sistemas que o declarante possua.



Indicar fonte

Arquivos padronizados conforme “Manual de Importação DES 3.0 v1.5”
http://www.pbh.gov.br/bhissdigital/portal/index.php?content=des/doc
umentacao.php

Importação dados

http://www.pbh.gov.br/bhissdigital/portal/index.php?content=des/documentacao.php


Transferência de dados
Permite preenchimento da DES por meio de dados constantes de uma 
DES instalada em outra máquina.

DES
Máquina 1

DES
Máquina 2

Local de 
armazenamento 
do arquivo

Exportação Importação



Importação de NFS-e recebidas

Portal BHISS 
Digital

Local de armazenamento 
do arquivo
(máquina do declarante)

Download de 
arquivos .xml

Importação e NFS-e recebidas 
(menu da DES)

DES
A ser preenchida



Configurações
Permite definir se o acesso ao programa da DES será por um 
único computador (instalação tipo “Local”) ou se este será 
feito de forma simultânea por vários computadores 
(Instalação tipo “Rede”)

Nota
Pode ser alterado a qualquer tempo, 
conforme  interesse do usuário.



Cópia de Segurança
Aqui, o usuário define um local onde uma cópia do banco 
de dados da declarações será salva, evitando perdas em caso 
de pane.



Selecionar 

Declarante

Cadastro de 

Declarantes



Declarantes



Cadastro de declarante

Sem digitação

Dados extraídos do cadastro



Cadastro de declarante

Inscrição Municipal



Cadastro de declarante

Opções 
Regime de 
Tributação



Atividades  

CTISS:
associado 
ao subitem 
da lista

070202988

7.02 Execução, por administração ... de obras ...



Atividades  

 Não altera o Cadastro Municipal de
Contribuintes – CMC

 Permite alteração de dados cadastrais 

OBSERVAÇÕES

Qualquer alteração cadastral  Regular 

CNPJ-Web do Projeto Cadastro Sincronizado 
Nacional  www.receita.fazenda.gov.br



Clientes e 
Fornecedores

Profissionais 
Liberais

Funcionalidade Cadastros



Opções:
ME/EPP
Não optante
MEI

Campos obrigatórios não preenchidos ficam em amarelo

Cadastrar clientes/ fornecedores



Sociedade de Profissionais Liberais - SPL

 Nome
 Profissão 
 Número do registro profissional
 CPF
 Datas de admissão e retirada (sócios

e contratados)
 Declaração de cumprimento dos

requisitos legais das SPL  artigo 4º
inciso XIV

Declaração Eletrônica de Serviços – DES



Cadastro Profissionais Liberais



Documentos Fiscais
Registrar 
serviços 
Prestados

Registrar 
serviços 
Tomados

Registrar 
Cancelamento 
e/ou extravio

AIDF –
Documentos 
fiscais 
autorizados



Documentos fiscais
Registro de Serviços prestados

Escrituração de NFS-e com 
dedução (Importação)



Natureza da operação

 Tipo do Negócio

 Exigibilidade do ISSQN

 Regime Especial de Tributação

Documentos fiscais
Registro de Serviços prestados



Documentos fiscais

Opções variam 
conforme atividade do 
declarante cadastrado

Registro de Serviços prestados



Campo local da incidência; 

Campo local da prestação do serviço

Documentos fiscais
Registro de Serviços prestados



‘Natureza’ dividida em:

 Situação especial de responsabilidade.

Motivo de não retenção

Documentos fiscais
Registro de Serviços tomados



Documentos fiscais
Registro de Serviços tomados



Documentos fiscais
Registro de Serviços tomados

Em caso de serviço tomado com 

ISSQN retido na fonte

Se selecionado, 

disponibiliza o doc fiscal 

para ser usado na dedução 

prevista pela lei 9799/99 



Documentos fiscais
Registrar Cancelamento e/ou Extravio



Documentos fiscais
Importar AIDF



Compensação

Incentivo

Dedução

Dedução Lei 
9.799/09

Reduções



Compensação

Reduzir do ISSQN devido valores recolhidos indevidamente 
e/ou a maior em meses anteriores

Referência em que 
foi feito o 
recolhimento

Guia em que a 
compensação será 
efetivada

Reduções



Reduções
Incentivo Cultural

Reduzir do ISSQN devido valores relativos a incentivos 
culturais formalmente concedidos pelo Município.

valores obtidos 
através da 
importação de 
dados  via 
“webservice” da 
PBH.



Reduções
Deduções

Reduzir da base de cálculo do ISSQN devido valores de 
materiais ou serviços conforme previsão legal.

Registrar documentos fiscais
que contém os materiais e 
serviços, cujos valores podem 
ser usados na dedução da BC 
do ISSQN devido.

Registrar documentos fiscais que 
contém os serviços, cujos valores
irão sofrer a dedução na BC do 
ISSQN devido.

- Selecionar o(s) Documento(s)
Fiscal(is) registrado(s) no passo 1 

passo 1: Registro do 
documento de dedução

passo 2: Registrar
Serviço Prestado

- Determinar o quanto do(s) valor(es)
do(s) documento(s) será(ão) usado(s)
para a dedução.

Controle feito por uma tabela de conta 
corrente na funcionalidade “dedução”



Reduções
Deduções

passo 1: Registro do documento de dedução



NNN/001-NN

Reduções
Deduções

passo 2: Registrar Serviço Prestado

O Botão “DEDUÇÕES” somente é 
exibido se a atividade permitir

Tabela de conta corrente



Reduções
Deduções



Reduções
Deduções Lei 9.799/09

4.22 e 4.23 - Planos de saúde

Deduções da BC de valores despendidos com serviços de 
saúde para assistência ao usuário do plano de saúde, desde 
que ISSQN correspondente já tenham sido retidos na fonte

12.13 e 17.10 – Produção eventos, feiras, expo., etc.

Deduções da BC de valores despendidos com serviços 
diretamente vinculados à prestação dos serviços, desde 
que ISSQN correspondente já tenham sido retidos na fonte

Guia quitada de ISSQN-Fonte
com dedução da lei 9799,



DEVERÃO SER VINCULADAS AOS 
RESPECTIVOS DOCUMENTOS 
FISCAIS DE SERVIÇOS TOMADOS 
COM ISSQN RETIDO NA FONTE

Reduções
Deduções Lei 9.799/09

Guias quitadas de ISSQN-
Fonte com dedução da lei 
9799,

SRVC Tomado



ISSQN 
Próprio

ISSQN Retido na Fonte

Guias 
Emitidas

Guias de ISSQN
Introdução

- Guia
- Guia SPL
- Mov Econômico

OBS:Somente pelo portal:
- NFS-e;
- estimativa
-diversão pública 

- Guia
- Mov Econômico



Guias de ISSQN
Regra Geral

Guia de recolhimento do ISSQN devido é emitida com base
em dados de serviços prestados e tomados (ISSQN Fonte) 
declarados na DES na respectiva referência.

Aplicação exibe lista de todos os 
documentos fiscais Demais campos serão preenchidos automaticamente

- Calcular ISSQN
(botão)

passo 1: Selecionar os 
documentos fiscais que 
registram os serviços prestados / 
tomados (ISSQN Fonte)

passo 2: 
Informar a data 
de pagamento

- Emitir Guia
(botão)

passo 3: Informar 
a Compensações 
e/ou incentivos



Guias de ISSQN
Exemplos: ISSQN Próprio



Guias de ISSQN
Sociedades de Profissionais

Emitir guia de recolhimento do ISSQN devido com base na 
quantidade de profissionais ou na receita auferida do mês.

Cadastrar 
profissionais
(menu 
“cadastros”)

passo 2:

Digitação da receita, 
compensações e 
incentivos (se houver)

Demais campos serão preenchidos automaticamente

- pelo nº de 
profissionais;

passo 3:

Optar 

- Calcular ISSQN
(botão)

- Emitir Guia
(botão)

Digitação de 
compensações e 
incentivos (se houver)

passo 1:

- pela receita

OU



Guias de ISSQN
Sociedades de Profissionais



Guias de ISSQN
Movimento econômico

Emitir guia de recolhimento do ISSQN devido somente pela 
receita auferida.

passo 1: Informar 
receita auferida por 
alíquota de ISSQN.

passo 2: Digitação de 
compensações e incentivos
(se houver)

Demais campos serão 
preenchidos automaticamente

- Calcular ISSQN
(botão)

- Emitir Guia
(botão)



Guias de ISSQN
Movimento econômico



Guias de ISSQN
Exemplo: Guia impressa



Guias de ISSQN
Consultas de Guias Emitidas

Elas poderão ser reimpressas quantas vezes desejar 
o declarante (sujeita a gravames legais após data 
de vencimento)



Funcionalidade  Declaração

Gerar 
Declaração

Transmitir 
declaração 
via Internet



Gerar declaração

Atualização dos dados:
– incentivo cultural
– estimativa
– AIDF
– guias ISS com dedução Lei 9799/09
- NFS-e’s com dedução

Geração 
interrompida caso 
não haja 
detalhamento



Transmitir Declaração  Via Internet

Transmitir 

declaração



Protocolo



Funcionalidade  Relatórios



Comprovantes de entrega da DES e 
de retenção na fonte do ISSQN

Pelo portal BHISS Digital



 Protocolo

 Comprovante de retenção

Comprovantes de entrega da DES e 
de retenção na fonte do ISSQN

 Disponíveis na Internet, mediante “login” e

senha

 Acesso  envolvidos na operação

(prestador, tomador e intermediário)



Comprovantes de entrega da DES e 
de retenção na fonte do ISSQN



Comprovantes de entrega da DES e 
de retenção na fonte do ISSQN

Comprovantes de entrega da DES - PROTOCOLO



Comprovantes de entrega da DES - PROTOCOLO

Comprovantes de entrega da DES e 
de retenção na fonte do ISSQN



Consulta de comprovante de retenção na fonte do ISSQN

Comprovantes de entrega da DES e 
de retenção na fonte do ISSQN



DES Retificadora substitui por completo a 
DES Retificada

Retificação e DES 
Centralizadoras



Retificação e DES 
Centralizadoras

Envio Original: Envio de Retificadora:

DES Centralizada na
I.M.: 99.999/001-99

DES Não Centralizadora 
para a I.M.: 99.999/001-99

Deverão ser emitidas as 
DES de todas as demais 
I.M’s.



 Recolhimentos do ISSQN  serviços prestados

tomados ou vinculados  independem da

transmissão da DES

DES - Observações

Somente antes do início de ação fiscal: TIAF e TI
Acompanhamento liberação específica do

Auditor.

 Retificação de dados ou informações

Durante ação fiscal  recepção em caráter

precário. Protocolo informa a situação.



 Preenchimento de forma inexata, inverídica ou

incompleta;

 a falta da transmissão nos prazos fixados na

legislação.

Agravamento de penalidade

DES - Observações

Dupla reincidência 

Pode acarretar até o bloqueio da Inscrição 
Municipal



Cód Infração Valor (R$)
Valor máx. p/ 

ocorrência(R$)

34

Deixar de transmitir ou
apresentar a Declaração Eletrônica
de Serviços - DES, na forma e prazo
previstos na Legislação Tributária
Municipal.

2.495,14

37

Por informar incorretamente,
indevidamente ou de forma
incompleta qualquer dado ou
informação exigida na DES.

249,52 4.990,28

38

Por deixar de informar serviços
prestados, tomados ou vinculados
aos responsáveis tributários
acobertados ou não por
documentos fiscais e sujeitos à
incidência do ISSQN, ainda que não
devidos em BH.

311,90 6.237,84

DES - INFRAÇÕES e PENALIDADES



DES - INFRAÇÕES e PENALIDADES

Cód Legislação infringida Penalidades cominadas

34

Arts.12 e 20 da Lei 1.310/66; Art. 34 
da Lei 8725/03; Arts.38 e 83 do 
RISSQN, baixado pelo Dec. n.º 
4032/81; Art. 6º do Decreto nº 
11467/03; Arts. 5º, 7º e 10 do 
Decreto nº 14.837/12.

Período anterior a 01/2007: Art.7º, inc. 
IV, f, Lei N.º 7378/97; art. 14 da Lei Nº 
8147/00. Período posterior a 01/2007: 
Art.7º, inciso V, a, Lei N.º 7378/97. 
acrescido pelo art. 2º da Lei nº 
9.335/07, alterado pelo art. 13 da Lei 
10.692/13

37

Arts.12 e 20 da Lei 1.310/66; Art. 34 
da Lei 8725/03; Arts.38 e 83 do 
RISSQN, baixado pelo Dec. n.º 
4032/81; Arts. 3º e 6º do Decreto nº 
11467/03 e Arts. 3º, 4º, 5º,  7º e 10 
do Decreto nº 14837/12

Art.7º, inc.V, b, Lei N.º 7378/97. 
acrescido pelo art. 2º da Lei nº 9.335, 
de  06/02/07 e alterado pelo art. 1º da 
Lei 9.799/09, alterado pelo art. 13 da 
Lei 10.692/13

38

Arts.12 e 20 da Lei 1.310/66; Art. 34 
da Lei 8725/03; Arts.38 e 83 do 
RISSQN, baixado pelo Dec. n.º 
4032/81; Arts. 2º e 3º do Decreto nº 
11467/03 e Arts. 2º, 5º e 10 do 
Decreto nº 14837/12

Art.7º, inc.V, c, Lei N.º 7378/97. 
acrescido pelo art. 2º da Lei nº 9.335, 
de  06/02/07, alterado pelo art. 13 da 
Lei 10.692/13



DES Entregues no prazo



DES Entregues sem movimento



Via Internet: 

http://sigesp.pbh.gov.br/sigesp/home.seam

Ou

Pelo portal BHISS Digital

Pessoalmente: 

Somente mediante agendamento
eletrônico, pelo portal BHISS Digital.

Rua Espírito Santo, 605 / 2º andar – sala 201

Interação com os contribuintes



SLIDES

www.pbh.gov.br/bhissdigital

SERVIÇOS E SISTEMAS

PALESTRAS E CURSOS 

DOWNLOADS



Obrigado!

Declaração Eletrônica de Serviços


