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2 RESUMO 

Divulga as alterações Termo de Referência da DES-IF da versão 1.0.2 para a versão 
2.0.0. 
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3 IDENTIFICAÇÃO E VIGÊNCIA DO TERMO DE REFERÊNCIA 

Versão do Termo de Referência da DES-IF 2.00 

Data de publicação  XX/XX/XXXX 

Data prevista para entrada em homologação  XX/XX/XXXX 

Data prevista para entrada em produção  XX/XX/XXXX 

 
 
Observação: As alterações seguem a seguinte convenção: texto em 
 

− Azul � Incluído 
 

− Vermelho � Excluído 
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4 ALTERAÇÃO DE MÓDULOS DA DECLARAÇÃO 

4.1 Inclusão do Módulo Informações Comuns aos Municípios  

Descrição:  

1. Inclui novo módulo da declaração Informações Comuns aos Municípios com as 
seguintes datas de entrega e registros, conforme abaixo: 

Periodicidade de entrega: Anual � junto com a primeira declaração do 
exercício ou quando houver alteração 

Composto dos seguintes registros: 

• Identificação da declaração  

• Plano geral de contas comentado – PGCC  

• Tabela de tarifas de serviços da instituição 

• Tabela de identificação de serviços de remuneração variável 

 

 

 

Registro 0000: 

Identificação 

declaração

Registro 0100: Plano 

geral de contas 

comentado – PGCC

Registro 0200: Tabela 

de tarifas de serviços 

da instituição

Registro 0300: Tabela 

de identificação de 

serviços de 

remuneração variável
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4.2 Alteração do Módulo Demonstrativo Contábil (página 14) 

Descrição:  

1. Alteração do módulo da declaração Demonstrativo Contábil excluindo os 
registros Plano geral de contas comentado – PGCC, Tabela de tarifas, Tabela 
de Identificação de serviços de remuneração variável, conforme abaixo 

Periodicidade de entrega: Anual 

Composto dos seguintes registros: 

• Identificação da declaração  

• Identificação da dependência 

• Balancete analítico mensal  

• Demonstrativo de rateio de resultados internos 

Alterado de: 

 

Registro 0000: 

Identificação 

declaração

Registro 0100: Plano 

geral de contas 

comentado – PGCC

Registro 0200: Tabela 

de tarifas de serviços 

da instituição

Registro 0300: Tabela 

de identificação de 

serviços de 

remuneração variável

Registro 0400: 

Identificação da 

dependência

Registro 0410: 

Balancete analítico 

mensal

Registro 0420: 

Demonstrativo de 

rateio de receitas
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Para: 

 

 

 

Registro 0000: 

Identificação 

declaração

Registro 0400: 

Identificação da 

dependência

Registro 0410: 

Balancete 

analítico mensal

Registro 0420: 

Demonstrativo de 

rateio de receitas
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4.3 Alteração do Módulo Apuração Mensal do ISSQN  

4.3.1 Declaração sem movimento (página 9) 

Descrição:  

1. Alteração módulo da declaração Apuração Mensal do ISSQN que passa a ter 
obrigatoriedade na entrega do Registro da apuração do ISSQN mensal a 
recolher conforme abaixo: 

4.3.1.1 Declaração sem movimento 

A Instituição Financeira que não tiver movimentação para as dependências 
estabelecidas no município não devem informar o Registro do Demonstrativo da 
apuração do ISSQN mensal a recolher (0430) para a dependência ou instituição, 
conforme o tipo de consolidação, ou seja, a declaração deve conter somente os 
registros: 

− Identificação da declaração (0000) 

− Identificação da dependência (0400) 

− Demonstrativo do ISSQN mensal a recolher (0440), sendo que deve ser 
informado sem valor. 

A declaração sem movimento pode ser: 

− Para toda a instituição � tipo de consolidação igual a 1 (Instituição e alíquota) 
ou 2 (Instituição, alíquota e código de tributação DES-IF) 

− Para uma ou mais dependências � tipo de consolidação igual a 3 
(Dependência e alíquota) ou 4 (Dependência, alíquota e código de tributação 
DES-IF) 

O Registro do Demonstrativo da apuração do ISSQN mensal a recolher deve ser 
preenchido conforme tabela a seguir: 

 

Nº CAMPO OBR REGRA DE PREENCHIMENTO 
1 Num_Linha S Sequencial 
2 Reg S “0440” 
3 CNPJ S Se R000Tipo_Cnso = 1 ou 2, informar 

R000.CNPJ_Resp_Rclh, senão, informar 
R0400.CNPJ_Unif 

4 Cod_Trib_DESIF  N Não deve ser informado 
5 Rece_Decl_Cnso S Deve ser preenchido com zero 
6 Dedu_Rece_Decl_Sub_Titu N Não deve ser informado  
7 Dedu_Rece_Decl_Cnso N Não deve ser informado 
8 Desc_Dedu N Não deve ser informado 
9 Base_Calc S Deve ser preenchido com zero 

10 Aliq_ISSQN S Deve ser preenchido com zero 
11 Valr_ISSQN_Devd  S Deve ser preenchido com zero 
12 Valr_ISSQN_Retd  N Não deve ser informado 
13 Inct_Fisc_Sub_Titu N Não deve ser informado 
14 Inct_Fisc N Não deve ser informado 
15 Desc_Inct_Fisc N Não deve ser informado 
16 Valr_A_Cmpn N Não deve ser informado 
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Nº CAMPO OBR REGRA DE PREENCHIMENTO 
17 Orig_Cred_A_Cmpn N Não deve ser informado 
18 Valr_ISSQN_Rclh  N Não deve ser informado 
19 Motv_Nao_Exig N Não deve ser informado 
20 Proc_Motv_Nao_Exig N Não deve ser informado 
21 ISSQN_A_Relh N Não deve ser informado 
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5 ALTERAÇÃO DE CONTEÚDO DO DOCUMENTO 

5.1 Alteração da regra de cálculo de valores (página 16) 

Descrição:  

1. Alteração da explicação da regra de cálculo dos valores se truncado e passando a ser arredondado: 

Alterado de: 

TÍTULO NOME DESCRIÇÃO 
Tam  Tamanho  Quantidade máxima de caracteres ou precisão numérica, dependendo do tipo de informação. 

16,2 = 14 inteiros e 2 decimais - Formato: 99999999999999,99. Utilizar “,” (vírgula) como separador de casa 
decimal e “-“ (traço) para identificar valor negativo. Não utilizar separadores de milhar ou quaisquer outros 
caracteres 
IMPORTANTE: Para cálculo do imposto, o resultado da operação deve ter somente dois dígitos decimais 
COM uso de arredondamento. 
Exemplos: 

Resultado do cálculo igual a: 
− 0,0049999 � 0,00 
− 0,005 � 0,01 

Erro Alerta Erro Alerta Código da mensagem de erro ou alerta, conforme Anexo 10 – Tabela de Mensagens de Erro e Alerta 
Códigos começados com “E” representam ‘Erro’ e “A”, ‘Alerta’, sendo que o erro impede a geração da 
Declaração e o alerta não impede 
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Para: 

TÍTULO NOME DESCRIÇÃO 
Tam  Tamanho  Quantidade máxima de caracteres ou precisão numérica, dependendo do tipo de informação. 

16,2 = 14 inteiros e 2 decimais - Formato: 99999999999999,99. Utilizar “,” (vírgula) como separador de casa 
decimal e “-“ (traço) para identificar valor negativo. Não utilizar separadores de milhar ou quaisquer outros 
caracteres 
IMPORTANTE: Para cálculo do imposto, o resultado da operação deve ter somente dois dígitos decimais. O 
uso do arredondamento é definido pelo município e é indicado no campo Tipo_Arred, sendo 1 – Arredondado 
e 2 – Truncado 

Importante: Em Belo Horizonte, o tipo de arredondamento adotado é o 1 – Arredondado 

 
Exemplos: 
 

 
 
 
 
 

Resultado Arredondado Truncado 
0,0049999 0,00 0,00 

0,005 0,01 0,00 
0,008 0,01 0,00 

Erro Alerta Erro Alerta Código da mensagem de erro ou alerta, conforme Anexo 10 – Tabela de Mensagens de Erro e Alerta 
Códigos começados com “E” representam ‘Erro’ e “A”, ‘Alerta’, sendo que o erro impede a geração da 
Declaração e o alerta não impede. 
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6 ALTERAÇÃO DOS REGISTROS DA DECLARAÇÃO 

6.1 Alteração do Registro 0000 – Identificação da Declaração  

6.1.1 Módulos da declaração (página 18) 

Descrição:  

1. Inclusão no Módulo Informações Comuns aos Municípios 

Alterado de: 

Observações: 
• Módulo da declaração: Demonstrativo Contábil e Apuração Mensal de ISSQN 

 
Para: 

Observações: 
• Módulo da declaração: Informações Comuns aos Municípios, Demonstrativo Contábil e Apuração Mensal de ISSQN 

 

 
6.1.2 Leiaute do registro (página 18) 

Descrição:  

1. Inclusão dos campos 14 –  Idn_Versao e  15 – Tipo_Arred, versão e  tipo de arredondamento adotado pelo município, respectivamente 

2. Alteração do domínio dos campos 9  – Modu_Decl (módulo da declaração) e 10 – Tipo_Decl (tipo da declaração)  

3. Alteração de erros na coluna “Regra de Preenchimento” 
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Alterado de: 

Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

7 Ano_Mes_Inic_Cmp
e 

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

1-1 S C 6 Ano e mês válidos  
Modu_Decl = 1 � Mês deve ser igual a 
01 (janeiro. 
Ano não pode ser inferior a 10 anos ou 
maior que o corrente  

A002 
ED004 
ED005 
EG007 
EG009 

8 Ano_Mes_Fim_Cm
pe 

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

1-1 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 
Modu_Decl = 2 � deve ser igual a 
Ano_Mes_Inic_Cmpe 

ED004 
ED005 
ED023 
EG007 
EG009 

 
9 Modu_Decl Módulo da declaração. 

1 – Demonstrativo Contábil 
2 – Apuração Mensal do ISSQN 

1-1 S N 1  ED014 
ED015 
EG009 
EG008 

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

1-1 S N 1 Importante: Para o município de 
Belo Horizonte serão aceitos 
somente os tipos “1” – Normal  e “2” 
– Retificadora 

ED006 
ED018 
EG008 
EG009 

11 Prtc_Decl_Ante Protocolo da declaração a ser retificada 
ou complementada 

0-1 N C 30 Obrigatório para Tipo_Decl igual a 2 
(Retificadora) ou 3 (Complementar) 
 
Importante: Para o município de 
Belo Horizonte serão aceitos 
somente os tipos “1” – Normal  e “2” 
– Retificadora 

EG009 
ED024 
ED025 
ED026 
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Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

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 de 
tributação DES-IF 

0-1 N N 1 Obrigatório somente se Modu_Decl 
igual a 2 – “Apuração Mensal do 
ISSQN” 
 
Importante: Para o município de 
Belo Horizonte serão aceitos 
somente os tipos “1” – Instituição e 
alíquota e “3” – Dependência e 
alíquota 

EG009 
EG008 
ED012 
ED021 
ED031 
ED022 

 

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.  

0-1 N C 6 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” 

EG004 
EG009 
ED032 
ED033 
ED019 
ED034 
ED013 
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Para: 

Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

7 Ano_Mes_Inic_Cmp
e 

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

1-1 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  

A002 
A007 

ED004 
ED005 
EG007 
EG009 

8 Ano_Mes_Fim_Cm
pe 

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

1-1 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 

A001 
ED004 
ED005 
ED023 
ED052 
EG007 
EG009 

 
9 Modu_Decl Módulo da declaração. 

1 – Demonstrativo Contábil 
2 – Apuração Mensal do ISSQN 
3 – Informações Comuns aos 
Municípios 

1-1 S N 1  ED014 
ED015 
EG008 
EG009 
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Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

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

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

ED006 
ED018 
ED046 
EG008 
EG009 

11 Prtc_Decl_Ante Protocolo da declaração a ser retificada 
ou complementada 

0-1 N C 30 Obrigatório para Tipo_Decl igual a 2 
(Retificadora)  
Não deve ser informado para 
Tipo_Decl igual a 1 (Normal) 

ED024 
ED025 
ED026 
EG009 

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 de 

tributação DES-IF 

0-1 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" 
Importante: Para o município de 
Belo Horizonte serão aceitos 
somente os tipos “1” – Instituição e 
alíquota e “3” – Dependência e 
alíquota 

ED012 
ED021 
ED022 
ED031 
ED047 
EG008 
EG009 
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Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

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.  

0-1 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” 

ED013 
ED019 
ED032 
ED033 
ED034 
ED048 
ED051 
EG004 
EG009 

 

14 Idn_Versao Identificador da versão da DES-IF 1-1 S C 10 Deve conter o número da versão atual 
do modelo conceitual da DES-IF, no 
formato x.x.x 
Em BH equivale à versão do Termo de 

ED042 
ED043 
EG009 
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Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

Referência disponível no site do 
bhissgital 

15 Tipo_Arred Tipo do arredondamento de cálculo dos 
valores: 
1 – Arredondado 
2 – Truncado  

0-1 N N 1 Modu_Decl = 1 ou 3 � Tipo não deve 
ser informado 
Modu_Decl = 2 � Tipo deve ser 
informado.  
Em BH, o tipo de arredondamento 
aceito é 1 – “arredondado”. 
 

ED044 
ED045 
ED049 
EG008 
EG009 
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6.2 Alteração do Registro 0100 – Plano geral de contas comentado – PGCC 

6.2.1 Módulos da declaração (página 23) 

Descrição:  

1. Alteração do Módulo Demonstrativo Contábil para Informações Comuns aos Municípios 

Alterado de: 

Observações: 
• Módulo da declaração: Demonstrativo Contábil  

 
Para: 

Observações: 
• Módulo da declaração: Informações Comuns aos Municípios 

 
6.2.2 Leiaute do registro (página 23) 

Descrição: 

1. Alteração de erros na coluna “Erro Alerta” 

2. Alteração na coluna “Regras de Preenchimento” 
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Alterado de: 

Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

2 Reg Texto fixo contendo ‘0100’ 1-1 S C 4  EA050 
EG012 
EG009 
EG014 

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

1-1 S C 30 Sem uso de máscara de formatação. 
Deve ter uma ocorrência por 
declaração. 

EA003 
EG009 
EA001 

 
4 Nome Nome do Grupo, Subgrupo, 

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

1-1 S C 100  EA004 
EG009 

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

0-1 N C 600 Obrigatório se não for referenciada no 
campo Conta_Supe do PGC 

EA005 
EG009 

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

0-1 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 

EA006 
EA007 
EA008 
EG009 

7 Conta_COSIF Código do Subtítulo mais analítico do 
COSIF relacionado a esta Conta do 
PGC interno.  

1-1 S C 20 Sem máscara de formatação. 
Deve existir na Tabela do COSIF 
(Anexo 3)  

EA009 
EA010 
EA039 
EG009 
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Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

8 Cod_Trib_DESIF Código de tributação DES-IF.  0-1 N C 20 Obrigatório para os Subtítulos 
analíticos 
Deve existir na Tabela de Códigos de 
Tributação da DES-IF (Anexo 6) e 
Tabela Códigos de Tributação do 
Município (Anexo 7) dentro da vigência 
da declaração  

EA011 
EA035 
EG009 
EG011 

 

 

Para: 

Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

2 Reg Texto fixo contendo ‘0100’ 1-1 S C 4  EG009 
EG012 
EG014 
EI023 

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

1-1 S C 30 Sem uso de máscara de formatação. 
Deve ter uma ocorrência por 
declaração. 

EG009 
EG016 
EI001 
EI032 
EI033 

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

1-1 S C 100  EG009 
EI003 
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Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

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

0-1 N C 600 Obrigatório se não for referenciada no 
campo Conta_Supe do PGC 

EG009 
EI004 

 

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

0-1 N C 30 Sem uso de máscara de formatação. 
Deve existir como Conta no Registro de 
Plano geral de contas comentado – 
PGCC.  
 
Obrigatório para todas as contas do 
PGCC exceto para a conta raiz  
correspondente ao COSIF 70000009 
 
Importante: Para o município de Belo 
Horizonte será aceito somente um 
Grupo inicial (Grupo 7 do COSIF) 

EG009 
EI005 
EI006 
EI007 
EI021 
EI030 

7 Conta_COSIF Código da conta Cosif mais analítica 
relacionada à Conta do PGCC 
informada no campo 3. 

1-1 S C 20 Sem máscara de formatação. 
Deve existir na Tabela do COSIF 
(Anexo 3)  
Deve seguir a mesma estrutura 
hierárquica do COSIF 
Conta COSIF deve estar vigente na 
competência da declaração. 
Os níveis das contas Cosif informadas 
para uma conta no plano interno e sua 
conta superior devem preservar a 
correspondente hierarquia de níveis  no 
plano COSIF. 

A008 
A009 

EG009 
EI008 
EI009 
EI018 
EI027 
EI028 
EI029 
EI031 
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Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

8 Cod_Trib_DESIF Código de tributação DES-IF.  0-1 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 (Anexo 6) e 
Tabela Códigos de Tributação do 
Município (Anexo 7) dentro da vigência 
da declaração 

EI010 
EI014 
EG009 
EG011 
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6.3 Alteração do Registro 0200 – Tabela de tarifas de serviços da instituição 

6.3.1 Módulos da declaração (página 26) 

Descrição:  

1. Alteração do Módulo Demonstrativo Contábil para Informações Comuns aos Municípios 

Alterado de: 

Observações: 
• Módulo da declaração: Demonstrativo Contábil  

 
Para: 

Observações: 
• Módulo da declaração: Informações Comuns aos Municípios 

 
6.3.2 Leiaute do registro (página 26) 

Descrição: 

1. Alteração de erros na coluna “Erro Alerta” 

2. Alteração na coluna “Regras de Preenchimento” 
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Alterado de: 

Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

2 Reg Texto fixo contendo ‘0200’ 1-1 S C 4  EA051 
EG012 
EG009 
EG014 

3 Idto_Tari Código de identificação da tarifa, 
atribuído pela instituição.  

1-1 S C 20 Sem uso de máscara de formatação. 
Não pode ter mais de uma ocorrência 
para o mesmo Subtítulo para a mesma 
vigência 

EA012 
EG009 
EA036 

4 Desc_Tari Descrição da tarifa 1-1 N C 100 Obrigatório somente a primeira 
ocorrência para o mesmo período 

EA013 
EG009 
EA047 

5 Sub_Titu Código do Subtítulo, de acordo com o 
PGCC interno, no qual a receita da 
tarifa é escriturada.   

1-1 S C 30 Sem uso de máscara de formatação. 
Deve existir no Registro de Plano geral 
de contas comentado PGCC  
como subtítulo analítico 

EA014 
EG009 
EG015 
EA002 

 

Para: 

Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

2 Reg Texto fixo contendo ‘0200’ 1-1 S C 4 Registro obrigatório quando Instituição 
cujo Tipo da instituição (Tipo_Inti no 
Registro Identificação da declaração) 
refere-se ao Anexo 2 – Tabela de 
Títulos com atributo Tabela de Tarifas 
obrigatória igual a “Sim” 

EG009 
EG012 
EG014 
EI024 
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Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

3 Idto_Tari Código de identificação da tarifa, 
atribuído pela instituição.  

1-1 S C 20 Sem uso de máscara de formatação. 
Não pode ter mais de uma ocorrência 
para o mesmo Subtítulo para a mesma 
vigência 

EG009 
EI011 
EI015 

4 Desc_Tari Descrição da tarifa 1-1 N C 100 Obrigatório somente a primeira 
ocorrência para o mesmo período 

EI012 
EI020 
EG009 

5 Sub_Titu Código do Subtítulo, de acordo com o 
PGCC interno, no qual a receita da 
tarifa é escriturada.   

1-1 S C 30 Sem uso de máscara de formatação. 
Deve existir no Registro de Plano geral 
de contas comentado PGCC 
como subtítulo analítico 

EG009 
EG015 
EI002 
EI013 
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6.4 Alteração do Registro 0300 – Tabela de identificação de serviços de remuneração variável 

6.4.1 Módulos da declaração (página 28) 

Descrição:  

1. Alteração do Módulo Demonstrativo Contábil para Informações Comuns aos Municípios 

Alterado de: 

Observações: 
• Módulo da declaração: Demonstrativo Contábil  

 
Para: 

Observações: 
• Módulo da declaração: Informações Comuns aos Municípios 

 
6.4.2 Leiaute do registro (página 28) 

Descrição:  

1. Alteração de tamanho do campo 3 – Idto_Serv_Remn_Varl de 5 para 6 dígitos 

2. Alteração de erros na coluna “Erro Alerta” 

3. Alteração na coluna “Regras de Preenchimento” 
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Alterado de: 

Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

2 Reg Texto fixo contendo ‘0300’ 1-1 S C 4  EG012 
EG009 
EG014 

3 Idto_Serv_Remn_V
arl 

Código de identificação do serviço de 
remuneração variável.  

1-1 S N 5 Deve existir na Tabela de Serviços de 
Remuneração Variável (Anexo 9). 
Não pode ter mais de uma ocorrência 
para o mesmo Subtítulo para a mesma 
vigência 

EG008 
EG009 
EA037 
EA038 
EA043 

4 Desc_Compl_Serv_
Remn_Varl 

Descrição complementar do serviço de 
remuneração variável 

0-1 N C 255 Obrigatório somente se Indicador de 
obrigatoriedade de descrição 
complementar = “Sim” na Tabela de 
Serviços de Remuneração Variável 
(Anexo 9) e na primeira ocorrência para 
o mesmo período 

EG009 
EA049 
EA048 

 

5 Sub_Titu Código do subtítulo analítico, de acordo 
com o PGCC interno, no qual o serviço 
é escriturado.   

1-1 S C 30 Sem uso de máscara de formatação. 
Deve existir no Registro de Plano geral 
de contas comentado – PGCC como 
subtítulo analítico 

EA014 
EG009 
EG015 
EA002 
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Para: 

Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

2 Reg Texto fixo contendo ‘0300’ 1-1 S C 4 Registro obrigatório para as instituições 
que executam pelo menos  uma das 
atividades definidas na Tabela de 
Serviços de Remuneração Variável 
(Anexo 9) 

EG009 
EG012 
EG014 

3 Idto_Serv_Remn_V
arl 

Código de identificação do serviço de 
remuneração variável.  

1-1 S N 6 Deve existir na Tabela de Serviços de 
Remuneração Variável (Anexo 9). 
Não pode ter mais de uma ocorrência 
para o mesmo Subtítulo para a mesma 
vigência. Sem máscara de formatação. 

EG008 
EG009 
EI016 
EI017 
EI019 

4 Desc_Compl_Serv_
Remn_Varl 

Descrição complementar do serviço de 
remuneração variável 

0-1 N C 255 Obrigatório somente se Indicador de 
obrigatoriedade de descrição 
complementar = “Sim” na Tabela de 
Serviços de Remuneração Variável 
(Anexo 9) e na primeira ocorrência para 
o mesmo período 

EG009 
EI022 

 

5 Sub_Titu Código do subtítulo analítico, de acordo 
com o PGCC interno, no qual o serviço 
é escriturado.   

1-1 S C 30 Sem uso de máscara de formatação. 
Deve existir no Registro de Plano geral 
de contas comentado PGCC 
como subtítulo analítico 

EG009 
EG015 
EI025 
EI026 
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6.5 Alteração do Registro 0400 – Identificação da dependência 

6.5.1 Leiaute do registro (página 30) 

Descrição:  

1. Alteração de tamanho do campo 9 – Cod_Munc de 6 para 7 dígitos 

2. Alteração de erros na coluna “Erro Alerta” 

3. Alteração na coluna “Regras de Preenchimento” 

Alterado de: 

Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

2 Reg Texto fixo contendo ‘0400’ 1-1 S C 4  ED036 
EG009 
EG012 
EG014 

6 Dedu_Rece_Decl_
Sub_Titu 

Valor total da dedução por subtítulo 
em R$ 

0-1 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  

EG008 
EG009 
EM022 
EM023 
EM024 
EM025 

 

9 Cod_Munc Código do município onde está 
estabelecida a dependência 
unificadora (Tabela de Municípios do 
IBGE), se exterior colocar 999999 

1-1 S N 6 Deve existir na Tabela de Municípios 
do IBGE (Anexo 5), se diferente de 
999999 

EG001 
EG008 
EG009 
EG010 
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Para: 

Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

2 Reg Texto fixo contendo ‘0400’ 1-1 S C 4  ED036 
ED050 
EG009 
EG012 
EG014 

6 Dedu_Rece_Decl_
Sub_Titu 

Valor total da dedução por subtítulo 
em R$ 

0-1 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 
Se não houver ocorrências do Registro 
de Demonstrativo da apuração da 
receita tributável e do ISSQN mensal 
devido por Subtítulo, não deve ser 
preenchido  

EG008 
EG009 
EM022 
EM023 
EM024 
EM025 
EM082 

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

1-1 S N 7 Deve existir na Tabela de Municípios 
do IBGE (Anexo 5), se diferente de 
9999999 

EG001 
EG008 
EG009 
EG010 

 



                 

 33

6.6 Alteração do Registro 0410 – Balancete analítico mensal 

6.6.1 Leiaute do registro (página 33) 

Descrição:  

1. Alteração de erros na coluna “Erro Alerta” 

Alterado de: 

Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

2 Reg Texto fixo contendo ‘0410’ 1-1 S C 4  EA016 
EG012 
EG009 
EA052 
EG014 

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 

1-1 S C 15 Deve ter sido informado no Registro de 
Identificação da dependência. 

EG002 
EG006 
EA015 
EG009 

 

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

1-1 S C 6 Ano e mês válidos 
Deve estar compreendido no período 
de competência da declaração, ou seja, 
maior ou igual a Ano_Mes_Inic_Cmpe 
e menor ou igual a 
Ano_Mes_Fim_Cmpe ambos no 
Registro de Identificação da declaração 

EG007 
EA042 
EG009 
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Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

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

1-1 S C 30 Sem uso de máscara de formatação  
Deve existir no Registro Plano geral de 
contas comentado – PGCC  

EA006 
EG009 
EA003 
EA044 

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

1-1 S N 16,2 Deve ser sempre igual ao Sald_Final 
da Ano_Mes_Cmpe anterior, exceto 
para a ocorrência igual 
Ano_Mes_Inic_Cmpe do Registro de 
Identificação da declaração. 
O Sald_Inic de um Grupo, Subgrupo, 
desdobramento do Subgrupo, Título ou 
Subtítulo, para uma competência, deve 
ser igual a soma dos respectivos 
Sald_Inic dos Subgrupos, 
desdobramento do Subgrupo, Títulos 
ou Subtítulos imediatamente abaixo, 
conforme Registro de Plano geral de 
contas comentado – PGCC, para a 
mesma competência. 
Valores dos meses janeiro e julho são 
iguais a zero  

EA017 
EA018 
EG009 
EA019 
EG008 
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Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

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

1-1 S N 16,2 O Debito de um Grupo, Subgrupo, 
desdobramento do Subgrupo, Título ou 
Subtítulo, para uma competência, deve 
ser igual à soma dos respectivos 
Valr_Debt 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. 

EG008 
EA020 
EA021 
EG009 
EA046 

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

1-1 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. 

EG008 
EA022 
EA023 
EG009 
EA045 
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Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

9 Sald_Final Valor do saldo final da Conta no mês 
em R$ 

1-1 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. 

EG008 
EA024 
EA025 
EA026 
EG009 

 

Para 

Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

2 Reg Texto fixo contendo ‘0410’ 1-1 S C 4  EC002 
EC012 
EG009 
EG014 
EG012 

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 

1-1 S C 15 Deve ter sido informado no Registro de 
Identificação da dependência. 

EC001 
EG002 
EG006 
EG009 
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Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

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

1-1 S C 6 Ano e mês válidos 
Deve estar compreendido no período 
de competência da declaração, ou seja, 
maior ou igual a Ano_Mes_Inic_Cmpe 
e menor ou igual a 
Ano_Mes_Fim_Cmpe ambos no 
Registro de Identificação da declaração 

EC014 
EG007 
EG009 

 

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

1-1 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 primeira 
movimentação, até o final do semestre, 
mesmo se saldo final for igual a zero 
antes do término do semestre 

EC013 
EG009 
EG016 
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Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

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

1-1 S N 16,2 Deve ser sempre igual ao Sald_Final 
da Ano_Mes_Cmpe anterior, exceto 
para a ocorrência igual 
Ano_Mes_Inic_Cmpe do Registro de 
Identificação da declaração. 
O Sald_Inic de um Grupo, Subgrupo, 
desdobramento do Subgrupo, Título ou 
Subtítulo, para uma competência, deve 
ser igual a soma dos respectivos 
Sald_Inic dos Subgrupos, 
desdobramento do Subgrupo, Títulos 
ou Subtítulos imediatamente abaixo, 
conforme Registro de Plano geral de 
contas comentado – PGCC, para a 
mesma competência. 
Valores dos meses janeiro e julho são 
iguais a zero  

EC003 
EC004 
EC005 
EG009 
EG008 

 

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

1-1 S N 16,2 O Debito de um Grupo, Subgrupo, 
desdobramento do Subgrupo, Título ou 
Subtítulo, para uma competência, deve 
ser igual à soma dos respectivos 
Valr_Debt 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. 

EC006 
EC007 
EG008 
EG009 
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Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

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

1-1 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. 

EC008 
EC009 
EG008 
EG009 

 

9 Sald_Final Valor do saldo final da Conta no mês 
em R$ 

1-1 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.  

EC010 
EC011 
EC017 
EG008 
EG009 
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6.7 Alteração do Registro 0420 – Demonstrativo de rateio de resultados internos 

6.7.1 Leiaute do registro (página 37) 

Descrição:  

1. Alteração de erros na coluna “Erro Alerta” 

Alterado de: 

Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

2 Reg Texto fixo contendo ‘0420’ 1-1 S C 4 Obrigatório se existir movimentação no 
Balancete para Conta no Registro de 
Plano geral de contas comentado – 
PGCC cuja Conta_COSIF igual 
7.8.0.00.00-1 

EG012 
EG009 
EA040 
EG014 

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 

1-1 S C 15  EG002 
EG006 
EA027 
EA028 
EG009 

4  Ano_Mes_Cmpe Ano e mês de competência do 
balancete. Formato: aaaamm 

1-1 S C 6 Ano e mês válidos 
Deve estar compreendido no período 
de competência da declaração, ou seja, 
maior ou igual a Ano_Mes_Inic_Cmpe 
e menor ou igual a 
Ano_Mes_Fim_Cmpe ambos no 
Registro de Identificação da declaração 

EG007 
EA042 
EG009 

 

5 Desc_Rate Descrição detalhada da receita rateada  1-1 S C 255  EA029 
EG009 
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Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

6 Valr_Rate Valor da receita rateada. 1-1 S N 16,2 Maior do que zero 
O somatório por competência de 
Valr_Rate deve ser igual ao valor 
lançado no Balancete para o Título 
“Rateio de Resultados Internos”. 

EG008 
EA030 
EA031 
EG009 

7 Tipo_Prda Tipo da partida: 
1 – Crédito 
2 – Débito 

1-1 S N 1  EG009 
EA041  
EG008 

8 Cod_Evto Código do evento conforme Tabela de 
Eventos Contábeis em Contas de 
resultado (Anexo 1) – Grupo 
Apropriação de Receitas.   

1-1 S N 3 Deve existir na Tabela de Eventos 
Contábeis em Contas de resultado 
(Anexo 1) e ser diferente do código 
“113 – Valor referente a rateio de 
receitas por  prestação de serviços” 

EA032 
EA033 
EA034 
EG009  
EG008 

 



                 

 42

Para: 

Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

2 Reg Texto fixo contendo ‘0420’ 1-1 S C 4 Obrigatório se existir movimentação no 
Balancete para Conta no Registro de 
Plano geral de contas comentado – 
PGCC cuja Conta_COSIF igual 
7.8.0.00.00-1 

EG009 
EG012 
EG014 

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 

1-1 S C 15  EG002 
EG006 
EG009 

4  Ano_Mes_Cmpe Ano e mês de competência do 
balancete. Formato: aaaamm 

1-1 S C 6 Ano e mês válidos 
Deve estar compreendido no período 
de competência da declaração, ou seja, 
maior ou igual a Ano_Mes_Inic_Cmpe 
e menor ou igual a 
Ano_Mes_Fim_Cmpe ambos no 
Registro de Identificação da declaração 

EC014 
EG007 
EG009 

 

5 Desc_Rate Descrição detalhada da receita rateada  1-1 S C 255  EC015 
EG009 
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Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

6 Valr_Rate Valor da receita rateada. 1-1 S N 16,2 Maior do que zero 
O somatório por competência de 
Valr_Rate deve ser igual ao valor 
lançado no Balancete para o Título 
“Rateio de Resultados Internos” ”, isto 
é, somente para Conta do balancete 
(Conta) com Conta do COSIF 
(Conta_COSIF no Registro Plano geral 
de contas comentado – PGCC) igual a 
“7.8.0.00.00-1”.  Somatório do Valor do 
rateio (Valr_Rate) menor que diferença 
entre Valor de crédito e Valor de débito 
(Valr_Cred – Valr_Debt no Registro 
Balancete analítico mensal) para a 
Dependência (Cod_Depe) e para Ano e 
mês de competência (Ano_Mes_Cmpe) 

EC016 
EG008 
EG009 

7 Tipo_Prda Tipo da partida: 
1 – Crédito 
2 – Débito 

1-1 S N 1  EG008 
EG009 
EG017 

8 Cod_Evto Código do evento conforme Tabela de 
Eventos Contábeis em Contas de 
resultado (Anexo 1) – Grupo 
Apropriação de Receitas.   

1-1 S N 3 Deve existir na Tabela de Eventos 
Contábeis em Contas de resultado 
(Anexo 1) e ser diferente do código 
“113 – Valor referente a rateio de 
receitas por  prestação de serviços” 

EC018 
EC019 
EC020 
EG008 
EG009  
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6.8 Alteração do Registro 0440 – Demonstrativo do ISSQN mensal a recolher 

6.8.1 Módulos da declaração (página 43) 

Descrição:  

1. Obrigatoriedade de informar o Registro 0440 – Demonstrativo do ISSQN mensal a recolher, mesmo quando a declaração não tiver 
movimento 

Alterado de: 

Observações: 
• Registro não obrigatório 

 
Para: 

Observações: 
• Registro obrigatório 
 

6.8.2 Leiaute do registro (página 43) 

Descrição:  

1. Alteração de erros na coluna “Erro Alerta” 

2. Alteração na coluna “Regras de Preenchimento” 
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Alterado de: 

Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

2 Reg Texto fixo contendo ‘0440’ 1-1 S C 4  EG012 
EM067 
EM068 
EM069 
EM066 
EG009 
EG014 

5 Rece_Decl_Cnso 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  

1-1 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 

EG008 
EG009 
EM039 
EM047 
EM048 
EM049 
EM050 

6 Dedu_Rece_Decl_
Sub_Titu 

Valor total da dedução por subtítulo em 
R$ 

0-1 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  

EG008 
EG009 
EM022 
EM023 
EM024 
EM025 

7 Dedu_Rece_Decl_
Cnso 

Valor de dedução da receita declarada 
conforme tipo de consolidação da 
apuração de ISSQN, em R$. 

0-1 N N 16,2 Deve ser menor do que ou igual  a 
Rece_Decl_Cnso 
 

EG008 
EG009 
EM051 
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Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

9 Base_Calc Valor diferença entre Rece_Decl_Cnso 
e Dedu_Rece_Decl_Cnso e 
Dedu_Rece_Decl_Sub_Titu, em R$. 

1-1 S N 16,2 Deve ser igual à diferença entre 
Rece_Decl_Cnso e 
Dedu_Rece_Decl_Cnso e 
Dedu_Rece_Decl_Sub_Titu 

EG008 
EG009 
EM031 
EM070 
EM053 

10 Aliq_ISSQN Alíquota que se aplica à base de 
cálculo. 

1-1 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 (Anexo 7) 

EG008 
EG009 
EM038 
EM046 
EM060 
EM001 
EM002 
EM003  
EM075 
A004 

 
11 Valr_ISSQN_Devd  Resultado do cálculo: (Base_Calc 

vezes a Aliq_ISSQN dividida por 100 
(cem)), em R$. 

1-1 S N 16,2 Deve ser igual ao valor da (Base_Calc 
vezes a Aliq_ISSQN dividida por 100 
(cem))  
Arredondar o resultado em duas 
casas decimais 

EG008 
EG009 
EM041 
EM054 

12 Valr_ISSQN_Retd  Valor do somatório mensal do ISSQN 
retido conforme consolidação definida n 
campo Tipo_Cnso no Registro 
Identificação da declaração, em R$. 

0-1 N N 16,2 Deve ser menor do que ou igual ao 
(Valr_ISSQN_Devd – Inct_Fisc – 
Inct_Fisc_Sub_Titu) 
 

EG008 
EG009 
EM055 
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Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

13 Inct_Fisc_Sub_Titu Valor total do incentivo fiscal por 
Subtítulo em R$ 

0-1 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 

EG008 
EG009 
EM005 
EM006 
EM007 
EM008 

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

0-1 N N 16,2 Deve ser menor ou igual ao  
Valr_ISSQN_Devd 

EG008 
EG009 
EM056 
EM077 

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

0-1 N N 16,2 Não pode ser maior que 
(Valr_ISSQN_Devd – 
Valr_ISSQN_Retd – Inct_Fisc) 

EG008 
EG009 
EM015 
EM058 

18 Valr_ISSQN_Rclh  Valor do imposto recolhido no mês em 
R$ 

0-1 N N 16,2 Não pode ser menor que zero  EG008 
EG009 
EM009 

19 Motv_Nao_Exig Motivo de não exigibilidade 
1- Exigibilidade suspensa por decisão 

Judicial;  
2- Exigibilidade suspensa por 

procedimento administrativo 

0-1 N N 1  EG008 
EG009 
EM016  

 

21 ISSQN_A_Relh Resultado do cálculo 
(Valr_ISSQN_Devd – 
Valr_ISSQN_Retd – Inct_Fisc – 
Valr_A_Cmpn – Val_ISSQN_Rclh), em 
R$. 
 

0-1 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. 

EG008 
EG009 
EM012 
EM040 
EM043 
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Para: 

Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

2 Reg Texto fixo contendo ‘0440’ 1-1 S C 4  EG009 
EG012 
EG014 
EM066 
EM067 
EM068 
EM069 
EM079 

5 Rece_Decl_Cnso 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  

1-1 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 

EG008 
EG009 
EM039 
EM047 
EM048 
EM049 
EM050 
EM080 
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Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

6 Dedu_Rece_Decl_
Sub_Titu 

Valor total da dedução por subtítulo em 
R$ 

0-1 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 
Se não houver ocorrências do 
Registro de Demonstrativo da 
apuração da receita tributável e do 
ISSQN mensal devido por Subtítulo, 
não deve ser preenchido  

EG008 
EG009 
EM022 
EM023 
EM024 
EM025 
EM082 

7 Dedu_Rece_Decl_
Cnso 

Valor de dedução da receita declarada 
conforme tipo de consolidação da 
apuração de ISSQN, em R$. 

0-1 N N 16,2 Deve ser menor do que ou igual  a 
Rece_Decl_Cnso  
Se não houver ocorrências do 
Registro de Demonstrativo da 
apuração da receita tributável e do 
ISSQN mensal devido por Subtítulo, 
não deve ser preenchido 

EG008 
EG009 
EM051 
EM083 

9 Base_Calc Valor diferença entre Rece_Decl_Cnso 
e Dedu_Rece_Decl_Cnso e 
Dedu_Rece_Decl_Sub_Titu, em R$. 

1-1 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 

EG008 
EG009 
EM031 
EM053 
EM070 
EM084 
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Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

10 Aliq_ISSQN Alíquota que se aplica à base de 
cálculo. 

1-1 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 (Anexo 7) 
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 

A004 
EG008 
EG009 
EM001 
EM002 
EM003 
EM038 
EM046 
EM060 
EM075 
EM081  
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Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

11 Valr_ISSQN_Devd  Resultado do cálculo: (Base_Calc 
vezes a Aliq_ISSQN dividida por 100 
(cem)), em R$. 

1-1 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 da 
declaração 
 
Importante: Para o município de 
Belo Horizonte, os cálculos do 
ISSQN devem ser arredondados 
(tipo de arredondamento- 
Tipo_Arred – igual a 1) 

EG008 
EG009 
EM041 
EM054 
EM085 

12 Valr_ISSQN_Retd  Valor do somatório mensal do ISSQN 
retido conforme consolidação definida 
no campo Tipo_Cnso no Registro 
Identificação da declaração, em R$. 

0-1 N N 16,2 Deve ser menor do que ou igual ao 
(Valr_ISSQN_Devd – Inct_Fisc – 
Inct_Fisc_Sub_Titu) 
Se não houver ocorrências do 
Registro de Demonstrativo da 
apuração da receita tributável e do 
ISSQN mensal devido por Subtítulo, 
não deve ser preenchido 

EG008 
EG009 
EM055 
EM086 
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Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

13 Inct_Fisc_Sub_Titu Valor total do incentivo fiscal por 
Subtítulo em R$ 

0-1 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 
Se não houver ocorrências do 
Registro de Demonstrativo da 
apuração da receita tributável e do 
ISSQN mensal devido por Subtítulo, 
não deve ser preenchido 

EG008 
EG009 
EM005 
EM006 
EM007 
EM008 
EM087 

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

0-1 N N 16,2 Deve ser menor ou igual ao  
Valr_ISSQN_Devd valor total dos 
incentivos sobre o ISS mensal da 
instituição ou da dependência, conforme 
opção de consolidação. Esses incentivos 
não podem ter sido informados nos 
registros 0430, são incentivos 
estabelecidos em lei. 
Se não houver ocorrências do Registro de 
Demonstrativo da apuração da receita 
tributável e do ISSQN mensal devido por 
Subtítulo, não deve ser preenchido 

EG008 
EG009 
EM056 
EM077 
EM088 

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

0-1 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 

EG008 
EG009 
EM015 
EM058 
EM089 
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Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

18 Valr_ISSQN_Rclh  Valor do imposto recolhido no mês em 
R$ 

0-1 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 

EG008 
EG009 
EM009 
EM090 

19 Motv_Nao_Exig Motivo de não exigibilidade 
1- Exigibilidade suspensa por decisão 

Judicial;  
2- Exigibilidade suspensa por 

procedimento administrativo 

0-1 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 

EG008 
EG009 
EM016 
EM091  

 
21 ISSQN_A_Relh Resultado do cálculo 

(Valr_ISSQN_Devd – 
Valr_ISSQN_Retd – Inct_Fisc – 
Valr_A_Cmpn – Val_ISSQN_Rclh), em 
R$. 
 

0-1 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 

EG008 
EG009 
EM012 
EM040 
EM043 
EM092 
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6.9 Demonstrativo das partidas dos lançamentos contábeis 

6.9.1 Leiaute do registro (página 52) 

Descrição:  

1. Alteração de tamanho dos campos 4 – Cod_Munc_Ctbl e 11 – Munc_Vinc de 6 para 7 dígitos 

2. Alteração de erros na coluna “Erro Alerta” 

Alterado de: 

Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

4 Cod_Munc_Ctbl Código do município onde está situada 
a CNPJ_Ctbl (Tabela de Municípios do 
IBGE), se exterior colocar 999999 

1-1 S N 6 Deve existir na Tabela de Municípios 
do IBGE (Anexo 5) 

EG009 
EG010 
EG001  
EG008 

9 Tipo_Prda Tipo da partida: 
1 – Crédito 
2 – Débito 

1-1 S N 1  EG009 
EA041  
EG008 

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 999999 

1-1 S N 6 Deve existir na Tabela de Municípios 
do IBGE (Anexo 5) 

EG009 
EG010 
EG001 
EG008 
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Para: 

Nº CAMPO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
 

REGRA DE PREENCHIMENTO ERRO 
ALERTA 

4 Cod_Munc_Ctbl Código do município onde está situada 
a CNPJ_Ctbl (Tabela de Municípios do 
IBGE), se exterior colocar 9999999 

1-1 S N 7 Deve existir na Tabela de Municípios 
do IBGE (Anexo 5) 

EG001  
EG008 
EG009 
EG010 

9 Tipo_Prda Tipo da partida: 
1 – Crédito 
2 – Débito 

1-1 S N 1  EG008 
EG009 
EG017 

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 

1-1 S N 7 Deve existir na Tabela de Municípios 
do IBGE (Anexo 5) 

EG001 
EG008 
EG009 
EG010 
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7 ALTERAÇÃO DAS TABELAS 

7.1 Anexo 2 – Tabela de Títulos 

7.1.1 Conteúdo de tabela (página 59) 

Descrição:  

1. Alteração da descrição dos itens  

Importante: A tabela de apoio “cidade.xls” no arquivo “Tabelas de apoio 1-0-3.zip” está com o conteúdo alterado. 

Alterado de: 

CÓDIGO DESCRIÇÃO TABELA DE TARIFAS 
OBRIGATÓRIA 

C Sociedades Corretoras de Títulos e Valores Imobiliários e 
Câmbio 

Não 

T Sociedades Distribuidoras de Títulos e Valores 
Imobiliários 

Não 

 

Para: 

CÓDIGO DESCRIÇÃO TABELA DE TARIFAS 
OBRIGATÓRIA 

C Sociedades Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários e 
Câmbio 

Não 

T Sociedades Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários Não 
O Fundos de Investimento Não 
P Grupos de Consórcio Não 
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7.1.2 Anexo 3 – Tabela do COSIF 

7.1.3 Leiaute do registro (página 60) 

Descrição:  

1. Alteração nome do campo Conta_Supr para Conta_Supe 

Alterado de: 

INFORMAÇÃO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
Conta_Supr Número da conta superior 0-1 N C 20 

 

Para: 

INFORMAÇÃO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
Conta_Supe Número da conta superior 0-1 N C 20 
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7.2 Anexo 5 – Tabela de Municípios do IBGE 

7.2.1 Leiaute do registro (página 62) 

Descrição:  

1. Alteração de tamanho do campo Cod_Munc de 6 para 7 dígitos 

Importante: A tabela de apoio “cidade.xls” no arquivo “Tabelas de apoio 1-0-3.zip” está com o conteúdo alterado. 

Alterado de: 

INFORMAÇÃO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
Cod_Munc Código fornecido pelo IBGE para 

identificar a cidade (município).   
1-1 S N 6 

Nom_Munc Nome oficial do município. 1-1 S C 50 
Sigl_UF Estado a que pertence o município 1-1 S C 2 

 

Para: 

INFORMAÇÃO DESCRIÇÃO OC OBR TIPO TAM 
Cod_Munc Código fornecido pelo IBGE para 

identificar a cidade (município).   
1-1 S N 7 

Nom_Munc Nome oficial do município. 1-1 S C 50 
Sigl_UF Estado a que pertence o município 1-1 S C 2 
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8  ALTERAÇÃO DAS TABELAS DE ERROS – ANEXO 10 

8.1 Tabela de Mensagens de Erros da Declaração Anual – Módulo Demonstrativo Contábil   

8.1.1 Conteúdo da tabela (página 77) 

Descrição:  

1. Alteração do conteúdo da Tabela de Mensagens de Erros da Declaração Anual – Módulo Demonstrativo Contábil   

Alterado de: 

CÓDIGO REGISTRO MENSAGEM MOTIVO 
EA001 0100 Conta possui mais de uma ocorrência na 

declaração 
 

Conta possui mais de uma linha com o mesmo número de conta no 
Registro Plano geral de contas comentado – PGCC 

EA002 0200 
0300 

Subtítulo é conta superior: não é analítico Subtítulo (Sub_Titu) possui ocorrência no campo de Conta Superior 
(Conta_Supe no Registro de Plano geral de contas comentado – PGCC)  

EA003 0100 
0410 

Conta não informada  

EA004 0100 Nome da Conta não informado  
EA005 0100 Descrição da Conta não informada  
EA006 0100 

0410 
Conta inexistente no Plano de Contas   

EA007 0100 Conta Superior não pode ser igual a própria Conta  
EA008 0100 Conta Superior não informada  Conta deve ser correspondente a Grupo na Conta COSIF 
EA009 0100 Conta COSIF inexistente na Tabela do COSIF  
EA010 0100 Conta COSIF correspondente não pertence aos 

Grupos 7 ou 8 
Consistência somente para Contas de desdobramento, que possuem 
Conta superior (Conta_Supe) 
Observação: Grupo 8 depende de definição do município 
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CÓDIGO REGISTRO MENSAGEM MOTIVO 
EA011 0100 Subtítulo é Conta Superior e possui código de 

tributação DES-IF 
Somente para as Contas que são referenciadas como Conta superior 
(Conta_Supe) e Código de tributação da DES-IF (Cod_Trib_DESIF) é 
informado 

EA012 0200 Identificação da tabela de tarifas não informada  
EA013 0200 Descrição da tabela de tarifas não informada Tarifa deve ter uma ocorrência para Identificação da tarifa (Idto_Tari) 

com Descrição da tarifa (Desc_Tari) informada 
EA014 0200 

0300 
Subtítulo inexistente no Plano geral de contas 
comentado 

 

EA015 0410 
  

Dependência não possui contabilidade própria e 
possui Registro de Balancete mensal analítico 

Contabilidade própria (Ctbl_Propria no Registro de Identificação da 
Dependência) igual a “Não” (2) e possui Registro de Balancete mensal 
analítico 

EA016 0410 Dependência possui contabilidade própria – deve 
ter Registro de Balancete mensal analítico 

Contabilidade própria (Ctbl_Propria no Registro de Identificação da 
Dependência) igual a “Sim” (1) e não possui Registro de Balancete 
mensal analítico (Mensagem para arquivo) 

EA017 0410 Saldo inicial não informado  
EA018 0410 Saldo inicial deve ser sempre igual ao Saldo final da 

competência anterior 
Exceto para os meses de janeiro e julho, cujo saldo inicial é igual a zero 

EA019 0410 
  

Saldo inicial de Conta superior diferente do 
somatório de seu detalhamento imediato 

Somente para Conta Superior. Somatório de Saldo inicial da conta 
(Sald_Inic) para as contas agrupadas pela mesma Conta superior 
(Conta_Supe no Registro Plano geral de contas comentado – PGCC)  

EA020 0410 Débito não informado  
EA021 0410 Débito não é valor absoluto  
EA022 0410 Crédito não informado  
EA023 0410 Crédito não é valor absoluto  
EA024 0410 Saldo Final não informado  
EA025 0410 Saldo final diferente de (Saldo Inicial + Crédito – 

Débito) 
 

EA026 0410 Saldo Final de Conta superior diferente do 
somatório de seu detalhamento imediato 

Somente para Conta Superior. Somatório de Saldo final da conta 
(Sald_Final) para as contas agrupadas pela mesma Conta superior 
(Conta_Supe no Registro Plano geral de contas comentado – PGCC) 
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CÓDIGO REGISTRO MENSAGEM MOTIVO 
EA027 0420 Não existe movimento de rateio no balancete Registro informado e não existe movimento no balancete para a Conta 

(7.8.0.00.00-1) do COSIF 
EA028 0420 

  
Dependência não possui contabilidade própria e 
possui Registro de Demonstrativo de rateio de 
resultados internos 

Contabilidade própria (Ctbl_Propria no Registro de Identificação da 
Dependência) igual a “Não” (2) e existe ocorrência de Registro de 
Demonstrativo de rateio de resultados internos 

EA029 0420 Descrição do rateio não informada  
EA030 0420 Valor Rateado não informado  
EA031 0420 Somatório dos campos de valor do rateio deve ser 

maior ou igual ao valor lançado no Balancete para o 
Título “Rateio de Resultados Internos”.  

Somente para Conta do balancete (Conta) com Conta do COSIF 
(Conta_COSIF no Registro Plano geral de contas comentado – PGCC) 
igual a “7.8.0.00.00-1”.  Somatório do Valor do rateio (Valr_Rate) menor 
que diferença entre Valor de crédito e Valor de débito (Valr_Cred – 
Valr_Debt no Registro Balancete analítico mensal) para a Dependência 
(Cod_Depe) e para Ano e mês de competência (Ano_Mes_Cmpe)  

EA032 0420 Código de evento não informado  
EA033 0420 Código de evento inexistente na tabela de eventos 

contábeis em Contas de resultado 
 

EA034 0420 Código do evento deve ser diferente de “113 – 
Valor referente a rateio de receitas por prestação de 
serviços” 

 

EA035 0100 
 
  

Subtítulo não possui código de tributação DES-IF 
da Tabela de Códigos de Tributação da DES-IF 

Somente para as Contas que não são referenciadas como Conta 
superior (Conta_Supe no Registro Plano geral de contas comentado – 
PGCC) e Código de tributação da DES-IF (Cod_Trib_DESIF) não 
informado 

EA036 0200 Identificação da tarifa possui mais de uma 
ocorrência para o Subtítulo 

Identificação da tarifa (Idto_Tari) possui mais de uma linha com o 
mesmo número e Subtítulo (Sub_Titu) no Registro Tabela de tarifas de 
serviço da instituição  

EA037 0300 Código de identificação do serviço de remuneração 
variável não informado 

Identificação do serviço de remuneração variável 
(Idto_Serv_Remn_Varl) não informado 

EA038 0300 Código de identificação do serviço de remuneração 
variável não existe na Tabela de Serviços de 
Remuneração Variável 

Identificação do serviço de remuneração variável  
(Idto_Serv_Remn_Varl) não existe na Tabela de Serviços de 
Remuneração Variável (Anexo 9) 

EA039 0100 Conta do COSIF não informada  



                 

 62

CÓDIGO REGISTRO MENSAGEM MOTIVO 
EA040 0420 Não existe Registro de Demonstrativo de rateio de 

resultados internos 
Existe movimentação no Registro de Balancete analítico mensal para 
Conta existente no Registro de Plano geral de contas comentado – 
PGCC com o Conta do COSIF (Conta_COSIF) igual a 7.8.0.00.00-1 

EA041 0420 
1000 

Tipo da partida não informado ou inválido Tipo da partida de lançamento (Tipo_Prda) diferente de “Crédito” (1) ou 
“Débito” (2) ou não informado 

EA042 0410 
0420 

Mês e ano de competência fora do período da 
declaração 

Ano e mês de competência (Ano_Mes_Cmpe) menor que Início da 
competência (Ano_Mes_Inic_Cmpe no Registro Identificação da 
declaração) ou maior que Fim da competência (Ano_Mes_Fim_Cmpe 
no Registro Identificação da declaração) 

EA043 0300 Identificação do serviço de remuneração variável 
possui mais de uma ocorrência para o mesmo 
Subtítulo 

Identificação do serviço de remuneração variável 
(Idto_Serv_Remn_Varl) possui mais de uma linha com o mesmo 
número no Registro Tabela de identificação de serviços de 
remuneração variável da instituição com o mesmo Subtítulo (Sub_Titu) 

EA044 0410 Balancete possui mais de uma ocorrência dentro da 
declaração 

Existe mais de uma linha com o mesmo conjunto Código de 
dependência (Cod_Depe) e Competência (Ano_Mes_Cmpe) e Conta 
(Conta) no Registro de Balancete analítico mensal 

EA045 0410 Crédito de Conta superior diferente do somatório de 
seu detalhamento imediato 

 

EA046 0410 Débito de Conta superior diferente do somatório de 
seu detalhamento imediato 

 

EA047 0200 Descrição da tarifa com mais de uma ocorrência e 
divergentes 

Descrição da tarifa (Desc_Tari) informadas e diferentes para linhas com 
Identificação da tarifa (Idto_Tari) iguais  

EA048 0300 
  

Descrição do serviço de remuneração variável com 
mais de uma ocorrência e divergentes 

Descrição de serviço com remuneração variável 
(Desc_Serv_Remn_Varl) informadas e diferentes para linhas com 
Identificação do serviço de remuneração variável 
(Idto_Serv_Remn_Varl) iguais  
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CÓDIGO REGISTRO MENSAGEM MOTIVO 
EA049 0300 Descrição do serviço de remuneração variável não 

informada 
Somente para Serviço de remuneração variável cujo Identificação de do 
serviço de remuneração variável (Idto_Serv_Remn_Varl) refere-se ao 
Anexo 9 – Tabela de Serviços de Remuneração Variável com atributo 
Descrição Obrigatória igual a “Sim” e com uma ocorrência para 
Identificação do serviço de remuneração variável 
(Idto_Serv_Remn_Varl) com Descrição do serviço de remuneração 
variável (Desc_ Serv_Remn_Varl) informada 

EA050 0100 Não existe Registro de Plano geral de contas 
comentado – PGCC para os módulos 
Demonstrativo Contábil  

 

EA051 0200 Não existe Registro de Tabela de tarifas de serviços 
da Instituição para os módulos Demonstrativo 
Contábil  

Somente para Instituição cujo Tipo da instituição (Tipo_Inti) refere-se ao 
Anexo 2 – Tabela de Títulos com atributo Tabela de Tarifas obrigatória 
igual a “Sim” 

EA052 0410 Não existe Registro de Balancete para a 
Dependência no mês 

Não existe Registro de Balancete analítico mensal para a dependência 
no mês e Contabilidade própria (Ctbl_Propria no Registro de 
Identificação da Dependência) igual a “Sim” (1) e mês e ano do 
balancete não estão dentro do período de paralisação da dependência 
(Dat_Inic_Para e Dat_Fim_Para do Registro de Identificação da 
dependência) 

 
Para: 

CÓDIGO REGISTRO MENSAGEM MOTIVO 
EC001 0410 

  
Dependência não possui contabilidade própria e 
possui Registro de Balancete mensal analítico 
Código da dependência e identificador de 
contabilidade própria informados #### 

Contabilidade própria (Ctbl_Propria no Registro de Identificação da 
Dependência) igual a “Não” (2) e possui Registro de Balancete mensal 
analítico 

EC002 0410 Dependência possui contabilidade própria – deve 
ter Registro de Balancete mensal analítico 
Código da dependência e identificador de 
contabilidade própria informados #### 

Contabilidade própria (Ctbl_Propria no Registro de Identificação da 
Dependência) igual a “Sim” (1) e não possui Registro de Balancete 
mensal analítico (Mensagem para arquivo) 
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CÓDIGO REGISTRO MENSAGEM MOTIVO 
EC003 0410 Saldo inicial não informado 

Código da dependência , subtítulo, competência  
#### 

 

EC004 0410 Saldo inicial deve ser sempre igual ao Saldo final da 
competência anterior 
Código da dependência , subtítulo, competência , 
saldo inicial e saldo final da competência anterior 
informados  #### 

Exceto para os meses de janeiro e julho, cujo saldo inicial é igual a zero 

EC005 0410 Saldo inicial deve ser sempre igual a zero na 
primeira ocorrência da conta no semestre 
Código da dependência, conta, competência , Saldo 
inicial #### 

Saldo inicial diferente de zero e é a primeira ocorrência da conta no 
balancete, no semestre 

EC006 0410 Débito não informado 
Código da dependência , subtítulo, competência  
#### 

 

EC007 0410 Débito negativo – deve ser  valor absoluto 
Código da dependência, subtítulo, competência, 
valor do débito #### 

 

EC008 0410 Crédito não informado 
Código da dependência, subtítulo, competência 
,#### 

 

EC009 0410 Crédito negativo – deve ser  valor absoluto 
Código da dependência, subtítulo, competência , 
valor do crédito #### 

 

EC010 0410 Saldo Final não informado 
Código da dependência, subtítulo, competência 
#### 

 

EC011 0410 Saldo final diferente de (Saldo Inicial + Crédito – 
Débito) 
Código da dependência, subtítulo, competência, 
saldo inicial, crédito, débito, saldo final #### 
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CÓDIGO REGISTRO MENSAGEM MOTIVO 
EC012 0410 Não existe Registro de Balancete para a 

Dependência no mês 
Código da dependência,  competência #### 

Não existe Registro de Balancete analítico mensal para a dependência 
no mês e Contabilidade própria (Ctbl_Propria no Registro de 
Identificação da Dependência) igual a “Sim” (1) e mês e ano do 
balancete não estão dentro do período de paralisação da dependência 
(Dat_Inic_Para e Dat_Fim_Para do Registro de Identificação da 
dependência) 

EC013 0410 A conta foi informada mais de uma vez no mês para 
a dependência 
Código da dependência, competência, conta #### 

Existe mais de uma linha com o mesmo conjunto Código de 
dependência (Cod_Depe) e Competência (Ano_Mes_Cmpe) e Conta 
(Conta) no Registro de Balancete analítico mensal 

EC014 0410 
0420 

Mês e ano de competência fora do período da 
declaração 
Código da dependência, competência da 
declaração, competência informada  #### 

Ano e mês de competência (Ano_Mes_Cmpe) menor que Início da 
competência (Ano_Mes_Inic_Cmpe no Registro Identificação da 
declaração) ou maior que Fim da competência (Ano_Mes_Fim_Cmpe 
no Registro Identificação da declaração) 

EC015 0420 Descrição do rateio não informada 
Código da dependência, competência, valor do 
rateio #### 

 

EC016 0420 Valor Rateado não informado 
Código da dependência, competência, tipo de 
partida  #### 

 

EC017 0410 Conta sem registro para a competência seguinte. 
Código da dependência, subtítulo, competência e 
saldo final da competência informados #### 

A conta que foi movimentada em algum mês deve aparecer até o final 
do semestre, a partir do mês da movimentação, ainda que seu saldo 
seja zero. 

EC018 0420 Código de evento não informado 
Código da dependência, competência , valor do 
rateio, tipo de partida #### 

 

EC019 0420 Código de evento inexistente na tabela de eventos 
contábeis em Contas de resultado 
Código da dependência, competência, valor do 
rateio, tipo de partida, código do evento #### 
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CÓDIGO REGISTRO MENSAGEM MOTIVO 
EC020 0420 Código do evento deve ser diferente de “113 – 

Valor referente a rateio de receitas por prestação de 
serviços” 
Código da dependência, competência, valor do 
rateio, tipo de partida, código do evento #### 
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8.2 Tabela de Mensagens de Erros da Identificação da Declaração 

8.2.1 Conteúdo da tabela (página 80) 

Descrição:  

1. Alteração do conteúdo da Tabela de Mensagens de Erros da Identificação da Declaração 

Alterado de: 

CÓDIGO REGISTRO MENSAGEM MOTIVO 
ED001 0000 Base do CNPJ não informada  O  CNPJ (campo3 ) no registro 0000 está em branco  
ED002 0000 Razão Social não informada A Razão Social da instituição (campo 4) no registro 0000 está em 

branco 
ED006 0000 Tipo de Declaração informado no Registro 0000 

está errado. Só pode ser 1 (Normal) ou 2 
(Retificadora) ou 3 (Complementar). 
Tipo de declaração informado #### 

Tipo da declaração (Tipo_Decl) informado é diferente de “Normal” (1) e 
“Retificadora” (2) e “Complementar” (3) 
 
Importante: Para o município de Belo Horizonte serão aceitos 
somente os tipos “1” – Normal  e “2” – Retificadora 

ED014 0000 Não informou o módulo da declaração no Registro 
0000. Deve ser 1 para Demonstrativo contábil  ou 2 
para Apuração Mensal do ISSQN. 

 

ED015 0000 O módulo da declaração informado no Registro 
0000 está errado. Deve ser 1 para Demonstrativo 
contábil  ou 2 para Apuração Mensal do ISSQN. 
Módulo da declaração informado #### 

Módulo da declaração (Modu_Decl) informado e diferente de 
“Demonstrativo Contábil” (1) e “Apuração Mensal do ISSQN” (2)  

ED016 0400 
  

A identificação se a dependência possui ou não 
contabilidade própria no Registro 0400 está errada, 
foi informado 2 (não possui contabilidade própria) e 
no entanto o CNPJ próprio é igual ao CNPJ 
Unificador. 
CNPJ unificador  e CNPJ próprio informados   #### 

Contabilidade própria (Ctbl_Propria igual) a “Não” (2) e CNPJ próprio 
(CNJP_Propria) igual ao CNPJ da dependência unificadora (CNPJ_Unif) 
e Período de paralisação (Dat_Inic_Para e Dat_Fim_Para) não 
informado ou fora da competência da declaração (Ano_Mes_Inic_Cmpe 
e Ano_Mes_Fim_Cmpe no Registro Identificação da declaração) 
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CÓDIGO REGISTRO MENSAGEM MOTIVO 
ED021 0000 Tipo de consolidação informado indevidamente no 

Registro 0000. Só deve ser informado se o módulo 
da declaração for 2 (Apuração Mensal do ISSQN). 
Módulo da declaração e tipo de consolidação 
informados #### 

Módulo da declaração (Modu_Decl) igual a “Demonstrativo Contábil”  (1) 
e Tipo de consolidação (Tipo_Cnso) informado 

ED024 0000 Se o tipo da declaração no Registro 0000 for 2 
(retificadora) ou 3 (complementar) , é obrigatório 
informar o número do Protocolo da declaração 
anterior. 
Tipo de declaração informado #### 

Tipo da declaração (Tipo_Decl) igual a “Retificadora” (2) ou 
“Complementar” (3) e Protocolo da declaração anterior (Prtc_Decl_Ante) 
não informado  
 
Importante: Para o município de Belo Horizonte serão aceitos 
somente os tipos “1” – Normal  e “2” – Retificadora 

ED025 0000 O número do protocolo da declaração anterior 
informado no registro 0000 não corresponde a um 
número de protocolo válido. 
Protocolo informado #### 

Tipo da declaração (Tipo_Decl) igual a Retificadora” (2) ou 
“Complementar” (3) e Protocolo da declaração anterior (Prtc_Decl_Ante) 
inválido 
 
Importante: Para o município de Belo Horizonte serão aceitos 
somente os tipos “1” – Normal  e “2” – Retificadora 

ED026 0000 Número do protocolo informado indevidamente no 
Registro 0000 só pode ser informado se o tipo de 
declaração for 2 (retificadora) ou 3 (complementar). 
Protocolo e tipo de declaração informados #### 

Tipo da declaração (Tipo_Decl) igual a “Normal” (1) e Protocolo da 
declaração anterior (Prtc_Decl_Ante) informado 
 
Importante: Para o município de Belo Horizonte serão aceitos 
somente os tipos “1” – Normal  e “2” – Retificadora 

 
Para: 

CÓDIGO REGISTRO MENSAGEM MOTIVO 
ED001 0000 Base do CNPJ não informada ou inválida O CNPJ (CNPJ) no registro 0000 está em branco ou com caracteres 

não numéricos  
ED002 0000 Razão Social não informada A Razão Social da instituição (Nome) no registro 0000 está em branco 
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CÓDIGO REGISTRO MENSAGEM MOTIVO 
ED006 0000 Tipo de Declaração informado no Registro 0000 

está errado. Só pode ser 1 (Normal) ou 2 
(Retificadora)  
Tipo de declaração informado #### 

Tipo da declaração (Tipo_Decl) informado é diferente de “Normal” (1) e 
“Retificadora” (2)  
 

ED014 0000 Não informou o módulo da declaração no Registro 
0000. Deve ser 1 para Demonstrativo contábil  ou 2 
para Apuração Mensal do ISSQN ou 3 para 
Informações Comuns aos Municípios. 

 

ED015 0000 O módulo da declaração informado no Registro 
0000 está errado. Deve ser 1 para Demonstrativo 
contábil  ou 2 para Apuração Mensal do ISSQN ou 
3 para Informações Comuns aos Municípios. 
Módulo da declaração informado #### 

Módulo da declaração (Modu_Decl) informado e diferente de 
“Demonstrativo Contábil” (1) e “Apuração Mensal do ISSQN” (2) e 
“Informações Comuns aos Municípios” (3). 

ED016 0400 
  

A identificação se a dependência possui ou não 
contabilidade própria no Registro 0400 está errada, 
uma vez que foi informado 2 (não possui 
contabilidade própria), porém o CNPJ próprio é 
igual ao CNPJ Unificador. 
CNPJ unificador  e CNPJ próprio informados   #### 

Contabilidade própria (Ctbl_Propria igual) a “Não” (2) e CNPJ próprio 
(CNJP_Propria) igual ao CNPJ da dependência unificadora (CNPJ_Unif) 
e Período de paralisação (Dat_Inic_Para e Dat_Fim_Para) não 
informado ou fora da competência da declaração (Ano_Mes_Inic_Cmpe 
e Ano_Mes_Fim_Cmpe no Registro Identificação da declaração) 

ED021 0000 Tipo de consolidação informado indevidamente no 
Registro 0000. Só deve ser informado se o módulo 
da declaração for 2 (Apuração Mensal do ISSQN). 
Módulo da declaração e tipo de consolidação 
informados #### 

Módulo da declaração (Modu_Decl) igual a “Demonstrativo Contábil”  (1)  
ou “Informações Comuns aos Municípios” (3) e Tipo de consolidação 
(Tipo_Cnso) informado 

ED024 0000 Se o tipo da declaração no Registro 0000 for 2 
(retificadora), é obrigatório informar o número do 
Protocolo da declaração anterior. 
Tipo de declaração informado #### 

Tipo da declaração (Tipo_Decl) igual a “Retificadora” (2) e Protocolo da 
declaração anterior (Prtc_Decl_Ante) não informado  
 

ED025 0000 O número do protocolo da declaração anterior 
informado no registro 0000 não corresponde a um 
número de protocolo válido. 
Protocolo informado #### 

Tipo da declaração (Tipo_Decl) igual a Retificadora” (2) e Protocolo da 
declaração anterior (Prtc_Decl_Ante) inválido 
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CÓDIGO REGISTRO MENSAGEM MOTIVO 
ED026 0000 Número do protocolo informado indevidamente no 

Registro 0000 só pode ser informado se o tipo de 
declaração for 2 (retificadora). 
Protocolo e tipo de declaração informados #### 

Tipo da declaração (Tipo_Decl) igual a “Normal” (1) e Protocolo da 
declaração anterior (Prtc_Decl_Ante) informado 
 

ED042 0000 Indicador de versão da DES-IF não informado Ind_Versao não informado no município 
ED043 0000 Indicador de versão da DES-IF diferente da atual. 

Indicador da versão informado #### 
Ind_Versao informado e diferente da versão em vigor 

ED044 0000 O tipo de arredondamento não foi informado no 
Registro 0000. Deve ser informado sempre que o 
módulo da declaração for 2 (Apuração Mensal do 
ISSQN). 
Modulo da declaração informado ####  

Módulo da declaração (Modu_Decl) igual a “Apuração Mensal do 
ISSQN” (2) e Tipo de arredondamento (Tipo_Arred) não informado 

ED045 0000 O tipo de arredondamento informado no Registro 
0000 está errado. Só pode ser 1 ou 2 
Módulo da declaração e tipo de arredondamento 
informados #### 

Tipo de arredondamento (Tipo_Arred) deve ser igual a “Arredondado” 
(1) ou “Truncado” (2) 
 

ED046 0000 No módulo da declaração do Registro 0000 foi 
informado 3 (Informações Comuns aos Municípios),  
portanto o tipo da declaração deve ser 1 (Normal). 
Módulo da declaração e tipo da declaração 
informados #### 

Módulo da declaração (Modu_Decl) igual a “Informações Comuns aos 
Municípios” (3) e tipo da declaração (Tipo_Decl) diferente de “Normal” 
(1) 

ED047 0000 O tipo de consolidação foi informado no Registro 
0000. Não deve ser informado sempre que o 
módulo da declaração for igual 1 (Demonstrativo 
Contábil) ou 3 (Informações Comuns ao Municípios. 
Modulo da declaração e tipo de consolidação 
informados ####  

Módulo da declaração (Modu_Decl) igual a “Demonstrativo Contábil” (1) 
ou “Informações Comuns aos Municípios” (3) e Tipo de consolidação 
(Tipo_Cnso) informado 
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CÓDIGO REGISTRO MENSAGEM MOTIVO 
ED048 0000 O responsável pelo recolhimento foi informado no 

Registro 0000. Não deve ser informado sempre que 
o módulo da declaração for igual 1 (Demonstrativo 
Contábil) ou 3 (Informações Comuns ao Municípios. 
Modulo da declaração e responsável pelo 
recolhimento informados ####  

Módulo da declaração (Modu_Decl) igual a “Demonstrativo Contábil” (1) 
ou “Informações Comuns aos Municípios” (3) e Responsável pelo 
recolhimento (CNPJ_Resp_Rclh) informado 

ED049 0000 O tipo de arredondamento foi informado no Registro 
0000. Não deve ser informado sempre que o 
módulo da declaração for igual 1 (Demonstrativo 
Contábil) ou 3 (Informações Comuns ao Municípios. 
Modulo da declaração e tipo de arredondamento 
informados ####  

Módulo da declaração (Modu_Decl) igual a “Demonstrativo Contábil” (1) 
ou “Informações Comuns aos Municípios” (3) e Tipo de arredondamento 
(Tipo_Arred) informado 

ED050 0400 Foram informados os Registros 0400 para essa 
declaração. Não pode ser informado para 
declarações cujo módulo da declaração informado 
no Registro 0000 seja 3. 
Módulo da declaração informado #### 

 

ED051 0000 O responsável pelo recolhimento foi informado no 
Registro 0000. Não deve ser informado sempre que 
o módulo da declaração for 2 (Apuração Mensal do 
ISSQN) e tipo de consolidação igual a 3 
(Dependência e alíquota) ou 4 (Dependência, 
alíquota e código de tributação DES-IF). 
Modulo da declaração, tipo de consolidação e 
responsável pelo recolhimento informados ####  

Módulo da declaração (Modu_Decl) igual a “Apuração Mensal do 
ISSQN” (2) e tipo de consolidação (Tipo_Cnso) igual a “Dependência e 
alíquota” (3) ou “Dependência, alíquota e código de tributação DES-IF” 
(4) e Responsável pelo recolhimento (CNPJ_Resp_Rclh) informado 

ED052 0000 O ano de competência inicial informado no Registro 
0000 diferente de ano de competência  
Ano de competência inicial e ano de competência 
final informados #### 

Início da competência (Ano_Mes_Inici_Cmpe) e Fim da competência 
(Ano_Mes_Fim_Cmpe) com ano diferente 
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8.3 Tabela de Mensagens de Erros Gerais – comuns a mais de uma declaração 

8.3.1 Conteúdo da tabela (página 88) 

Descrição:  

1. Inclusão dos erros EG016 e EG017  

Alterado de: 

CÓDIGO REGISTRO MENSAGEM MOTIVO 
    

 
Para: 

CÓDIGO REGISTRO MENSAGEM MOTIVO 
EG016 0100 

0410 
Conta não informada  

EG017 0420 
1000 

Tipo da partida não informado ou inválido Tipo da partida de lançamento (Tipo_Prda) diferente de “Crédito” (1) ou 
“Débito” (2) ou não informado 

 

2. Alteração do erro EG006 

Alterado de: 

EG006 0410 
0420 
0430 

O Código de Dependência do registro 0430 não foi 
informado nos registros 0400, isto é não existe 
identificação de dependência para esse código. 
Código da dependência #### 
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Para: 

EG006 0410 
0420 
0430 

O Código de Dependência – campo 3 - de um dos 
seguintes registros, a saber, 0410, 0420 ou 0430 
não foi informado nos registros 0400, isto é, não 
existe identificação de dependência para esse 
código. 
Código da dependência #### 
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8.4 Tabela de Mensagens de Erros da Declaração Anual – Módulo Informações Comuns aos Municípios   

8.4.1 Conteúdo da tabela (página 90) 

Descrição:  

1. Criação da Tabela de Mensagens de Erros da Identificação da Declaração 

CÓDIGO REGISTRO MENSAGEM MOTIVO 
EI001 0100 A Conta foi informada duas ou mais vezes no 

Plano de Contas 
Conta  #### 

Conta possui mais de uma linha com o mesmo número de conta no 
Registro Plano geral de contas comentado – PGCC 

EI002 0200 
 

Subtítulo associado à tarifa é conta superior, só 
pode ser analítico 
Subtítulo, código da tarifa #### 

Subtítulo (Sub_Titu) possui ocorrência no campo de Conta Superior 
(Conta_Supe no Registro de Plano geral de contas comentado – PGCC)  

EI003 0100 Nome da Conta não informado 
Conta #### 

 

EI004 0100 Descrição da Conta não informada 
Conta #### 

 

EI005 0100 Conta aparece como superior e não foi definida no 
Plano de Contas  
Conta,Conta_Supe #### 

 

EI006 0100 Conta Superior não pode ser igual à própria Conta 
Conta #### 

 

EI007 0100 Plano não possui Grupo inicial PGCC não possui nenhuma conta com conta superior igual a nulo 
Conta deve ser correspondente a Grupo na Conta COSIF 

EI008 0100 Conta COSIF inexistente na Tabela do COSIF 
Conta, conta COSIF #### 

 

EI009 0100 Conta COSIF correspondente não pertence aos 
Grupos 7 ou 8 
Conta, conta COSIF #### 

Consistência somente para Contas de desdobramento, que possuem 
Conta superior (Conta_Supe) 
Observação: Grupo 8 depende de definição do município 



                 

 75

CÓDIGO REGISTRO MENSAGEM MOTIVO 
EI010 0100 Subtítulo é Conta Superior e possui código de 

tributação DES-IF 
Conta, código de tributação #### 

Somente para as Contas que são referenciadas como Conta superior 
(Conta_Supe) e Código de tributação da DES-IF (Cod_Trib_DESIF) é 
informado 

EI011 0200 Código de identificação da tarifa não informado 
Descrição da tarifa #### 

 

EI012 0200 Descrição da tarifa não informada 
Código da tarifa #### 

Tarifa deve ter uma ocorrência para Identificação da tarifa (Idto_Tari) 
com Descrição da tarifa (Desc_Tari) informada 

EI013 0200 
 

Subtítulo informado para a tarifa inexistente no 
Plano geral de contas comentado 
Subtítulo, código da tarifa #### 

 

EI014 0100 
 
  

Não foi informado o código de tributação DES-IF 
para o subtítulo 

Somente para as Contas que são referenciadas no campo Sub_Titu 
dos registros 0200 (Tabela de tarifas de serviços da instituição) e 0300 
(Tabela de identificação de serviços de remuneração variável) ) e 
Código de tributação da DES-IF (Cod_Trib_DESIF) não informado. 

EI015 0200 Identificação da tarifa possui mais de uma 
ocorrência para o mesmo Subtítulo 
Código da tarifa, subtítulo #### 

Identificação da tarifa (Idto_Tari) possui mais de uma linha com o 
mesmo número e Subtítulo (Sub_Titu) no Registro Tabela de tarifas de 
serviço da instituição  

EI016 0300 Código de identificação do serviço de 
remuneração variável não informado 
Descrição do serviço #### 

Identificação do serviço de remuneração variável 
(Idto_Serv_Remn_Varl) não informado 

EI017 0300 Código de identificação do serviço de 
remuneração variável não existe na Tabela de 
Serviços de Remuneração Variável 
Código do serviço #### 

Identificação do serviço de remuneração variável  
(Idto_Serv_Remn_Varl) não existe na Tabela de Serviços de 
Remuneração Variável (Anexo 9) 

EI018 0100 Conta do COSIF não informada 
Conta, conta superior informadas #### 

 

EI019 0300 Identificação do serviço de remuneração variável 
possui mais de uma ocorrência para o mesmo 
Subtítulo 
Código do serviço, subtítulo informados  #### 

Identificação do serviço de remuneração variável 
(Idto_Serv_Remn_Varl) possui mais de uma linha com o mesmo 
número no Registro Tabela de identificação de serviços de 
remuneração variável da instituição com o mesmo Subtítulo (Sub_Titu) 
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CÓDIGO REGISTRO MENSAGEM MOTIVO 
EI020 0200 Foram informadas duas ou mais descrições 

diferentes para a mesma tarifa. 
Código da tarifa informado #### 

Descrição da tarifa (Desc_Tari) informadas e diferentes para linhas com 
Identificação da tarifa (Idto_Tari) iguais  

EI021 0100 Plano possui mais Grupos iniciais que o permitido 
pelo município 
Conta (todas selecionadas) informadas #### 

PGCC possui mais contas sem conta superior do que o permitido pelo 
município 
Importante: Para o município de Belo Horizonte será aceito 
somente um Grupo inicial (Grupo 7 do COSIF) 

EI022 0300 Descrição do serviço de remuneração variável não 
informada 
Código do serviço informado #### 

Somente para Serviço de remuneração variável cujo Identificação de do 
serviço de remuneração variável (Idto_Serv_Remn_Varl) refere-se ao 
Anexo 9 – Tabela de Serviços de Remuneração Variável com atributo 
Descrição Obrigatória igual a “Sim” 

EI023 0100 Não existe Registro de Plano geral de contas 
comentado – PGCC para o módulo Informações 
Comuns aos Municípios 

 

EI024 0200 Não existe Registro de Tabela de tarifas de 
serviços da Instituição para o módulo Informações 
Comuns aos Municípios 
Tipo de instituição informado #### 

Somente para Instituição cujo Tipo da instituição (Tipo_Inti) refere-se ao 
Anexo 2 – Tabela de Títulos com atributo Tabela de Tarifas obrigatória 
igual a “Sim” 

EI025 0300 Subtítulo associado ao serviço de remuneração 
variável é conta superior, só pode ser analítico 
Subtítulo código do serviço informado #### 

Subtítulo (Sub_Titu) possui ocorrência no campo de Conta Superior 
(Conta_Supe no Registro de Plano geral de contas comentado – PGCC)  

EI026 0300 Subtítulo informado para o serviço de preço 
variável inexistente no Plano geral de contas 
comentado 
Subtítulo, código do serviço informados #### 

 

EI027 0100 Conta superior do subtítulo do PGCC não é 
equivalente à conta superior do subtítulo no 
COSIF  
Conta, Conta do COSIF,Conta_Supe e 
Conta_Supe do COSIF informados #### 

Os níveis das contas Cosif informadas para uma conta no plano interno 
e sua conta superior devem preservar a correspondente hierarquia de 
níveis no plano COSIF, fazendo parte de uma mesma cadeia de contas 
do COSIF. 
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CÓDIGO REGISTRO MENSAGEM MOTIVO 
EI028 0100 Subtítulo do PGCC sem desdobramento aponta 

para conta no COSIF que é conta superior 
Conta, Conta do COSIF informados #### 

Subtítulo (Conta) do PGCC não possui desdobramento está vinculado à 
conta da Tabela do COSIF que é conta superior 

EI029 0100 Conta do COSIF não está vigente na competência 
da declaração 
Conta, Conta do COSIF, Mês e Ano inicial da 
competência, Mês e Ano final da competência da 
declaração, Data de criação da conta do COSIF e 
Data de extinção da conta do COSIF informados 
#### 

Data de criação da conta do COSIF é superior ao mês e ano de final de 
competência da declaração ou data de extinção da conta do COSIF é 
inferior ao mês e ano de inicial de competência da declaração 

EI030 0100 Conta superior (conta pai) indicada no campo 6 
não pode aparecer no PGCC como subconta 
(filha) de uma conta de nível hierárquico inferior a 
ela. 

Foi informada no PGCC uma estrutura de contas do tipo: 
CONTA 7 superior da conta 7.1 e 
Conta 7.1 superior da conta 7 
Ou  
Conta 7 superior da conta 7.1; 
Conta 7.1 superior da conta 7.2 
Conta 7.2 superior da conta 7. 
Em resumo, uma conta foi informada em um campo 6 como superior de 
sua(s) subconta(s) e depois informada em um campo 3 como inferior a 
uma de suas subcontas. 

EI031 0100 Só pode haver uma única conta COSIF cuja 
correspondente seja a conta raiz do PGCC 

A CONTA 70000009 foi informada mais de uma vez como 
correspondente de conta do PGCC. 

EI032 0100 A conta raiz do PGCC só poderá ser informada 
uma única vez. 
Conta informada #### 

A CONTA raiz do PGCC foi informada mais de uma vez como 
correspondente de conta do COSIF 

EI033 0100 Conta mais analítica do PGCC não é equivalente 
à conta mais analítica do COSIF  
Conta, Conta do COSIF informados #### 
 

Os níveis das contas mais analíticas do PGCC informadas devem 
corresponder às contas de níveis mais analíticos do plano COSIF. 
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8.5 Tabela de Mensagens de Erros da Declaração de Lançamentos – Módulo Demonstrativo da Partidas 
de Lançamentos Contábeis 

8.5.1 Conteúdo da tabela (página 94) 

Descrição:  

1. Alteração do conteúdo da Tabela de Mensagens de Erros da Identificação da Declaração 

Alterado de: 

CÓDIGO REGISTRO MENSAGEM MOTIVO 
EL001 1000 Código do evento informado e inexistente na Tabela 

de Eventos Contábeis 
Código do evento (Cod_Evto) informado e inexistente na Tabela de 
Eventos Contábeis 

EL002 1000 Somatório das partidas de débito diferente do 
somatório das partidas de crédito do mesmo 
lançamento 

Somatório do Valor das partidas de lançamento (Valr_Prda_Lanc) para 
o Tipo da partida (Tipo_Prda) igual a “Credito” (1) diferente do somatório 
de Valor das partidas de lançamento (Valr_Prda_Lanc) para o Tipo da 
partida (Tipo_Prda) igual a “Débito” (2) para a mesma Partida do 
lançamento (Idto_Lanc) 

EL003 1000 Data não informada  
EL004 1000 Identificação do lançamento não informada  
EL005 1000 Valor da partida do lançamento não informado  
EL006 1000 Histórico da partida não informado  
 

Para: 

CÓDIGO REGISTRO MENSAGEM MOTIVO 
EL001 1000 Código do evento informado não existe na Tabela 

de Eventos Contábeis 
Número do lançamento, tipo de partida, código do 
evento  #### 

Código do evento (Cod_Evto) informado e inexistente na Tabela de 
Eventos Contábeis 
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CÓDIGO REGISTRO MENSAGEM MOTIVO 
EL002 1000 Somatório das partidas de débito diferente do 

somatório das partidas de crédito do mesmo 
lançamento 
Número do Lançamento, soma dos débitos, soma 
dos créditos  #### 

Somatório do Valor das partidas de lançamento (Valr_Prda_Lanc) para 
o Tipo da partida (Tipo_Prda) igual a “Credito” (1) diferente do somatório 
de Valor das partidas de lançamento (Valr_Prda_Lanc) para o Tipo da 
partida (Tipo_Prda) igual a “Débito” (2) para a mesma Partida do 
lançamento (Idto_Lanc) 

EL003 1000 Data não informada 
Número do lançamento, tipo de partida, valor da 
partida #### 

 

EL004 1000 Identificação do lançamento não informada 
Data do lançamento, Tipo de partida, valor do 
lançamento #### 

 

EL005 1000 Valor da partida do lançamento não informado 
Número do lançamento, tipo de partida #### 

 

EL006 1000 Histórico da partida não informado 
Número do lançamento, tipo de partida, valor da 
partida  #### 
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8.6 Tabela de Mensagens de Erros da Declaração Mensal – Módulo Apuração Mensal do ISSQN 

8.6.1 Conteúdo da tabela (página 95) 

Descrição:  

1. Alteração do conteúdo da Tabela de Mensagens de Erros da Declaração Mensal – Módulo Apuração Mensal do ISSQN 

Alterado de: 

CÓDIGO REGISTRO MENSAGEM MOTIVO 
EM003 0440 

  
Não existem Registros 0430 para a alíquota 
informada  no Registro 0440 
Tipo de consolidação, CNPJ unificador e alíquota 
informados #### 

Alíquota de ISSQN (Aliq_ISSQN) não encontrada no Registro de 
Demonstrativo da Apuração da receita tributável e do ISSQN mensal 
devido por Subtítulo para Instituição. Somente se Tipo da Consolidação 
(Tipo_Cnso no Registro de Identificação da declaração) igual a 
“Instituição e Alíquota” (1) 

EM022 0440 Valor da dedução da receita declarada por Subtítulo 
informado no Registro 0440 está errado. Deve ser 
igual ao somatório das deduções das receitas 
declaradas dos Registros 0430 de mesma alíquota 
do Registro 0440. 
Alíquota, valor da dedução por Subtítulo e soma 
das deduções dos registros 0430 #### 

Valor de dedução da receita declarada para o Subtítulo 
(Dedu_Rece_Decl_Sub_Titu) deve ser igual ao somatório no Registro 
de Demonstrativo da Apuração da receita tributável e do ISSQN mensal 
devido por Subtítulo do campo de Valores da dedução das receitas 
declarada (Dedu_Rece_Decl) e com Motivo de não exigibilidade 
(Motv_Nao_Exig) não informado, para o agrupamento do Tipo da 
Consolidação igual a “Instituição e alíquota” (1) (Tipo_Cnso no Registro 
Identificação da declaração) 

EM023 0440 Valor da dedução da receita declarada por Subtítulo 
informado no Registro 0440 está errado. Deve ser 
igual ao somatório das deduções das receitas 
declaradas dos Registros 0430 de mesma alíquota 
e mesmo código de tributação do Registro 0440. 
Código de tributação, alíquota, valor da dedução 
por subtítulo e soma das deduções dos registros 
0430 #### 

Valor de dedução da receita declarada para o Subtítulo 
(Dedu_Rece_Decl_Sub_Titu) deve ser igual ao somatório no Registro 
de Demonstrativo da Apuração da receita tributável e do ISSQN mensal 
devido por Subtítulo do campo de Valores da dedução das receitas 
declarada (Dedu_Rece_Decl) e com Motivo de não exigibilidade 
(Motv_Nao_Exig) não informado, para o agrupamento do Tipo da 
Consolidação igual a “Instituição, alíquota e código de tributação DES-
IF” (2) (Tipo_Cnso no Registro Identificação da declaração) 
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CÓDIGO REGISTRO MENSAGEM MOTIVO 
EM024 0440 Valor da dedução da receita declarada por Subtítulo 

informado no Registro 0440 está errado. Deve ser 
igual ao somatório das deduções das receitas 
declaradas dos Registros 0430 para a dependência 
e alíquota correspondentes a dependência e 
alíquota do Registro 0440. 
Código da dependência, CNPJ da dependência, 
alíquota, valor da dedução e soma das deduções 
dos registros 0430 #### 

Valor de dedução da receita declarada para o Subtítulo 
(Dedu_Rece_Decl_Sub_Titu) deve ser igual ao somatório no Registro 
de Demonstrativo da Apuração da receita tributável e do ISSQN mensal 
devido por Subtítulo do campo de Valores da dedução das receitas 
declaradas (Dedu_Rece_Decl) e com Motivo de não exigibilidade 
(Motv_Nao_Exig) não informado, para o agrupamento do Tipo da 
Consolidação igual a “Dependência e alíquota” (3) (Tipo_Cnso no 
Registro Identificação da declaração) 

EM025 0440 Valor da dedução da receita declarada por Subtítulo 
informado no Registro 0440 está errado. Deve ser 
igual ao somatório das deduções das receitas 
declaradas dos Registros 0430 para a dependência, 
alíquota e código de tributação correspondentes a 
dependência, alíquota e código de tributação do 
Registro 0440. 
Código da dependência, CNPJ da dependência, 
código de tributação, alíquota, valor da dedução e 
soma das deduções dos registros 0430 #### 

Valor de dedução da receita declarada para o Subtítulo 
(Dedu_Rece_Decl_Sub_Titu) deve ser igual ao somatório no Registro 
de Demonstrativo da Apuração da receita tributável e do ISSQN mensal 
devido por Subtítulo do campo de Valores da dedução das receitas 
declarada (Dedu_Rece_Decl) e com Motivo de não exigibilidade 
(Motv_Nao_Exig) não informado, para o agrupamento do Tipo da 
Consolidação igual a “Dependência, alíquota e código de tributação 
DES-IF” (4) (Tipo_Cnso no Registro Identificação da declaração) 

EM035 0430 Descrição do incentivo fiscal informada 
indevidamente no Registro 0430. A descrição só 
deve ser informada se o valor do Incentivo fiscal for 
diferente de zero. 
Código de dependência, subtítulo e descrição  do 
incentivo fiscal  informados #### 

 

EM038 0430 
0440 

Não informou a alíquota do ISSQN . 
Tipo de registro e identificação da dependência 
#### 
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CÓDIGO REGISTRO MENSAGEM MOTIVO 
EM046 0430 

0440 
 

Alíquota ISSQN informada está errada. Não existe 
essa alíquota para o código de tributação informado 
com vigência no mês e ano dessa declaração. 
Tipo de registro, identificação da dependência,  
mês-ano da declaração, código de tributação e 
alíquota informados #### 

Pesquisar na Tabela de Códigos de Tributação do Município (Anexo 7) 
para o conjunto Código do município (Cod_Munc) igual ao município de 
entrega da declaração e Código de tributação da DES-IF 
(Cod_Trib_DESIF) igual ao Código de tributação da DES-IF 
(Cod_Trib_DESIF) informado com a condição  do Início da competência 
(Ano_Mes_ Inic_Cmpe do Registro de Identificação da declaração) 
maior que a Vigência da código (Ano_Mes_Fim_Vige na Tabela de 
Códigos de Tributação do Município – Anexo 7)  
ou Fim da competência (Ano_Mes_Fim_Cmpe no Registro de 
Identificação da declaração) maior que Início da vigência do código 
(Ano_Mes_Inic_Vige na Tabela de Códigos de Tributação do Município 
– Anexo 7) 

EM047 0440 Valor da receita declarada consolidada informada 
no Registro 0440 está errado. Deve ser igual ao 
somatório das receitas declaradas dos Registros 
0430 para a alíquota igual à alíquota do Registro 
0440. 
Alíquota, valor da receita declarada consolidada e 
soma das receitas declaradas dos registros 0430 
#### 

Valor da receita declarada consolidada (Rece_Decl_Cnso) diferente ao 
somatório no Registro de Demonstrativo da Apuração da receita 
tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo do campo de Valores 
de receitas declaradas (Rece_Decl) e com Motivo de não exigibilidade 
(Motv_Nao_Exig) não informado, agrupado paraTipo de consolidação 
igual a “Instituição e alíquota” (1) (Tipo_Cnso do Registro Identificação 
da declaração) 

EM048 0440 Valor da receita declarada consolidada informada 
no Registro 0440 está errado. Deve ser igual ao 
somatório das receitas declaradas dos Registros 
0430 para a alíquota e código de tributação iguais à 
alíquota e código de tributação do Registro 0440. 
Código de tributação, alíquota, valor da receita 
declarada consolidada e soma das receitas 
declaradas dos registros 0430 #### 

Valor da receita declarada consolidada (Rece_Decl_Cnso) diferente ao 
somatório no Registro de Demonstrativo da Apuração da receita 
tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo do campo de Valores 
de receitas declaradas (Rece_Decl) e com Motivo de não exigibilidade 
(Motv_Nao_Exig) não informado, agrupado para Tipo de consolidação 
igual a “Instituição, alíquota e código de tributação DES-IF” (2) 
(Tipo_Cnso do Registro Identificação da declaração) 
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CÓDIGO REGISTRO MENSAGEM MOTIVO 
EM049 0440 Valor da receita declarada consolidada informada 

no Registro 0440 está errado. Deve ser igual ao 
somatório das receitas declaradas dos Registros 
0430 para a dependência e alíquota 
correspondentes a dependência e alíquota do 
Registro 0440. 
Código da dependência, CNPJ da dependência, 
alíquota, valor da receita declarada consolidada e 
soma das receitas declaradas dos registros 0430 
#### 

Valor da receita declarada consolidada (Rece_Decl_Cnso) diferente ao 
somatório no Registro de Demonstrativo da Apuração da receita 
tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo do campo de Valores 
de receitas declaradas (Rece_Decl) e com Motivo de não exigibilidade 
(Motv_Nao_Exig) não informado, agrupado para Tipo de consolidação 
igual a “Dependência e alíquota” (3) (Tipo_Cnso do Registro 
Identificação da declaração) 

EM050 0440 Valor da receita declarada consolidada informada 
no Registro 0440 está errado. Deve ser igual ao 
somatório das receitas declaradas dos Registros 
0430 para a dependência, alíquota e código de 
tributação correspondentes a dependência, alíquota 
e código de tributação do Registro 0440. 
Código da dependência, CNPJ da dependência, 
código de tributação, alíquota, valor da receita 
declarada consolidada e soma das receitas 
declaradas dos registros 0430 #### 

Valor da receita declarada consolidada (Rece_Decl_Cnso) diferente ao 
somatório no Registro de Demonstrativo da Apuração da receita 
tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo do campo de Valores 
de receitas declaradas (Rece_Decl) e com Motivo de não exigibilidade 
(Motv_Nao_Exig) não informado, agrupado para Tipo de consolidação 
igual a “Dependência, alíquota e código de tributação DES-IF” (4) 
(Tipo_Cnso do Registro Identificação da declaração)  

EM054 0440 O valor do ISSQN devido informado errado no 
Registro 0440. Deve ser igual ao valor da base de 
cálculo vezes a alíquota ISSQN dividido por 100. 
CNPJ a que se refere, base de cálculo, alíquota 
ISSQN, ISSQN devido informados #### 

Valor do ISSQN devido (Valr_ISSQN_Devd) diferente do resultado do 
cálculo Base de cálculo vezes Alíquota do ISSQN divido por 100 
(Base_Calc * Aliq_ISSQN  / 100 ) 

EM065 0440 Competência de crédito a ser compensado 
informado indevidamente no Registro 0440. Só 
deve ser informado se o valor do crédito a 
compensar for diferente de zero. 
CNPJ a que se refere e competência do crédito a 
compensar informados #### 

Ocorrência de Competência da origem do crédito (Cmpe_Orig_Cred 
(X)) com informado e Valor de origem do crédito (Valr_Orig_Cred (X)) 
vazio ou igual a zero 
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CÓDIGO REGISTRO MENSAGEM MOTIVO 
EM071 0430 Não informou o subtítulo no registro 0430 para a 

dependência e alíquota #### 
 

 

Para: 

CÓDIGO REGISTRO MENSAGEM MOTIVO 
EM003 0440 

  
Não existem Registros 0430 para a alíquota 
informada  no Registro 0440 
Tipo de consolidação, CNPJ unificador e alíquota 
informados #### 

Alíquota de ISSQN (Aliq_ISSQN) não encontrada no Registro de 
Demonstrativo da Apuração da receita tributável e do ISSQN mensal 
devido por Subtítulo para Instituição. Somente se Tipo da Consolidação 
(Tipo_Cnso no Registro de Identificação da declaração) igual a 
“Instituição e Alíquota” (1) 
Somente se houver ocorrências para do Registro de Demonstrativo da 
Apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo 

EM022 0440 Valor da dedução da receita declarada por Subtítulo 
informado no Registro 0440 está errado. Deve ser 
igual ao somatório das deduções das receitas 
declaradas dos Registros 0430 de mesma alíquota 
do Registro 0440. 
Alíquota, valor da dedução por Subtítulo e soma 
das deduções dos registros 0430 #### 

Valor de dedução da receita declarada para o Subtítulo 
(Dedu_Rece_Decl_Sub_Titu) deve ser igual ao somatório no Registro 
de Demonstrativo da Apuração da receita tributável e do ISSQN mensal 
devido por Subtítulo do campo de Valores da dedução das receitas 
declarada (Dedu_Rece_Decl) e com Motivo de não exigibilidade 
(Motv_Nao_Exig) não informado, para o agrupamento do Tipo da 
Consolidação igual a “Instituição e alíquota” (1) (Tipo_Cnso no Registro 
Identificação da declaração) 
Somente se houver ocorrências para do Registro de Demonstrativo da 
Apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo. 
Se a declaração for sem movimento, não deve ser informado 
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CÓDIGO REGISTRO MENSAGEM MOTIVO 
EM023 0440 Valor da dedução da receita declarada por Subtítulo 

informado no Registro 0440 está errado. Deve ser 
igual ao somatório das deduções das receitas 
declaradas dos Registros 0430 de mesma alíquota 
e mesmo código de tributação do Registro 0440. 
Código de tributação, alíquota, valor da dedução 
por subtítulo e soma das deduções dos registros 
0430 #### 

Valor de dedução da receita declarada para o Subtítulo 
(Dedu_Rece_Decl_Sub_Titu) deve ser igual ao somatório no Registro 
de Demonstrativo da Apuração da receita tributável e do ISSQN mensal 
devido por Subtítulo do campo de Valores da dedução das receitas 
declarada (Dedu_Rece_Decl) e com Motivo de não exigibilidade 
(Motv_Nao_Exig) não informado, para o agrupamento do Tipo da 
Consolidação igual a “Instituição, alíquota e código de tributação DES-
IF” (2) (Tipo_Cnso no Registro Identificação da declaração) 
Somente se houver ocorrências para do Registro de Demonstrativo da 
Apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo. 
Se a declaração for sem movimento, não deve ser informado 

EM024 0440 Valor da dedução da receita declarada por Subtítulo 
informado no Registro 0440 está errado. Deve ser 
igual ao somatório das deduções das receitas 
declaradas dos Registros 0430 para a dependência 
e alíquota correspondentes a dependência e 
alíquota do Registro 0440. 
Código da dependência, CNPJ da dependência, 
alíquota, valor da dedução e soma das deduções 
dos registros 0430 #### 

Valor de dedução da receita declarada para o Subtítulo 
(Dedu_Rece_Decl_Sub_Titu) deve ser igual ao somatório no Registro 
de Demonstrativo da Apuração da receita tributável e do ISSQN mensal 
devido por Subtítulo do campo de Valores da dedução das receitas 
declaradas (Dedu_Rece_Decl) e com Motivo de não exigibilidade 
(Motv_Nao_Exig) não informado, para o agrupamento do Tipo da 
Consolidação igual a “Dependência e alíquota” (3) (Tipo_Cnso no 
Registro Identificação da declaração) 
Somente se houver ocorrências para do Registro de Demonstrativo da 
Apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo. 
Se a declaração for sem movimento, não deve ser informado 
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CÓDIGO REGISTRO MENSAGEM MOTIVO 
EM025 0440 Valor da dedução da receita declarada por Subtítulo 

informado no Registro 0440 está errado. Deve ser 
igual ao somatório das deduções das receitas 
declaradas dos Registros 0430 para a dependência, 
alíquota e código de tributação correspondentes a 
dependência, alíquota e código de tributação do 
Registro 0440. 
Código da dependência, CNPJ da dependência, 
código de tributação, alíquota, valor da dedução e 
soma das deduções dos registros 0430 #### 

Valor de dedução da receita declarada para o Subtítulo 
(Dedu_Rece_Decl_Sub_Titu) deve ser igual ao somatório no Registro 
de Demonstrativo da Apuração da receita tributável e do ISSQN mensal 
devido por Subtítulo do campo de Valores da dedução das receitas 
declarada (Dedu_Rece_Decl) e com Motivo de não exigibilidade 
(Motv_Nao_Exig) não informado, para o agrupamento do Tipo da 
Consolidação igual a “Dependência, alíquota e código de tributação 
DES-IF” (4) (Tipo_Cnso no Registro Identificação da declaração) 
Somente se houver ocorrências para do Registro de Demonstrativo da 
Apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo. 
Se a declaração for sem movimento, não deve ser informado 

EM035 0430 Descrição do incentivo fiscal informada 
indevidamente no Registro 0430. A descrição só 
deve ser informada se o valor do Incentivo fiscal for 
diferente de zero. 
Código de dependência, subtítulo e descrição  do 
incentivo fiscal  informados #### 

Valor do incentivo fiscal (Inct_Fisc) igual zero e Descrição do incentivo 
fiscal (Desc_Inct_Fisc) informado 
 

EM038 0430 
0440 

Não informou a alíquota do ISSQN . 
Tipo de registro e identificação da dependência 
#### 

Alíquota (Aliq_ISSQN) não foi informada no Registro de Demonstrativo 
da Apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por 
Subtítulo ou Registro de Demonstrativo do ISSQN mensal a recolher 
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CÓDIGO REGISTRO MENSAGEM MOTIVO 
EM046 0430 

0440 
 

Alíquota ISSQN informada está errada. Não existe 
essa alíquota para o código de tributação informado 
com vigência no mês e ano dessa declaração. 
Tipo de registro, identificação da dependência,  
mês-ano da declaração, código de tributação e 
alíquota informados #### 

Pesquisar na Tabela de Códigos de Tributação do Município (Anexo 7) 
para o conjunto Código do município (Cod_Munc) igual ao município de 
entrega da declaração e Código de tributação da DES-IF 
(Cod_Trib_DESIF) igual ao Código de tributação da DES-IF 
(Cod_Trib_DESIF) informado com a condição  do Início da competência 
(Ano_Mes_ Inic_Cmpe do Registro de Identificação da declaração) 
maior que a Vigência da código (Ano_Mes_Fim_Vige na Tabela de 
Códigos de Tributação do Município – Anexo 7)  
ou Fim da competência (Ano_Mes_Fim_Cmpe no Registro de 
Identificação da declaração) maior que Início da vigência do código 
(Ano_Mes_Inic_Vige na Tabela de Códigos de Tributação do Município 
– Anexo 7) 
Somente se houver ocorrências para do Registro de Demonstrativo da 
Apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo. 
Se a declaração for sem movimento, deve ser informado zero 

EM047 0440 Valor da receita declarada consolidada informada 
no Registro 0440 está errado. Deve ser igual ao 
somatório das receitas declaradas dos Registros 
0430 para a alíquota igual à alíquota do Registro 
0440. 
Alíquota, valor da receita declarada consolidada e 
soma das receitas declaradas dos registros 0430 
#### 

Valor da receita declarada consolidada (Rece_Decl_Cnso) diferente ao 
somatório no Registro de Demonstrativo da Apuração da receita 
tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo do campo de Valores 
de receitas declaradas (Rece_Decl) e com Motivo de não exigibilidade 
(Motv_Nao_Exig) não informado, agrupado paraTipo de consolidação 
igual a “Instituição e alíquota” (1) (Tipo_Cnso do Registro Identificação 
da declaração) 
Somente se houver ocorrências para do Registro de Demonstrativo da 
Apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo 
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CÓDIGO REGISTRO MENSAGEM MOTIVO 
EM048 0440 Valor da receita declarada consolidada informada 

no Registro 0440 está errado. Deve ser igual ao 
somatório das receitas declaradas dos Registros 
0430 para a alíquota e código de tributação iguais à 
alíquota e código de tributação do Registro 0440. 
Código de tributação, alíquota, valor da receita 
declarada consolidada e soma das receitas 
declaradas dos registros 0430 #### 

Valor da receita declarada consolidada (Rece_Decl_Cnso) diferente ao 
somatório no Registro de Demonstrativo da Apuração da receita 
tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo do campo de Valores 
de receitas declaradas (Rece_Decl) e com Motivo de não exigibilidade 
(Motv_Nao_Exig) não informado, agrupado para Tipo de consolidação 
igual a “Instituição, alíquota e código de tributação DES-IF” (2) 
(Tipo_Cnso do Registro Identificação da declaração) 
Somente se houver ocorrências para do Registro de Demonstrativo da 
Apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo. 
Se a declaração for sem movimento, deve ser informado zero 

EM049 0440 Valor da receita declarada consolidada informada 
no Registro 0440 está errado. Deve ser igual ao 
somatório das receitas declaradas dos Registros 
0430 para a dependência e alíquota 
correspondentes a dependência e alíquota do 
Registro 0440. 
Código da dependência, CNPJ da dependência, 
alíquota, valor da receita declarada consolidada e 
soma das receitas declaradas dos registros 0430 
#### 

Valor da receita declarada consolidada (Rece_Decl_Cnso) diferente ao 
somatório no Registro de Demonstrativo da Apuração da receita 
tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo do campo de Valores 
de receitas declaradas (Rece_Decl) e com Motivo de não exigibilidade 
(Motv_Nao_Exig) não informado, agrupado para Tipo de consolidação 
igual a “Dependência e alíquota” (3) (Tipo_Cnso do Registro 
Identificação da declaração) 
Somente se houver ocorrências para do Registro de Demonstrativo da 
Apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo. 
Se a declaração for sem movimento, deve ser informado zero 

EM050 0440 Valor da receita declarada consolidada informada 
no Registro 0440 está errado. Deve ser igual ao 
somatório das receitas declaradas dos Registros 
0430 para a dependência, alíquota e código de 
tributação correspondentes a dependência, alíquota 
e código de tributação do Registro 0440. 
Código da dependência, CNPJ da dependência, 
código de tributação, alíquota, valor da receita 
declarada consolidada e soma das receitas 
declaradas dos registros 0430 #### 

Valor da receita declarada consolidada (Rece_Decl_Cnso) diferente ao 
somatório no Registro de Demonstrativo da Apuração da receita 
tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo do campo de Valores 
de receitas declaradas (Rece_Decl) e com Motivo de não exigibilidade 
(Motv_Nao_Exig) não informado, agrupado para Tipo de consolidação 
igual a “Dependência, alíquota e código de tributação DES-IF” (4) 
(Tipo_Cnso do Registro Identificação da declaração)  
Somente se houver ocorrências para do Registro de Demonstrativo da 
Apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo. 
Se a declaração for sem movimento, deve ser informado zero 
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CÓDIGO REGISTRO MENSAGEM MOTIVO 
EM054 0440 O valor do ISSQN devido informado errado no 

Registro 0440. Deve ser igual ao valor da base de 
cálculo vezes a alíquota ISSQN dividido por 100. 
CNPJ a que se refere, base de cálculo, alíquota 
ISSQN, ISSQN devido informados #### 

Valor do ISSQN devido (Valr_ISSQN_Devd) diferente do resultado do 
cálculo Base de cálculo vezes Alíquota do ISSQN divido por 100 
(Base_Calc * Aliq_ISSQN  / 100 ) 
Se não houver ocorrências do Registro de Demonstrativo da apuração 
da receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo, e alíquota 
do ISSQN ser zero 

EM065 0440 Competência de crédito a ser compensado 
informado indevidamente no Registro 0440. Só 
deve ser informado se o valor do crédito a 
compensar for diferente de zero. 
CNPJ a que se refere e competência do crédito a 
compensar informados #### 

Ocorrência de Competência da origem do crédito (Cmpe_Orig_Cred 
(X)) informado e Valor de origem do crédito (Valr_Orig_Cred (X)) vazio 
ou igual a zero 

EM071 0430 Não informou o subtítulo no registro 0430 para a 
dependência e alíquota #### 

Somente para declaração com movimento, ou seja, existem outras 
ocorrências do registro 0430 para a Instituição e alíquota (Aliq_ISSQN) 
diferente de zero 

EM079 0440 Registro 0440 não informado.  Registro Demonstrativo do ISSQN mensal a recolher obrigatório e sem 
ocorrências na declaração 

EM080 0440 Declaração sem movimento deve ter receita 
declarada consolidada igual a zero 
CNPJ a que se refere , receita declarada 
consolidada informados #### 

Não há ocorrências do Registro de Demonstrativo da apuração da 
receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo e receita 
declarada consolidada diferente de zero 

EM081 0440 Declaração sem movimento deve ter alíquota de 
ISSQN igual a zero 
CNPJ a que se refere e alíquota de ISSQN 
informados #### 

Não há ocorrências do Registro de Demonstrativo da apuração da 
receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo e alíquota do 
ISSQN diferente de zero 

EM082 0440 Declaração sem movimento não pode ter dedução 
da receita declarada por subtítulo informada 
CNPJ a que se refere e dedução da receita 
declarada por subtítulo informados #### 

Não há ocorrências do Registro de Demonstrativo da apuração da 
receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo e dedução da 
receita declarada por subtítulo informada 
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CÓDIGO REGISTRO MENSAGEM MOTIVO 
EM083 0440 Declaração sem movimento não pode ter receita 

declarada consolidada informada 
CNPJ a que se refere e receita declarada 
consolidada informados #### 

Não há ocorrências do Registro de Demonstrativo da apuração da 
receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo e receita 
declarada consolidada informada 

EM084 0440 Declaração sem movimento deve ter base de 
cálculo igual a zero 
CNPJ a que se refere, base de cálculo informados 
#### 

Não há ocorrências do Registro de Demonstrativo da apuração da 
receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo e base de 
cálculo diferente de zero 

EM085 0440 Declaração sem movimento deve ter valor do 
ISSQN devido igual a zero 
CNPJ a que se refere, valor do ISSQN devido 
informados #### 

Não há ocorrências do Registro de Demonstrativo da apuração da 
receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo e valor do 
ISSQN devido diferente de zero 

EM086 0440 Declaração sem movimento não pode ter valor de 
ISSQN retido informado 
CNPJ a que se refere e valor de ISSQN retido 
informados #### 

Não há ocorrências do Registro de Demonstrativo da apuração da 
receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo e valor de 
ISSQN retido informado 

EM087 0440 Declaração sem movimento não pode ter valor de 
incentivo fiscal por Subtítulo informado 
CNPJ a que se refere e valor de incentivo fiscal por 
Subtítulo informados #### 

Não há ocorrências do Registro de Demonstrativo da apuração da 
receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo e valor de 
incentivo fiscal por Subtítulo informado 

EM088 0440 Declaração sem movimento não podevter valor de 
incentivo fiscal informado 
CNPJ a que se refere e valor de incentivo fiscal 
informados #### 

Não há ocorrências do Registro de Demonstrativo da apuração da 
receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo e valor de 
incentivo fiscal informado 

EM089 0440 Declaração sem movimento não pode ter valor de 
crédito a compensar informado 
CNPJ a que se refere e valor de crédito a 
compensar informados #### 

Não há ocorrências do Registro de Demonstrativo da apuração da 
receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo e valor de 
crédito a compensar informado 

EM090 0440 Declaração sem movimento não pode ter valor de 
ISSQN recolhido informado 
CNPJ a que se refere e valor de ISSQN recolhido 
informados #### 

Não há ocorrências do Registro de Demonstrativo da apuração da 
receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo e valor de 
ISSQN recolhido informado 
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CÓDIGO REGISTRO MENSAGEM MOTIVO 
EM091 0440 Declaração sem movimento não pode ter motivo de 

não exigibilidade informado 
CNPJ a que se refere e motivo de não exigibilidade 
informados #### 

Não há ocorrências do Registro de Demonstrativo da apuração da 
receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo e motivo de 
não exigibilidade informado 

EM092 0440 Declaração sem movimento não pode ter valor de 
ISSQN a recolher informado 
CNPJ a que se refere e valor de ISSQN a recolher 
informados #### 

Não há ocorrências do Registro de Demonstrativo da apuração da 
receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo e valor de 
ISSQN a recolher informado 

EM093 0440 Declaração não é sem movimento e alíquota de 
ISSQN igual a zero 
CNPJ a que se refere informado #### 

Há ocorrências do Registro de Demonstrativo da apuração da receita 
tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo para o CNPJ e 
alíquota do ISSQN igual a zero 
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8.7 Tabela de Mensagens de Alertas  

8.7.1 Conteúdo da tabela (página 115) 

Descrição:  

1. Alteração do conteúdo da Tabela de Mensagens de Erros da Declaração Mensal – Módulo Apuração Mensal do ISSQN 

Alterado de: 

CÓDIGO REGISTRO MENSAGEM MOTIVO 
A001 0000 Repensar esse erro porque existem situações em 

que o mês diferente de 12 não está errado 
(encerramento de atividade) 
Módulo da declaração e mês final de competência 
informados ####  

Módulo da declaração (Modu_Decl) igual a “Demonstrativo Contábil”  (1) 
e mês de fim da competência (Ano_Mes_Fim_Cmpe) diferente de 
“Dezembro” (12) 
 

A002 0000 Retirar esse erro porque existem situações em que 
o mês diferente de 1 não está errado (inicio de 
atividade)  
Módulo dês inicio de competência informado ####  

Módulo da declaração (Modu_Decl) igual a “Demonstrativo Contábil” (1) 
e mês de Início da competência (Ano_Mes_Inici_Cmpe) diferente de 
“Janeiro” (01). 

 

Para: 

CÓDIGO REGISTRO MENSAGEM MOTIVO 
A001 0000 Mês somente poderá diferente de dezembro (12) no 

ano no encerramento de atividade da instituição. 
Módulo da declaração e mês final de competência 
informados ####  

Módulo da declaração (Modu_Decl) igual a “Demonstrativo Contábil”  (1) 
ou “Informações Comuns aos Municípios” (3) e mês de fim da 
competência (Ano_Mes_Fim_Cmpe) diferente de “Dezembro” (12) 
 

A002 0000 Mês somente poderá diferente de janeiro (01) no 
ano de início de atividade, favor verificar. 
”Módulo declaração, mês inicio de competência 
informado ####  

Módulo da declaração (Modu_Decl) igual a “Demonstrativo Contábil” (1) 
e mês de Início da competência (Ano_Mes_Inici_Cmpe) diferente de 
“Janeiro” (01). 
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CÓDIGO REGISTRO MENSAGEM MOTIVO 
A007 0000 Mês somente poderá diferente de janeiro (01) no 

ano de início de atividade da instituição ou em caso 
de alteração do PGCC e tabelas, favor verificar. 
”Módulo declaração, mês inicio de competência 
informado ####  

Módulo da declaração (Modu_Decl) igual a “Informação Comum aos 
Municípios” (3) e mês de Início da competência (Ano_Mes_Inici_Cmpe) 
diferente de “Janeiro” (01). 

A008 0100 Data de criação da conta do COSIF superior à data 
de início da competência da declaração 
Conta, Conta do COSIF, Mês e Ano inicial da 
competência e Data de criação da conta do 
informados #### 

Mês e ano de Início da competência (Ano_Mes_Inici_Cmpe) é superior 
à data de criação da conta do COSIF. Não será permitido fazer 
lançamentos para esta conta antes de sua data de criação 
 

A009 0100 Data de extinção da conta do COSIF inferior à data 
de fim da competência da declaração 
Conta, Conta do COSIF, Mês e Ano final da 
competência da declaração e Data de extinção da 
conta do COSIF informados #### 

Mês e ano de fim da competência (Ano_Mes_Fim_Cmpe) é inferior à 
data de extinção da conta do COSIF. Não será permitido fazer 
lançamentos para esta conta após de sua data de extinção.  
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9 ALTERAÇÃO DAS TABELAS SOLUÇÕES DOS ERROS – ANEXO 11 

9.1 Tabela de Soluções de Erros do Módulo Demonstrativo Contábil 

9.1.1 Conteúdo da tabela (página 117) 

Descrição:  

1. Alteração do conteúdo da Tabela de Soluções de Erros do Módulo Demonstrativo Contábil 

Alterado de: 

CÓDIGO LISTA DE CAMPOS PARA ANEXAR SOLUÇÃO 

EA001   
EA002   
EA003   
EA004   
EA005   
EA006   
EA007   
EA008   
EA009   
EA010   
EA011   
EA012   
EA013   
EA014   
EA015   
EA016   
EA017   
EA018   
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CÓDIGO LISTA DE CAMPOS PARA ANEXAR SOLUÇÃO 

EA019   
EA020   
EA021   
EA022   
EA023   
EA024   
EA025   
EA026   
EA027   
EA028   
EA029   
EA030   
EA031   
EA032   
EA033   
EA034   
EA035   
EA036   
EA037   
EA038   
EA039   
EA040   
EA041   
EA042   
EA043   
EA044   
EA045   
EA046   
EA047   
EA048   
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CÓDIGO LISTA DE CAMPOS PARA ANEXAR SOLUÇÃO 

EA049   
EA050   
EA051   
EA052   
 

Para: 

CÓDIGO LISTA DE CAMPOS PARA ANEXAR SOLUÇÃO 

EC001 R0410.Cod_Depe 
R0400.Ctbl_Propria 

1. Verifique se o código de dependência informado no registro 0410 está correto 
2. Verifique se o indicador de contabilidade própria informado para essa dependência 

no registro 0410 está correto 

EC002 R0410.Cod_Depe 
R0400.Ctbl_Propria 

1. Verifique se o código de dependência informado no registro 0410 está correto 
2. Verifique se o indicador de contabilidade própria informado para essa dependência 

no registro 0410 está correto 
EC003 R0410.Cod_Depe 

R0410.Conta 
R0410.Ano_Mes_Cmpe 

1. Verifique os dados do balancete informados para a conta, no mês indicado. 
2.  È obrigatório informar o valor do  Saldo Inicial,campo  6 do registro 0410. 

EC004 R0410.Cod_Depe 
R0410.Conta 
R0410.Ano_Mes_Cmpe 
R0410.Sald_Inic 
R0410.Sald_Final anterior 

1. Verifique os dados do balancete informados para a conta, no mês indicado e no 
mês imediatamente anterior. 

2.  O saldo Inicial de um mês deve ser sempre o Saldo Final do mês anterior. 

EC005 R0410.Cod_Depe 
R0410.Conta 
R0410.Ano_Mes_Cmpe 
R0410.Sald_Inic 
 

1. Verifique o valor do saldo inicial , campo 6, informado para a conta na competência 
no registro 0410. 

2. Verifique se existe e deixaram de ser informados no registro 0410 lançamentos  
dessa conta para competências anteriores. Informe-os 

3. O saldo inicial para a primeira ocorrência da conta no período da declaração deve 
ser sempre zero. 
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CÓDIGO LISTA DE CAMPOS PARA ANEXAR SOLUÇÃO 

EC006 R0410.Cod_Depe 
R0410.Conta 
R0410.Ano_Mes_Cmpe 

1. Verifique os dados do balancete informados para a conta, no mês indicado. 
2.  È obrigatório informar o valor total  dos Débitos, campo 7 do registro 0410. 

EC007 R0410.Cod_Depe 
R0410.Conta 
R0410.Ano_Mes_Cmpe 
R0410.Valr_Debt 

1. Verifique o valor do Débito informado no campo 7 do registro 0410. 
2. O valor do débito não pode ter sinal (-), deve ser informado valor absoluto. 

EC008 R0410.Cod_Depe 
R0410.Conta 
R0410.Ano_Mes_Cmpe 

1. Verifique os dados do balancete informados para a conta, no mês indicado. 
2.  È obrigatório informar o valor total  dos Créditos, campo 8 do registro 0410. 

EC009 R0410.Cod_Depe 
R0410.Conta 
R0410.Ano_Mes_Cmpe 
R0410.Valr_Cred 

1. Verifique o valor do Crédito informado no campo 8 do registro 0410. 
2. O valor do crédito não pode ter sinal (-), deve ser informado valor absoluto. 

EC010 R0410.Cod_Depe 
R0410.Conta 
R0410.Ano_Mes_Cmpe 

1. Verifique os dados do balancete informados para a conta, no mês indicado. 
2.  È obrigatório informar o valor do Saldo Final, campo 9 do registro 0410. 

EC011 R0410.Cod_Depe 
R0410.Conta 
R0410.Ano_Mes_Cmpe 
R0410.Sald_Inic 
R0410.Valr_Cred 
R0410.Valr_Debt 
R0410.Sald_Final 

1. Verifique os dados do balancete informados para a conta, no mês indicado. 
2.  O valor do Saldo Final no mês, campo 9 do registro 0410, deve ser igual ao 

resultado da operação abaixo: 
3.  Saldo Inicial + Créditos – Débitos , para  mesmo mês, lembrando que os valores 

dos créditos e débitos são sempre valores absolutos.  

EC012 R0400.Cod_Depe 
Ano_Mes_Cmpe 

1. Verifique os registros 0410 informadas para a dependência 
2. Informe o registro 0410 para a competência que está faltando. 

EC013 R0410.Cod_Depe 
R0410.Ano_Mes_Cmpe 
R0410.Conta 

1. Identifique todos os registro 0410 para a conta e verifique as competências 
informadas, campo 4 do registro 0410. 

2. Para uma mesma conta só pode existir uma única ocorrência por competência. 
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CÓDIGO LISTA DE CAMPOS PARA ANEXAR SOLUÇÃO 

EC014 R        .Cod_Depe 
R0000 .Ano_Mes_Inic_Cmpe 
R0000 .Ano_Mes_Fim_Cmpe 
R        .Ano_Mes_Cmpe 

1. Verifique a competência inicial, campo 7, e a competência final, campo 8, 
informadas no registro 0000. 

2. O ano e o mês de competência sempre devem pertencer ao período, campos 7 e 
8,  informado no registro 0000 da declaração . 

EC015 R0420.Cod_Depe 
R0420.Ano_Mes_Cmpe 
R0420.Valr_Rate 

1. Verifique os valores de rateio informados para a dependência, no  mês de 
competência especificado. 

2. É obrigatório informar a descrição do rateio, campo 5 do registro 0420. 

EC016 R0420.Cod_Depe 
R0420.Ano_Mes_Cmpe 
R0420.Tipo_Prda 

1. Verifique os valores de rateio informados para a dependência, no  mês de 
competência especificado. 

2. É obrigatório informar o valor  rateado, campo 6 do registro 0420. 

EC017 R0410.Cod_Depe 
R0410.Conta 
R0410.Ano_Mes_Cmpe 
R0410.Sald_Final anterior 

1. Verifique os dados do balancete informados para a conta, no mês indicado 
2. Quando houver movimentação em um mês, deverá haver ocorrência de lançamento 
até o final do semestre, ainda que o saldo seja igual a zero. 

EC018 R0420.Cod_Depe 
R0420.Ano_Mes_Cmpe 
R0420.Valr_Rate 
R0420.Tipo_Prda 

1. Verifique os valores de rateio informados para a dependência, no  mês de 
competência especificado. 

2. É obrigatório informar o código de evento, campo 8 do registro 0420, para todas as 
partidas de rateio. 

EC019 R0420.Cod_Depe 
R0420.Ano_Mes_Cmpe 
R0420.Valr_Rate 
R0420.Tipo_Prda 
R0420.Cod_Evto 

1. Verifique os valores de rateio informados para a dependência, no  mês de 
competência especificado. 

2. O código de evento, campo 8 do registro 0420,  informado para as partidas de 
rateio deve constar na Tabela  de Eventos Contábeis em Contas de Resultado. 

EC020 R0420.Cod_Depe 
R0420.Ano_Mes_Cmpe 
R0420.Valr_Rate 
R0420.Tipo_Prda 
R0420.Cod_Evto 

1. Verifique os valores de rateio informados para a dependência, no  mês de 
competência especificado. 

2. O código de evento, campo 8 do registro 0420,  informado para as partidas de 
rateio não pode ser 113. Informe o código de evento apropriado. 
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9.2 Tabela de Soluções de Erros da Identificação da Declaração 

9.2.1 Conteúdo da tabela (página 120) 

Descrição:  

1. Alteração do conteúdo da Tabela de Soluções de Erros da Identificação da Declaração 

Alterado de: 

CÓDIGO LISTA DE CAMPOS PARA ANEXAR SOLUÇÃO 

ED001  1. Verifique se não foi inserido indevidamente um separador de campo (|) no registro 
0000  

2. O CNPJ é o terceiro campo do Registro 0000 e deve ser preenchido nesse 
formato: 
Num_linha|0000|CNPJ| 

ED003 R0000.Tipo_Inti 1. Verifique se o sexto campo do Registro 0000 é uma letra; 
2. Verifique se a letra informada no sexto campo do Registro 0000 existe na Tabela 

de Títulos – Anexo 2 da DES-IF . 
O formato do registro 0000 deve ser: 
Num_linha|0000|CNPJ|razaosocial|tipode instituição| 

ED004 R0000. Ano_Mes_Fim_Cmpe 1. Verifique se o ano informado é realmente o ano da declaração.  
2. Se o ano estiver correto, abandone essa declaração pois não serão recebidas 

declarações referentes a períodos anteriores a 10 anos. 

ED006 R0000.Tipo_Decl 1. O tipo da declaração, campo 10 do registro 0000, só pode ser 1, 2 ou 3 para 
declarações Normais , Retificadoras ou Complementares, respectivamente. 

2. Verifique se o campo 10 do registro 0000  é igual a 1 , 2 ou 3. 
Importante: Para o município de Belo Horizonte serão aceitos somente os tipos 
“1” – Normal  e “2” – Retificadora 
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CÓDIGO LISTA DE CAMPOS PARA ANEXAR SOLUÇÃO 

ED014  1. Não foi informado o módulo da declaração, campo 9 do registro 0000.  
2. Preencha o campo 9 do registro 0000 com: 

1 – se módulo Contábil ou 
2 – se módulo da declaração for Apuração Mensal do ISSQN da declaração for 
Demonstrativo  

ED015 R0000.Modu_Decl 1. Verifique o módulo da declaração, campo 9 do registro 0000.  
2. O módulo da declaração só pode ser 1 ou 2, a saber: 

1 – se módulo da declaração for Demonstrativo Contábil ou 
2 – se módulo da declaração for Apuração Mensal do ISSQN 

ED024 R0000.Tipo_Decl 1. Verifique o tipo de declaração informado no campo 10 do registro 0000 
2. Verifique o numero do protocolo informado no campo 11 do registro 0000 
3. Se o tipo da declaração for igual a 2 (retificadora) ou a 3 (complementar) , é 

obrigatório informar o número do Protocolo da declaração anterior. 
Importante: Para o município de Belo Horizonte serão aceitos somente os tipos 
“1” – Normal  e “2” – Retificadora 

ED026 R0000.Prtc_Decl_Ante + 
R0000.Tipo_Decl 

1. Verifique o número do protocolo da declaração anterior informado no campo 11 do 
registro 0000 

2. Verifique o tipo de declaração informado no campo 10 do registro 0000 
3. Número do protocolo só deve ser informado quando o tipo de declaração for igual 

a 2 (retificadora) ou a 3 (complementar). 
Importante: Para o município de Belo Horizonte serão aceitos somente os tipos 
“1” – Normal  e “2” – Retificadora 
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Para: 

CÓDIGO LISTA DE CAMPOS PARA ANEXAR SOLUÇÃO 

ED001  1. Verifique se não foi inserido indevidamente um separador de campo (|) no registro 
0000 

2. Verifique se todos os caracteres informados são numéricos  
3. O CNPJ é o terceiro campo do Registro 0000 e deve ser preenchido nesse 

formato: 
Num_linha|0000|CNPJ| 

ED003 R0000.Tipo_Inti 1. Verifique se o quinto campo do Registro 0000 é uma letra; 
2. Verifique se a letra informada no sexto campo do Registro 0000 existe na Tabela 

de Títulos – Anexo 2 da DES-IF . 
O formato do registro 0000 deve ser: 
Num_linha|0000|CNPJ|razaosocial|tipode instituição| 

ED004 R0000. Ano_Mes_Fim_Cmpe 3. Verifique se o ano informado é realmente o ano da declaração.  
4. Se o ano estiver correto, abandone essa declaração pois não serão recebidas 

declarações referentes a períodos anteriores a 10 anos. 
5. Se for o caso, procure a gerência especializada de fiscalização bancária do 

ISSQN. 

ED006 R0000.Tipo_Decl 1. O tipo da declaração, campo 10 do registro 0000, só pode ser 1 ou 2 para 
declarações Normais ou Retificadoras, respectivamente. 

2. Verifique se o campo 10 do registro 0000  é igual a 1 ou 2. 

ED014  3. Não foi informado o módulo da declaração, campo 9 do registro 0000.  
4. Preencha o campo 9 do registro 0000 com: 

1 – se módulo Contábil ou 
2 – se módulo da declaração for Apuração Mensal do ISSQN da declaração for 
Demonstrativo  
3 – se módulo de Informações Comuns aos Municípios 
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CÓDIGO LISTA DE CAMPOS PARA ANEXAR SOLUÇÃO 

ED015 R0000.Modu_Decl 3. Verifique o módulo da declaração, campo 9 do registro 0000.  
4. O módulo da declaração só pode ser 1 ou 2, a saber: 

1 – se módulo da declaração for Demonstrativo Contábil ou 
2 – se módulo da declaração for Apuração Mensal do ISSQN 
3 – se módulo de Informações Comuns aos Municípios 

ED024 R0000.Tipo_Decl 1. Verifique o tipo de declaração informado no campo 10 do registro 0000 
2. Verifique o numero do protocolo informado no campo 11 do registro 0000 
3. Se o tipo da declaração for igual a 2 (retificadora), é obrigatório informar o número 

do Protocolo da declaração anterior. 

ED026 R0000.Prtc_Decl_Ante + 
R0000.Tipo_Decl 

1. Verifique o número do protocolo da declaração anterior informado no campo 11 do 
registro 0000 

2. Verifique o tipo de declaração informado no campo 10 do registro 0000 
3. Número do protocolo só deve ser informado quando o tipo de declaração for igual 

a 2 (retificadora)  

ED042  1. Verifique se não foi inserido indevidamente um separador de campo ( | ) no registro 
0000 

2. O indicador de versão é o décimo quinto campo do Registro 0000 e deve ser 
preenchido nesse formato: 

Num_linha|0000|(...)| CNPJ_Resp_Rclh |Ind_Versao| 
ED043  1. Verifique se não foi inserido indevidamente um separador de campo (|) no registro 

0000 
2. Verifique se a versão informada é a mesma em vigor no município 
3.   Deve conter o número da versão atual da DES-IF no município, formato x.x.x 
Em BH equivale à versão do Termo de Referência disponível no site do bhissgital 
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CÓDIGO LISTA DE CAMPOS PARA ANEXAR SOLUÇÃO 

ED044 R0000.Modu_Decl 1. Verifique o tipo de arredondamento informado no campo 15 do registro 0000. 
2. O tipo de arredondamento é informação obrigatória quando o módulo da 

declaração é igual a 2 (Apuração Mensal do ISSQN) é deve ser 1 ou 2 saber: 
1 – Arredondado 
2 – Truncado 

ED045 R0000.Modu_Decl 
R0000.Tipo_Arred 

1. Verifique o tipo de arredondamento informado no campo 15 do registro 0000. 
2. O tipo de arredondamento não dever ser informação quando o módulo da 

declaração é igual a 1 (Demonstrativo Contábil) ou 3 (Informações Comuns aos 
Municípios) 

ED046 R0000.Modu_Decl 
R0000.Tipo_Decl  

1. Verifique o módulo da declaração, campo 9 do registro 0000 
2. Verifique o tipo da declaração, campo 10 do registro 0000   
3. Quando o módulo da declaração (campo 9)  for igual a 3 (Informações Comuns 

aos Municípios), o tipo da declaração (campo 10) deve ser a 1 (Normal). 

ED047 R0000.Modu_Decl  + 
R0000.Tipo_Cnso 

1. Verifique o módulo da declaração informado, campo 9 do registro 0000. 
2. Verifique o tipo de consolidação informado, campo 12 do registro 0000. 
3. Se o módulo da declaração é igual a 1 (Demonstrativo Contábil) ou 3 (Informações 

Comuns aos Municípios) e o tipo de consolidação não deve ser informado. 

ED048 R0000.Modu_Decl  + 
R0000.CNPJ_Resp_Rclh 

1. Verifique o módulo da declaração informado, campo 9 do registro 0000. 
2. Verifique o responsável pelo recolhimento informado, campo 13 do registro 0000. 
3. Se o módulo da declaração é igual a 1 (Demonstrativo Contábil) ou 3 (Informações 

Comuns aos Municípios), o responsável pelo recolhimento não deve ser informado. 

ED049 R0000.Modu_Decl  + 
R0000.Tipo_Arred 

1. Verifique o módulo da declaração informado, campo 9 do registro 0000. 
2. Verifique o tipo de arredondamento informado, campo 15 do registro 0000. 
3. Se o módulo da declaração é igual a 1 (Demonstrativo Contábil) ou 3 (Informações 

Comuns aos Municípios) e o tipo de arredondamento não deve ser informado. 

ED050 R0000.Modu_Decl 1. Elimine os registros 0400 da declaração. 
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CÓDIGO LISTA DE CAMPOS PARA ANEXAR SOLUÇÃO 

ED051 R0000.Modu_Decl  + 
R0000.Tipo_Cnso 
R0000.CNPJ_Resp_Rclh 

1. Verifique o módulo da declaração informado, campo 9 do registro 0000. 
2. Verifique o tipo de consolidação informado, campo 12 do registro 0000. 
3. Se o módulo da declaração é igual a 2 (Apuração Mensal do ISSQN) e o tipo de 

consolidação igual a 3 (Dependência e alíquota) ou 4 (Dependência, alíquota e 
código de tributação DES-IF), responsável pelo recolhimento não deve ser 
informado. 

ED052 Ano (R0000. Ano_Mes_Inic_Cmpe) 
Ano (R0000. Ano_Mes_Fim_Cmpe) 

1. Verifique a competência, campos 7 e 8 do registro 0000 e identifique o ano. O 
formato da competência é aaaamm (ano-mês) 

2. Corrija o ano da competência inicial ou final, que devem ser iguais (mesmo 
exercício). 
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9.3 Tabela de Soluções de Mensagens de Erros Gerais – comuns a mais de uma declaração 

9.3.1 Conteúdo da tabela (página 130) 

Descrição:  

1. Alteração do conteúdo da Tabela de Soluções de Mensagens de Erros Gerais – comuns a mais de uma declaração 

Alterado de: 

CÓDIGO LISTA DE CAMPOS PARA ANEXAR SOLUÇÃO 

EG001 R0000.Cod_Munc 1. Verifique se o sexto campo do Registro 0000 é um número com 6 algarismos; 
2. Verifique se código do município informado existe na Tabela de Municípios do 

IBGE – Anexo 5 da DES-IF . 
3. O formato do Registro 0000 deve ser: 

Num_linha|0000|CNPJ|razaosocial|tipode instituição|cod município| 

EG006 R0430.Cod_Depe 1. Todos os códigos de dependência informados no campo 3 do registro 0430 devem 
ter sido informados no campo3 de um registro 0400. 

2. Verifique os códigos de dependências informados no campo 3 do registro 0400 
3. Verifique os códigos de dependência informados no campo 3 dos registros 0430. 

   

EG007   
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CÓDIGO LISTA DE CAMPOS PARA ANEXAR SOLUÇÃO 

EG012 R0000.Reg 1. Verifique os tipos de registros informados, campo 2 de todos os registros. 
2. Os únicos tipo de registros válidos, conforme a declaração são:  

− Demonstrativo Contábil: 

• 0000 

• 0100 

• 0200 

• 0300 

• 0400 

• 0410 

• 0420 

− Apuração Mensal do ISSQN 

• 0000 

• 0400 

• 0430 

• 0440 

− Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos: 

• 1000 
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Para: 

CÓDIGO LISTA DE CAMPOS PARA ANEXAR SOLUÇÃO 

EG001 R0000.Cod_Munc 4. Verifique se o sexto campo do Registro 0000 é um número com 7 algarismos; 
Verifique se código do município informado existe na Tabela de Municípios do 
IBGE – Anexo 5 da DES-IF  

EG006 R0410.Cod_Depe 
R0420.Cod_Depe 
R0430.Cod_Depe 

1. Todos os códigos de dependência informados no campo 3 de um dos  seguintes 
registros, a saber,  0410, 0420 ou 0430 devem ser informados no campo3 dos 
registros 0400. 

2. Verifique os códigos de dependências informados no campo 3 do registro 0400 
3. Verifique os códigos de dependência informados no campo 3 dos registros 0410, 

0420 ou 0430. 

EG007  1. Verifique o valor informado para o campo 
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CÓDIGO LISTA DE CAMPOS PARA ANEXAR SOLUÇÃO 

EG012 R0000.Reg 1. Verifique os tipos de registros informados, campo 2 de todos os registros. 
2. Os únicos tipos de registros válidos, conforme a declaração são:  

− Demonstrativo Contábil: 

• 0000 

• 0400 

• 0410 

• 0420 

− Informações Comuns aos Municípios: 

• 0000 

• 0100 

• 0200 

• 0300 

− Apuração Mensal do ISSQN 

• 0000 

• 0400 

• 0430 

• 0440 

− Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos: 

• 1000 

EG015 R9999.Reg + 
R9999.Num_Linha 

1. O subtítulo deve ser informado: 
no campo 5 do registro 0200; 
no campo 5 do registro 0300; 
no campo 8 do registro 1000 
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CÓDIGO LISTA DE CAMPOS PARA ANEXAR SOLUÇÃO 

EG016  1. A conta deve ser informada: 
no campo 3 do registro 0100; 
no campo 5 do registro 0410 

EG017  1. Verifique o tipo de partida informado: 
no campo 7 do registro 0420; 
no campo 9 do registro 1000 

2. O tipo de partida é informação obrigatória e deve ser 1 ou 2 saber: 
1 – Crédito 
2 – Débito 
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9.4 Tabela de Soluções de Mensagens de Erros do Módulo Informações Comuns aos Municípios 

9.4.1 Conteúdo da tabela (página 134) 

Descrição:  

1. Criação da Tabela de Soluções de Mensagens de Erros do Módulo Informações Comuns aos Municípios 

CÓDIGO LISTA DE CAMPOS PARA ANEXAR SOLUÇÃO 

EI001 R0100.Conta 1. Identifique todos os registro 0100 onde a conta informada no campo 3 é igual a 
essa conta. 

2. Para toda conta só pode existir um único registro 0100 em que ela conste no 
campo 3   

EI002 R0200.Idto_Tari 
R0200.Sub_Titu 

1. Verifique o registro 0200 onde o campo 3 é igual a essa tarifa. 
2. Identifique os registros 0100 onde esse subtítulo foi  informado  no campo 6, conta 

superior. 
3. No campo 5 do registro 0200 só podem ser informados subtítulos que não foram 

informados no campo 6, conta superior, dos registro 0100. 

EI003 R0100.Conta 1. Identifique o registro 0100 onde o numero da conta informado no campo 3 é igual a 
essa conta. 

2. Informe o nome da conta, campo 4 do registro 0100. 

EI004 R0100.Conta 1. Identifique o registro 0100 onde o numero da conta informado no campo 3 é igual a 
essa conta. 

2. Informe a descrição da conta, campo 5 do registro 0100. 

EI005 R0100.Conta 
R0100.Conta_Supe 

1. Identifique o registro 0100 onde o numero da conta superior informado no campo  
6  é igual a essa conta. 

2. Verifique se número de conta existe no Plano de Contas da instituição  
3. Se não existir,  corrija o campo 6 do registro encontrado informando uma conta 

existente no Plano Geral de Contas Comentado.  
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CÓDIGO LISTA DE CAMPOS PARA ANEXAR SOLUÇÃO 

EI006 R0100.Conta 1. Identifique o registro 0100 onde o numero da conta  informado no campo 3  é igual 
a essa conta. 

2. Verifique o número de conta superior informado no campo 6 do registro 
encontrado. 

3. Corrija a registro encontrado pois uma conta nunca pode ser superior dela mesma.  

EI007  1. Identifique o registro 0100 onde o campo 3, Conta, é correspondente ao Grupo 
inicial do COSIF, campo 7 

2. Verifique se foi incluído um separador (“|”) indevidamente. 
3. Corrija o registro excluindo a informação da conta superior, campo 6  
4. Ou inclua o registro com a conta com conta superior, campo 6, sem informação 

EI008 R0100.Conta 
R0100.Conta_COSIF 

1. Identifique o registro 0100 onde o numero da conta  informado no campo 3  é igual 
a essa conta. 

2. Verifique a Conta_COSIF informada no campo 7 do registro encontrado. 
3. Identifique se existe na Tabela do COSIF  a Conta_COSIF informada.  
4. Informe no campo 7 do registro encontrado uma Conta_COSIF existente na Tabela 

do COSIF.    

EI009 R0100.Conta 
R0100.Conta_COSIF 

1. Identifique o registro 0100 onde o numero da conta  informado no campo 3  é igual 
a essa conta. 

2. Verifique a Conta_COSIF informada no campo 7 do registro encontrado. 
3. Informe no campo 7 do registro 0100 encontrado uma Conta_COSIF dos Grupos 7 

ou 8.   
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CÓDIGO LISTA DE CAMPOS PARA ANEXAR SOLUÇÃO 

EI010 R0100.Conta 
R0100.Cod_Trib_DESIF 

1. Identifique o registro 0100 onde o campo 6, Conta_Supe, é igual a essa conta.  
2. Identifique o registro 0100 onde o numero da conta  informado no campo 3  é igual 

a essa conta. 
3. Verifique que foi informado indevidamente o código de tributação DESIF para essa 

conta. 
4. Se essa conta é conta superior no plano de contas da instituição, corrija o registro 

0100 dessa conta excluindo o código de tributação DESIF. 
5. Se não, corrija o registro 0100 onde essa conta foi informada como conta superior.   

EI011 R0200.Desc_Tari 1. Identifique o registro 0200 onde o campo 4 é igual a essa descrição da tarifa. 
2. Informe o código de identificação da tarifa, campo 3 do registro 0200 encontrado. 

EI012 R0200.Idto_Tari 1. Identifique o registro 0200 onde o campo 3 é igual a esse código de identificação 
da tarifa. 

2. Informe a descrição da tarifa, campo 4 do registro 0200 encontrado. 

EI013 R0200.Sub_Titu 
R0200.Idto_Tari 

1. Identifique o registro 0200 onde o campo 3 é igual a esse código de identificação 
da tarifa. 

2. Verifique se  o subtítulo informado no campo 5 do registro 0200 encontrado existe 
no Plano de Contas da instituição. 

3. Se existir, informe o registro 0100 para esse subtítulo. 
4. Se não existir, corrija o subtítulo informado no campo 5 do registro 0200 para essa 

tarifa. 

EI014 R0100.Conta 
 

1. Identifique o registro 0100 onde o campo 3  é igual a essa conta.  
2. Informe o código de tributação DESIF para essa conta, campo 8 do registro 0100 

encontrado. 
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CÓDIGO LISTA DE CAMPOS PARA ANEXAR SOLUÇÃO 

EI015 R0200.Idto_Tari 
R0200.Sub_Titu 

1. Identifique todos os registro 0200 onde o campo 3 é igual a esse código de 
identificação da tarifa e o campo 5  é igual a esse subtítulo. 

2. Verifique a existência de mais de um registro 0200 para essa tarifa com o mesmo 
subtítulo informado no campo 5. 

3. Verifique se existem subtítulos onde essa tarifa é contabilizada e que não foram 
informados em nenhum dos  registros  0200 dessa tarifa. Se existir, informe os 
registros 0200 correspondentes aos subtítulos 

4. Exclua os registros 0200 repetidos.   

EI016 R0200.Desc_Compl_Serv_Remn_Vari 1. Identifique o registro 0300 onde o campo 4 é igual a essa descrição da 
complementar do serviço de remuneração variável. 

2. Informe o código de identificação do serviço de remuneração variável no campo 3 
do registro 0300 encontrado. 

EI017 R0300.Idto _Serv_Remn_Vari 1. Identifique o registro 0300 onde o campo 3 é igual a esse  código de identificação 
do serviço de remuneração  variável. 

2. Identifique na Tabela de Serviços de Remuneração Variável, o código de 
identificação correto para o serviço. 

3. Corrija o campo 3 do registro 0300 encontrado. 

EI018 R0100.Conta 
R0100.Conta_Supe 

1. Identifique o registro 0100 onde o campo 3  é igual a essa conta e o campo 6 é 
igual a essa conta superior. 

2. Informe no campo 7 do registro 0100 a conta do COSIF vinculada a essa conta. 

EI019 R0300.Idto_Serv_Remn_Vari 
R0300.Sub_Titu 

1. Identifique todos os registro 0300 onde o campo 3 é igual a esse código de 
identificação do serviço e o campo 5 é igual a esse subtítulo. 

2. Verifique a existência de mais de um registro 0300 para essa serviço com o 
mesmo subtítulo informado no campo 5. 

3. Verifique se existem subtítulos onde esse serviço é contabilizado e que não foram 
informados em nenhum dos  registros  0300 desse serviço. Se existir, informe os 
registros 0300 correspondentes aos subtitulos 

4. Exclua os registros 0300 repetidos.   
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CÓDIGO LISTA DE CAMPOS PARA ANEXAR SOLUÇÃO 

EI020 R0200.Idto_Tari 1. Identifique todos os registro 0200 onde o campo 3 é igual a esse código de 
identificação da tarifa. 

2. Verifique as descrições da tarifa informadas nos registros 0200 encontrados. 
3. Concatene as descrições e informe em apenas um registro 0200 dessa tarifa.  
4. Só pode existir uma única descrição para a mesma tarifa 

EI021 R0100.Conta 
 

1. Identifique os registros 0100 onde o campo 6, Conta_Supe, não é informada.  
2. Verifique se foi incluído um separador (“|”) indevidamente. 
3. Identifique as contas que estão indevidamente sem conta superior, campo 6 não 

informado 
4. Corrija o registro informando a conta superior, campo 6, ou elimine as contas 

incorretas  

EI022 R0200.Desc_Compl_Serv_Remn_Vari 1. Identifique o registro 0300 onde o campo 3 é igual a esse  código de identificação 
do serviço de remuneração  variável. 

2. Verifique na Tabela de Serviços complementares que é obrigatório  informar a 
descrição complementar para esse serviço. 

3. Informe a descrição complementar, 4 do registro 0300 encontrado. 

EI023  1. Informe os registros 0100 com os dados do Plano Geral de Contas Comentado. 

EI024  1. Informe os registros 0200 com as informações da tabela de tarifas da instituição. 

EI025 R0300.Sub_Titu 1. Identifique o registro 0300 onde o campo 5 é igual a esse subtítulo. 
2. Verifique a ocorrência deste subtítulo em conta superior, campo 6 informado no 

registro 0100. 
3. Corrija o registro 0300 informando uma conta que não tenha desdobramento 
4. Ou corrija o(s) registro(s) 0100 retirando a referência na conta superior 
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CÓDIGO LISTA DE CAMPOS PARA ANEXAR SOLUÇÃO 

EI026 R0300.Sub_Titu 1. Identifique o registro 0300 onde o campo 5 é igual a esse subtítulo. 
2. Verifique a ocorrência deste subtítulo, campo 3 informado no registro 0100. 
3. Corrija o registro 0300 informando uma conta existente no registro 0100 
4. Ou insira o registro 0100 para a respectiva conta 

EI027 R0100.Conta 
Tabela do COSIF.Conta 
R0100.Conta_Supe 
Tabela do COSIF.Conta_Supe  

1. os níveis das contas Cosif informadas para uma conta no plano interno e sua conta 
superior devem preservar a correspondente hierarquia de níveis  no plano COSIF. 

2. Devem fazer parte de uma mesma cadeia de contas do COSIF. 
3. Identifique a Tabela do COSIF onde o número da conta do COSIF informado na 

Conta_COSIF é igual ao campo 7 do registro 0100 da conta superior 
4. Verifique se a conta do COSIF informada no campo 7 do registro 0100 da conta 

superior dessa conta é igual à conta superior da conta da tabela do COSIF. 
5. Se for diferente, corrija o campo 7 do registro 0100 dessa conta informando uma 

conta do COSIF que esteja na mesma estrutura da conta superior no campo 6 
6. Senão, corrija o campo 7 do registro 0100 da conta superior dessa conta 

informando a conta do COSIF que esteja na estrutura correta  

EI028 R0100.Conta 
Tabela do COSIF.Conta  

1. Identifique o registro 0100 onde o numero da conta superior informado no campo 6  
é igual a essa conta. 

2. Identifique a Tabela do COSIF onde o número da conta do COSIF informado no 
campo 7 é igual à conta superior do COSIF 

3. Corrija o PGCC criando contas que correspondam ao desdobramento do COSIF 
informando a conta do COSIF que esteja na estrutura correta  



                 

 116

CÓDIGO LISTA DE CAMPOS PARA ANEXAR SOLUÇÃO 

EI029 R0100.Conta 
R0010.Conta_COSIF 
R000.Ano_Mes_Inic_Cmpe 
R000.Ano_Mes_Fim_Cmpe 
Tabela do COSIF.Dat_Cria 
Tabela do COSIF.Dat_Extc 

1. Verifique a competência inicial, campo 7, e a competência final, campo 8, 
informadas no registro 0000. 

2. A data de criação da conta do COSIF não deve ser maior que o campo 8 
informado no registro 0000 da declaração  

3. A data de extinção da conta do COSIF não deve ser menor ou igual campo 7 
informado no registro 0000 da declaração. 

4. Corrija a conta do PGCC para apontar para uma conta do COSIF que esteja 
vigente na competência da declaração 

EI030 R0100 Conta Superior 1. Verifique o campo 6 em que a conta é registrada como superior. 
2. Verifique os campos 3 em que esta conta é informada como conta filha  e os 

campos 6 com as contas superiores informadas. 
3. A conta superior indicada no item 1 não pode aparecer como filha de  uma conta 

do campo 6 que seja de nível inferior a ela. 
4. Corrija o campo 3 ou campo 6 do registro 0100, apontando corretamente a conta 

superior e a conta inferior. 

EI031 R0100 Conta COSIF 1. Verifique os campos 7 em que a conta COSIF 70000009 aparece. 
2. A conta 700000009 só poderá aparecer uma única vez 
3. Corrija o(s) campo(s) 7 em que esta conta aparece indevidamente. 

EI032 R0100 Conta Raiz PGCC 1. Verifique os campos 3 em que a conta raiz do PGCC aparece. 
2. Esta conta só poderá aparecer uma única vez 
3. Corrija o(s) campo(s) 3 em que esta conta aparece indevidamente. 
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CÓDIGO LISTA DE CAMPOS PARA ANEXAR SOLUÇÃO 

EI033 R0100.Conta, Conta COSIF  1. As contas mais analíticas do PGCC devem ter como correspondentes as contas 
mais analíticas do plano COSIF. 

2. Devem fazer parte de uma mesma cadeia de contas. 
3. Verifique a conta mais analítica do PGCC informada no campo 3 e a conta 

correspondente COSIF informada no campo 7; tanto uma quanto a outra devem 
pertencer ao nível mais analítico. 

4. Corrija o campo 3 ou o campo 7, conforme o caso.  
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9.5 Tabela de Soluções Mensagens de Erros do Módulo Demonstrativo das Partidas de Lançamentos 
Contábeis 

9.5.1 Conteúdo da tabela (página 140) 

Descrição:  

1. Alteração do conteúdo da Tabela de Soluções de Mensagens de Erros do Módulo Demonstrativo das Partidas de Lançamentos Contábeis 

Alterado de: 

CÓDIGO LISTA DE CAMPOS PARA ANEXAR SOLUÇÃO 

EL001   
EL002   
EL003   
EL004   
EL005   
EL006   
 

Para: 

CÓDIGO LISTA DE CAMPOS PARA ANEXAR SOLUÇÃO 

EL001 R1000.Idto_Lanc 
R1000.Tipo_Prda 
R1000.Cod_Evto 

1. Identifique o registro 1000 onde o campo 5 é igual a esse número de lançamento,  
o campo 9 é igual a esse tipo de partida e o campo 10 é igual a esse código de 
evento 

2. Identifique na Tabela de Eventos Contábeis o código do evento que corresponde a 
essa partida do lançamento. 

3. Corrija o campo 10 do registro 1000 encontrado informando o código de evento 
correto. 
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CÓDIGO LISTA DE CAMPOS PARA ANEXAR SOLUÇÃO 

EL002 R1000.Idto_Lanc 
Soma dos débitos 
Soma dos créditos 

1. Identifique o registro 1000 onde o campo 5 é igual a esse número de lançamento. 
2. Verifique se não está faltando informar alguma partida desse lançamento. 
3. Verifique se  o tipo da partida foi informado corretamente em todas as partidas 

desse lançamento. 
4. Verifique se não foi informada alguma partida com o número do lançamento 

incorreto. 

EL003 R1000.Idto_Lanc 
R1000.Tipo_Prda 
R1000.Valr_Prda_Lanc 

1. Identifique o registro 1000 onde o campo 5 é igual a esse número de lançamento,  
o campo 9 é igual a esse tipo de partida e o campo 7 é igual a esse valor . 

2. Informe a data do lançamento no campo 6 do registro 1000 encontrado. 

EL004 R1000.Dat_Lanc 
R1000.Tipo_Prda 
R1000.Valr_Prda_Lanc 

1. Identifique o registro 1000 onde o campo 6 é igual a essa data,  o campo 9 é igual 
a esse tipo de partida e o campo 7 é igual a esse valor . 

2. Informe o número do lançamento no campo 5 do registro 1000 encontrado. 

EL005 R1000.Idto_Lanc 
R1000.Tipo_Prda 

1. Identifique o registro 1000 onde o campo 5 é igual a esse número de lançamento,  
o campo 9 é igual a esse tipo de partida e o campo 7 não foi preenchido . 

2. Informe o valor dessa partida de lançamento no registro 1000 encontrado. 

EL006 R1000.Idto_Lanc 
R1000.Tipo_Prda 
R1000.Valr_Prda_Lanc 

1. Identifique o registro 1000 onde o campo 5 é igual a esse número de lançamento,  
o campo 9 é igual a esse tipo de partida e o campo 7 é igual a esse valor . 

2. Informe o histórico da partida do lançamento no campo 12 do registro 1000 
encontrado. 
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9.6 Soluções de Mensagens de Erros do Módulo Apuração Mensal do ISSQN (Mensal) 

9.6.1 Conteúdo da tabela (página 142) 

Descrição: Alteração do conteúdo da Tabela de Soluções de Mensagens de Erros do Módulo Apuração Mensal do ISSQN (Mensal) 

Alterado de: 

CÓDIGO LISTA DE CAMPOS PARA ANEXAR SOLUÇÃO 

EM043 R0440.CNPJ + 
R0440.Motv_Nao_exig + 
R0440.ISSQN_A_Relh 

1. Verifique o motivo de não exigibilidade, campo 19 do registro 0440. 
2. Verifique o valor do ISSQN a recolher, campo 21 do registro 0000. 
3. Se motivo de não exigibilidade for iguala 1 ou igual a 2, o valor do ISSQN a 

recolher deve ser zero. 

EM072 R0430.Cod_Depe + 
R0430.Desc_Dedu 

1. A descrição da dedução da receita declarada, campo 10 do registro 0430, só pode 
ser informada quando receita declarada, campo 9 do registro 0430, for diferente de 
zero 

   

Para: 

CÓDIGO LISTA DE CAMPOS PARA ANEXAR SOLUÇÃO 

EM043 R0440.CNPJ + 
R0440.Motv_Nao_exig + 
R0440.ISSQN_A_Relh 

1. Verifique o motivo de não exigibilidade, campo 19 do registro 0440. 
2. Verifique o valor do ISSQN a recolher, campo 21 do registro 0440. 
3. Se motivo de não exigibilidade for iguala 1 ou igual a 2, o valor do ISSQN a 

recolher deve ser zero. 

EM072 R0430.Cod_Depe + 
R0430.Desc_Dedu 

1. A descrição da dedução da receita declarada, campo 10 do registro 0430, só pode 
ser informada quando o valor da dedução da receita declarada no campo 9 do 
registro 0430 for diferente de zero 

EM080 R0440.CNPJ +  
R0040. Rece_Decl_Cnso 

1. Verifique a receita declarada consolidada, campo 5 do registro 0440;  
2. Esse campo ser igual a zero se não houver registros 0430 para o CNPJ.  
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EM081 R0440.CNPJ +  
R0440. Aliq_ISSQN 

1. Verifique a alíquota de ISSQN, campo 10 do registro 0440 
2. Esse campo ser igual a zero se não houver registros 0430 para o CNPJ.  

EM082 R0440.CNPJ +  
R0440. Dedu_Rece_Decl_Sub_Titu 

1. Verifique a dedução da receita declarada por subtítulo, campo 6 registro 0440 
2. Esse campo não deve ser informado se não houver registros 0430 para o CNPJ 

EM083 R0440.CNPJ +  
R0440. Dedu_Rece_Decl_Cnso 

1. Verifique a dedução da receita declarada consolidada, campo 7 registro 0440 
2. Esse campo não deve ser informado se não houver registros 0430 para o CNPJ 

EM084 R0440.CNPJ +  
R0440. Base_Calc 

1. Verifique a base de cálculo, campo 9 do registro 0440 
2. Esse campo ser igual a zero se não houver registros 0430 para o CNPJ.  

EM085 R0440.CNPJ +  
R0440.Valr_ISSQN_Devd 

1. Verifique o valor do ISSQN devido, campo 11 do registro 0440 
2. Esse campo ser igual a zero se não houver registros 0430 para o CNPJ.  

EM086 R0440.CNPJ +  
R0440.Valr_ISSQN_Retd 

1. Verifique o valor do ISSQN retido, campo 12 registro 0440 
2. Esse campo não deve ser informado se não houver registros 0430 para o CNPJ 

EM087 R0440.CNPJ +  
R0440.Inct_Fisc_Sub_Titu 

1. Verifique o valor do incentivo fiscal por subtítulo, campo 13 registro 0440 
2. Esse campo não deve ser informado se não houver registros 0430 para o CNPJ 

EM088 R0440.CNPJ +  
R0440.Inct_Fisc 

1. Verifique o valor do incentivo fiscal, campo 14 registro 0440 
2. Esse campo não deve ser informado se não houver registros 0430 para o CNPJ 

EM089 R0440.CNPJ +  
R0440.Valr_A_Cmpn 

1. Verifique o valor de crédito a compensar, campo 16 registro 0440 
2. Esse campo não deve ser informado se não houver registros 0430 para o CNPJ 

EM090 R0440.CNPJ +  
R0440.Valr_ISSQN_Rclh 

1. Verifique o valor do ISSQN recolhido, campo 18 registro 0440 
2. Esse campo não deve ser informado se não houver registros 0430 para o CNPJ 

EM091 R0440.CNPJ +  
R0440.Motv_Nao_Exig 

1. Verifique o motivo de não exigibilidade, campo 19 registro 0440 
2. Esse campo não deve ser informado se não houver registros 0430 para o CNPJ 

EM092 R0440.CNPJ +  
R0440.ISSQN_A_Relh 

1. Verifique o valor do ISSQN a recolher, campo 21 registro 0440 
2. Esse campo não deve ser informado se não houver registros 0430 para o CNPJ 
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EM093 R0440.CNPJ 1. Verifique a alíquota de ISSQN, campo 10 do registro 0440 
2. Esse campo não pode ser igual a zero se houver registros 0430 para o CNPJ.   
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9.6.2 Conteúdo da tabela (página 164) 

Descrição:  

1. Alteração do conteúdo da Tabela de Soluções de Mensagens de Alerta 

Alterado de: 

CÓDIGO LISTA DE CAMPOS PARA ANEXAR SOLUÇÃO 

   

Para: 

CÓDIGO LISTA DE CAMPOS PARA ANEXAR SOLUÇÃO 

A007 R0000.Modu_Decl + 
R0000.Ano_Mes_Inic_Cmpe 

1. O módulo informações comuns aos municípios da declaração deve ser referente a 
um ano-calendário, iniciando em Janeiro e encerrando em Dezembro. Só será 
aceito o início posterior a janeiro se coincidir com o início de atividades da 
instituição no município ou em caso de alteração do PGCC e tabelas dentro do 
exercício, informar início da vigência. 

2. Se a empresa não iniciou suas atividades no ano de competência da declaração 
ou não alterou o PGCC e tabelas, corrija sua declaração, ela deve ser referente a 
todo o exercício. 

A008 R0100.Conta 
R0100.Conta_COSIF 
R000.Ano_Mes_Inic_Cmpe 
Tabela do COSIF.Dat_Cria 

1. Verifique a competência inicial da declaração, campo 7, informada no registro 0000 
2. Se a data de criação conta do COSIF for superior ao mês e ano inicial da 

declaração, campo 7, não poderá haver lançamentos contábeis para a conta do 
PGCC anteriores à esta data. 

A009 R0100.Conta 
R0100.Conta_COSIF 
R000.Ano_Mes_Fim_Cmpe 
Tabela do COSIF.Dat_Extc 

1. Verifique a competência final da declaração, campo 8, informada no registro 0000 
2. Se a data de extinção conta do COSIF for inferior ao mês e ano final da 

declaração, campo 8, não poderá haver lançamentos contábeis para a conta do 
PGCC posteriores à esta data 

 


