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1 - REGRAS GERAIS DO SISTEMA

1.1 - Acesso aos programas / Login

Alguns programas requerem a autenticação através de usuário  e senha. A senha deve ser  solicitada

através do serviço ISSQN - Solicitar credencial de acesso ao novo sistema - pessoas jurídicas, onde manual

para solicitação da senha pode ser acessado através do link na página dos serviços online ou clicando aqui.

Quando a tela abaixo for exibida, deverá ser inserido o usuário e senha recebido por e-mail.

1.2 - Lista de contribuintes

Os programas que requerem autenticação por credencial exibem uma lista de contribuintes que aquela

credencial possui permissão de acesso. A lista de contribuintes disponíveis é montada a partir do vínculo realizado

pela fiscalização do ISS, devendo ser solicitados diretamente ao setor.

1.3 - Navegação em abas

O sistema mantém o histórico de navegação no formato de abas, localizadas no topo de cada programa.

O usuário tem a possibilidade de retornar para a tela anterior clicando no botão voltar, no canto superior direito da

tela.
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2 - DMS - DIGITAÇÃO ONLINE DE SERVIÇOS PRESTADOS

2.1 - Criação da capa da DMS

Toda DMS de serviços prestados possui uma capa, que é a primeira tela exibida ao declarante após

acessar  o  link  do  programa.  É  nela  que  deverão ser  identificados  o  prestador  do  serviço,  competência  da

declaração e outros dados obrigatórios.

A capa da DMS é criada quando for clicado nos botões Notas de Saída ou DMS Sem Movimento. Estes

botões terão seu funcionamento explicado nos próximos itens.

2.2 - Inserção e manutenção de notas

Após preenchimento da capa da DMS, caso a empresa tenha emitido notas na competência, deve-se

clicar no botão Notas de Saída. Ao clicar, o usuário é redirecionado para a seguinte tela:
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A mensagem em amarelo na parte superior da tela é exibida quando o contribuinte não fez a declaração

de notas de entrada da mesma competência.

No primeiro grupo de informações, será necessário informar o Valor Retido, Espécie e Série. As opções

de séries são exibidas automaticamente conforme espécie selecionada.

Logo após,  deverá  ser  identificado  o  tomador  do  serviço da  nota  que  está  sendo  declarada.  Esta

informação  é  obrigatória  quando  o  imposto  for  devido  pelo  tomador  do  serviço,  sendo  esta  obrigatoriedade

controlada automaticamente pelo sistema. Ao informar o CPF/CNPJ do tomador, caso ele possua cadastro no

município, o nome dele será exibido no campo ao lado do CPF/CNPJ inserido.

O último grupo de informações compreende os  Dados da  Nota  Fiscal, onde deverão ser informados o

número,  valor,  situação  da  nota,  atividade  desenvolvida,  etc.  O  campo  atividade  buscará  as  Atividades

Desenvolvidas vinculadas ao prestador de serviço na competência que ele está declarando. Já o campo Alíquota

é preenchido automaticamente com base na atividade desenvolvida, porém, é desbloqueado para  inserção da

alíquota  caso o prestador for optante do simples nacional na competência de declaração ou  no campo  Valor

MANUAL DO CONTRIBUINTE - DMS - DECLARAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS                5



Retido  for marcada a opção  ISS devido por empresa ou pessoa de fora do município.  Base de cálculo e

Valor ISS são preenchidos automaticamente com base nas informações inseridas pelo declarante.

Após preenchimento das informações da nota, basta clicar no botão Mais Notas / Salvar, no topo da tela,

para confirmar a inserção da nota na DMS que será transmitida.

Todas as notas inseridas serão listadas na parte  inferior  da tela,  juntamente com um totalizador que

agrupará as notas por Valor Retido e Alíquota, facilitando a verificação do total de ISS devido pelo prestador do

serviço na declaração.

Caso seja necessário editar uma nota já salva, deve-se clicar sobre ela na lista de notas declaradas para

carregar as informações nos dados da nota, então basta alterar as informações e clicar novamente sobre o botão

Mais Notas / Salvar.

Se for necessário excluir uma nota, deve-se clicar sobre ela na lista de notas e então no botão Excluir

nota. 

Por fim, após todos os dados preenchidos corretamente, para finalizar a transmissão basta clicar no botão

Transmitir.

2.3 - Impressão do comprovante, livro fiscal e guia de pagamento

Após transmissão da DMS, o usuário será redirecionado para a tela que mostra os dados da capa da 

DMS, confirmando a finalização da transmissão, além de dar acesso ao registro financeiro gerado, conforme 

imagem abaixo.
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Nesta tela, é possível imprimir o  Comprovante da DMS ou o  Livro Fiscal. Para isto, basta clicar nos

botões  presentes  na  parte  superior  da  tela,  com os  respectivos  nomes  de  cada  documento.  Após  clicar  no

Comprovante de DMS, por exemplo, o usuário é redirecionado para uma tela onde será exibido o documento em

formato  .pdf  ou  o  download  do  arquivo  será  realizado  automaticamente,  dependendo  das  configurações  do

navegador utilizado. Para retornar para a tela anterior e imprimir o outro documento ou gerar a guia de pagamento,

basta clicar no botão Voltar, no canto superior direito da tela.

A  aba  Imposto  permite  a  impressão  da  guia  de  pagamento,  exibindo  o  imposto  gerado  para  a

declaração realizada, sendo eles agrupados por alíquotas. Há duas formas de imprimir a guia de pagamento: 

a) Todos as guias em apenas um arquivo .pdf: clicando com o botão direito do mouse em um dos itens,

clicar em Selecionar Todos e por fim clicar no ícone da impressora (imagem abaixo). 
b) Uma guia por arquivo .pdf: selecionar a linha que deseja imprimir a guia, clicar no ícone da impressora

(marcado na imagem a seguir)  e salvar  o .pdf  ou imprimir  a guia.  Após,  clicar  no botão  Voltar para

regressar a tela com os impostos gerados e imprimir as demais guias, caso existam.

IMPORTANTE: Caso a guia de pagamento seja perdida ou extraviada, ou, por algum motivo o usuário não

conseguir salvar/imprimir a guia no momento da finalização da DMS, a guia poderá ser reimpressa através do

programa Consultar DMS Transmitida, que terá seu funcionamento explicado mais adiante. 
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2.4 - Declaração sem movimento em uma ou mais alíquotas

Há contribuintes que possuem diferentes atividades desenvolvidas, cada uma com uma alíquota diferente.

Nestes casos, poderão haver competências onde foram emitidas notas de serviço para apenas uma atividade, 

restando a outra sem movimentação na competência. Para realizar este tipo de declaração, o usuário deverá 

marcar na capa da DMS a opção Sem Movimento = Em uma ou mais alíquotas e/ou Sem Recolhimento de 

ISS no Período, conforme imagem abaixo.

Após marcar a opção, deve-se clicar no botão  Notas de Saída e declarar normalmente as notas das

atividades que tiveram movimentação na competência. Na finalização da transmissão, o sistema gera o registro

financeiro para as alíquotas declaradas e considera Sem Movimentação as demais alíquotas.

2.5 - Declaração sem movimento da competência

Caso o prestador do serviço não tenha emitido notas em uma competência específica, basta preencher

a capa da DMS e clicar no botão  DMS Sem Movimento. O sistema vai considerar como  Sem Movimentação

todas as atividades desenvolvidas da competência informada.
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O financeiro gerado para esta competência, supondo que o contribuinte possui atividades desenvolvidas

de 2 alíquotas diferentes, ficará da seguinte forma:

2.6 - Retificação

Para realizar a retificação de uma DMS de notas de saída, deve-se acessar o programa de digitação de

notas de saída, preencher os dados da capa e informar o número da transmissão que será retificada no campo Nr.

do Recibo de Entrega da DMS. Também poderão ser atualizados os valores dos campos Número Funcionários,

Valor Folha de Pagamento e Valor Faturamento da declaração que será retificada. 

Após preenchimento da capa, basta clicar no botão Notas de Saída e o sistema exibirá todas as notas de

saída da declaração, permitindo inserção de novas notas de saída ou correção delas. Depois da realização dos

ajustes, clicar em Transmitir para finalizar o processo.

Os registros financeiros destas declarações serão atualizados após finalização do processo, de acordo

com  as  notas  declaradas.
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O número da transmissão pode ser  identificado através do comprovante,  livro  fiscal  ou no programa

Consultar DMS Transmitida.

IMPORTANTE: DMS transmitidas a partir de 01/06/2016 que possuem o imposto pago, não poderão ser

retificadas. 

2.7 - DMS pendente de transmissão

A partir do momento que for clicado no botão Notas de Saída, o sistema salva a capa da DMS, bem como

no botão  Mais Notas /  Salvar  irá salvar  temporariamente os dados já inseridos da DMS. Quando iniciado o

processo de digitação de notas e não transmitido, caso haja uma queda da conexão com a internet ou qualquer

outra interrupção no acesso ao serviço, por exemplo, o sistema armazena todas as informações que foram salvas

até o momento.

No momento que o declarante acessar novamente o serviço e selecionar um contribuinte que tenha uma

declaração não transmitida, será exibida na parte inferior da tela a declaração pendente, que poderá ser excluída

caso seja indevida, clicando no botão Excluir, ou finalizado o processo de transmissão. Para acessar e transmitir

a  declaração,  basta  clicar  sobre  o  número  presente  na  coluna  Nº  Controle (ou  qualquer  valor  das  demais

colunas).

IMPORTANTE:  os dados salvos só produzem efeito após finalização da transmissão (clicar no botão

Transmitir).
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3 - DMS - DIGITAÇÃO ONLINE DE SERVIÇOS TOMADOS

3.1 - Criação da capa da DMS

Toda DMS de serviços tomados possui  uma capa,  que é a  primeira  tela  exibida ao declarante  após

acessar o link do programa. É nela que deverão ser identificados o tomador do serviço e a competência da

declaração.

A  capa  da  DMS  é  criada  quando  for  clicado  no  botão  Notas  de  Entrada.  Este  botão  terá  seu

funcionamento explicado nos próximos itens.

3.2 - Inserção e manutenção de notas

Após preenchimento da capa da DMS, deve-se clicar no botão Notas de Entrada. Ao clicar, o usuário é

redirecionado para a seguinte tela:
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É  exibida  uma  mensagem  em  amarelo  na  parte  superior  da  tela  quando  o  contribuinte  não  fez  a

declaração de notas de saída da mesma competência.

No primeiro grupo de informações, será necessário informar o Valor Retido, Espécie e Série. As opções

de séries são exibidas automaticamente conforme espécie selecionada.

Logo após,  deverá ser identificado o prestador do serviço da nota  que está sendo declarada.  Esta

informação sempre é obrigatória. Ao informar o CPF/CNPJ do prestador, caso ele possua cadastro no município, o

nome dele será exibido no campo ao lado do CPF/CNPJ inserido.
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O último grupo de informações compreende os dados da nota fiscal,  onde deverão ser informados o

número, data de emissão, valor, alíquota, etc. Os campos Número e Alíquota são obrigatórios em alguns casos,

dependendo do Valor Retido,  modelo e série da nota, sendo controlados automaticamente pelo sistema. Base

de cálculo e Valor ISS são preenchidos automaticamente com base nas informações inseridas pelo declarante.

Após preenchimento das informações da nota, basta clicar no botão Mais Notas / Salvar, no topo da tela,

para  confirmar  a  inserção  da  nota  na  DMS  que  será  transmitida.

Todas as notas inseridas serão listadas na parte  inferior  da tela,  juntamente com um totalizador que

agrupará as notas por Valor Retido e Alíquota, facilitando a verificação do total de ISS devido pelo tomador do

serviço na declaração.

Caso seja necessário editar uma nota já salva, deve-se clicar sobre ela na lista de notas declaradas para

carregar as informações nos dados da nota, então basta alterar as informações e clicar novamente sobre o botão

Mais Notas / Salvar.

Se for necessário excluir uma nota, deve-se clicar sobre ela na lista de notas e então no botão Excluir

nota. 

Por fim, após todos os dados preenchidos corretamente, para finalizar a transmissão basta clicar no botão

Transmitir.

3.3 - Impressão do comprovante, livro fiscal e guia de pagamento

Após transmissão da DMS, o usuário será redirecionado para a tela que mostra os dados da capa da

DMS, confirmando a finalização da transmissão, além de dar acesso ao registro financeiro gerado, conforme

imagem abaixo.
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Nesta tela, é possível imprimir o  Comprovante da DMS ou o  Livro Fiscal. Para isto, basta clicar nos

botões  presentes  na  parte  superior  da  tela,  com os  respectivos  nomes  de  cada  documento.  Após  clicar  no

Comprovante de DMS, por exemplo, o usuário é redirecionado para uma tela onde será exibido o documento em

formato  .pdf  ou  o  download  do  arquivo  será  realizado  automaticamente,  dependendo  das  configurações  do

navegador utilizado. Para retornar para a tela anterior e imprimir o outro documento ou gerar a guia de pagamento,

basta clicar no botão Voltar, no canto superior direito da tela.

A  aba  Imposto  permite  a  impressão  da  guia  de  pagamento,  exibindo  o  imposto  gerado  para  a

declaração realizada, sendo eles agrupados por alíquotas. Há duas formas de imprimir a guia de pagamento: 

a) Todos as guias em apenas um arquivo .pdf: clicando com o botão direito do mouse em um dos itens,

clicar em Selecionar Todos e por fim clicar no ícone da impressora (imagem abaixo). 
b) Uma guia por arquivo .pdf: selecionar a linha que deseja imprimir a guia, clicar no ícone da impressora

(marcado na imagem a seguir)  e salvar  o .pdf  ou imprimir  a guia.  Após,  clicar  no botão  Voltar para

regressar a tela com os impostos gerados e imprimir as demais guias, caso existam.

IMPORTANTE: Caso a guia de pagamento seja perdida ou extraviada, ou, por algum motivo o usuário não

conseguir salvar/imprimir a guia no momento da finalização da DMS, a guia poderá ser reimpressa através do

programa Consultar DMS Transmitida, que será seu funcionamento explicado mais adiante.
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3.4 - Retificação

Para realizar a retificação de uma DMS de notas de entrada, deve-se acessar o programa de digitação de

notas de entrada, preencher os dados da capa e informar o número da transmissão que será retificada no campo

Nr. do Recibo de Entrega da DMS.

Após preenchimento da capa, basta clicar no botão Notas de Entrada e o sistema exibirá todas as notas

de entrada da declaração, permitindo inserção de novas notas de entrada ou correção delas. Depois da realização

dos ajustes, clicar em Transmitir para finalizar o processo.

Os registros financeiros destas declarações serão atualizados após finalização do processo, de acordo

com  as  notas  declaradas.

O número da transmissão pode ser  identificado através do comprovante,  livro  fiscal  ou no programa

Consultar DMS Transmitida.

IMPORTANTE: DMS transmitidas a partir de 01/06/2016 que possuem o imposto pago, não poderão ser

retificadas. 

3.5 - DMS pendente de transmissão

A partir do momento que for clicado no botão Notas de Saída, o sistema salva a capa da DMS, bem como

no botão  Mais Notas /  Salvar  irá salvar  temporariamente os dados já inseridos da DMS. Quando iniciado o

processo de digitação de notas e não transmitido, caso haja uma queda da conexão com a internet ou qualquer

outra interrupção no acesso ao serviço, por exemplo, o sistema armazena todas as informações que foram salvas

até o momento.

No momento que o declarante acessar novamente o serviço e selecionar um contribuinte que tenha uma

declaração não transmitida, será exibida na parte inferior da tela a declaração pendente, que poderá ser excluída

caso seja indevida, clicando no botão Excluir, ou finalizado o processo de transmissão. Para acessar e transmitir

a  declaração,  basta  clicar  sobre  o  número  presente  na  coluna  Nº  Controle (ou  qualquer  valor  das  demais

colunas).

IMPORTANTE:  os dados salvos só produzem efeito após finalização da transmissão (clicar no botão

Transmitir).
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4 - DMS - TRANSMISSÃO POR ARQUIVO

4.1 - Layout do arquivo

O formato e as regras de processamento do arquivo mantém-se iguais as utilizadas pelo sistema anterior.

O layout está disponível no capítulo de anexos deste manual. 

4.2 - Campos obrigatórios

Há 2 versões do arquivo: uma com cabeçalho e a outra sem. O cabeçalho é onde são informados os

dados do contribuinte, competência da declaração e os dados do declarante. Caso não sejam informados esses

dados no arquivo,  deverão ser  informados na capa da DMS. O sistema exige  que estas informações sejam

inseridas pelo arquivo ou na capa da DMS.

4.3 - Upload do arquivo

a) Clique no botão ADICIONAR. Será aberta uma janela de navegação do sistema operacional;
b) Selecione o arquivo no formato .TXT no seu computador;

c) Clique no botão SUBMETER para carregar o arquivo. Aguarde até exibir a mensagem de Concluído.
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d) Clique  no  botão  TRANSMITIR  para  ser  efetuada  a  validação  e  transmissão  do  arquivo,  caso  as

informações do cabeçalho e das notas estejam corretas. Se houver alguma inconsistência, será exibida

mensagem em tela, permitindo a impressão do relatório de erros, que será explicado adiante.

4.4 - Impressão do comprovante, livro fiscal e guia de pagamento

Após transmissão do arquivo, o usuário será redirecionado para a tela que mostra os dados da capa da

DMS, confirmando a finalização da transmissão, além de dar acesso ao registro financeiro gerado, conforme

imagem abaixo.

Nesta tela, é possível imprimir o  Comprovante da DMS ou o  Livro Fiscal. Para isto, basta clicar nos

botões  presentes  na  parte  superior  da  tela,  com os  respectivos  nomes  de  cada  documento.  Após  clicar  no

Comprovante de DMS, por exemplo, o usuário é redirecionado para uma tela onde será exibido o documento em

formato  .pdf  ou  o  download  do  arquivo  será  realizado  automaticamente,  dependendo  das  configurações  do

navegador utilizado. Para retornar para a tela anterior e imprimir o outro documento ou gerar a guia de pagamento,

basta clicar no botão Voltar, no canto superior direito da tela.

A  aba  Imposto  permite  a  impressão  da  guia  de  pagamento,  exibindo  o  imposto  gerado  para  a

declaração realizada, sendo eles agrupados por alíquotas. Há duas formas de imprimir a guia de pagamento: 

a) Todos as guias em apenas um arquivo .pdf: clicando com o botão direito do mouse em um dos itens,

clicar em Selecionar Todos e por fim clicar no ícone da impressora (imagem abaixo). 
b) Uma guia por arquivo .pdf: selecionar a linha que deseja imprimir a guia, clicar no ícone da impressora

(marcado na imagem a seguir)  e salvar  o .pdf  ou imprimir  a guia.  Após,  clicar  no botão  Voltar para

regressar a tela com os impostos gerados e imprimir as demais guias, caso existam.
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IMPORTANTE: Caso a guia de pagamento seja perdida ou extraviada, ou, por algum motivo o usuário não

conseguir salvar/imprimir a guia no momento da finalização da DMS, a guia poderá ser reimpressa através do

programa Consultar DMS Transmitida, que será seu funcionamento explicado mais adiante.

4.5 - Declaração sem movimento em uma ou mais alíquotas

Há contribuintes que possuem diferentes atividades desenvolvidas, cada uma com uma alíquota diferente.

Nestes casos, poderão haver competências onde foram emitidas notas de serviço para apenas uma atividade, 

restando a outra sem movimentação na competência. Para realizar este tipo de declaração, o usuário deverá 

marcar na capa da DMS a opção Sem Movimento = Em uma ou mais alíquotas e/ou Sem Recolhimento de 

ISS no Período, conforme imagem abaixo.

Marcada a opção, basta importar o arquivo conforme orientações descritas anteriormente. Na finalização

da  transmissão,  o  sistema  gera  o  registro  financeiro  para  as  alíquotas  declaradas  e  considera  Sem

Movimentação as demais alíquotas.
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4.6 - Declaração sem movimento da competência

Caso o contribuinte não tenha emitido notas ou contratado serviços em uma competência específica,

basta preencher a capa da DMS com os campos obrigatórios (ou preenchê-los diretamente no arquivo), então

realizar o upload do arquivo sem nenhuma nota, apenas com a competência. O sistema vai considerar todas as

atividades desenvolvidas da competência informada como Sem Movimentação.

O financeiro gerado para esta competência, supondo que o contribuinte possui atividades desenvolvidas

de 2 alíquotas diferentes, ficará da seguinte forma:

4.7 - Retificação

Para realizar uma retificação por arquivo, deve-se selecionar o tipo de retificação que será feito, clicando

no campo Declaração Retificadora e selecionando um dos 3 tipos de retificação por arquivo: 

a) Sim, todas as notas do período:  a retificação descartará todas as informações da declaração a ser

retificada, mantendo vigente apenas o cabeçalho e as notas fiscais enviadas na declaração retificadora.
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b) Sim,  apenas notas de saída:  a retificação descartará todas as notas de saída da declaração a ser

retificada, mantendo vigente apenas o cabeçalho e as notas fiscais de saída enviadas na declaração

retificadora. Notas de entrada serão mantidas. O novo arquivo deverá conter apenas notas de saída.
c) Sim, apenas notas de entrada: a retificação descartará todas as notas de entrada da declaração a ser

retificada, mantendo vigente apenas o cabeçalho e as notas fiscais de entrada enviadas na declaração

retificadora. Notas de saída serão mantidas. O novo arquivo deverá conter apenas notas de entrada.

Após seleção do tipo de retificação, deverá ser informado o número da declaração que será retificada.

Os registros financeiros destas declarações serão atualizados após finalização do processo, de acordo

com  as  notas  declaradas.

O número da transmissão pode ser  identificado através do comprovante,  livro  fiscal  ou no programa

Consultar DMS Transmitida.

IMPORTANTE: DMS transmitidas a partir de 01/06/2016 que possuem o imposto pago, não poderão ser

retificadas. 

4.8 - Relatório de erros

Ao transmitir um arquivo, se houver qualquer tipo de inconsistência nas notas ou no cabeçalho, o usuário 

receberá a seguinte mensagem ao clicar em Transmitir:

Para gerar o relatório, basta fechar a mensagem de erro e clicar no botão Relatório de erros - 

Transmissão DMS por arquivo.
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5 - DMS - CONSULTAR DMS TRANSMITIDA

5.1 - Filtro de consulta

Todas as DMS transmitidas pelos contribuintes ficam armazenadas na prefeitura. Através do programa de

consulta de DMS (Consultar DMS Transmitida), disponibilizada no portal de serviços, o usuário terá a acesso a

todas ao histórico de declarações efetuados por um determinado contribuinte, desde que sua credencial de acesso

tenha permissão para visualizar os dados do contribuinte em questão. Esta funcionalidade permite que os usuários

realizem a impressão do livro fiscal e comprovante de transmissão para todas as transmissões e impressão

da segunda via da guia de pagamento para transmissões realizadas a partir de 01/06/2016.

Após acessar o programa, será montada a lista de contribuintes com base nas permissões de acesso,

sendo obrigatória a seleção de um cadastro. Após, pode-se inserir um número de transmissão específico,  um

intervalo de datas de transmissão ou de competência   ou filtrado por tipo de declaração, com as seguintes

opções:  Sem Movimento, Serviços Prestados, Serviços Tomados e Serviços Prestados/Tomados, quando

for declarado por arquivo. 

Inseridos os parâmetros de consulta, basta clicar em Localizar, então os resultados da pesquisa serão

exibidos na lista abaixo do filtro. Se informar apenas o contribuinte, não preenchendo nenhum campo do filtro,

retornará todas as declarações do contribuinte.

5.2 - Impressão do comprovante, livro fiscal e guia de pagamento

Após realização da filtragem e localizada a DMS, deve-se clicar  sobre o número presente na coluna

Número Transmissão (ou qualquer valor das demais colunas) para verificar os dados da transmissão. O usuário

será redirecionado para a tela da capa da DMS, que dá acesso aos relatórios e a geração da segunda via da guia

de pagamento.
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Nesta tela, é possível imprimir o  Comprovante da DMS ou o  Livro Fiscal. Para isto, basta clicar nos

botões  presentes  na  parte  superior  da  tela,  com os  respectivos  nomes  de  cada  documento.  Após  clicar  no

Comprovante de DMS, por exemplo, o usuário é redirecionado para uma tela onde será exibido o documento em

formato  .pdf  ou  o  download  do  arquivo  será  realizado  automaticamente,  dependendo  das  configurações  do

navegador utilizado. Para retornar para a tela anterior e imprimir o outro documento ou gerar a guia de pagamento,

basta clicar no botão Voltar, no canto superior direito da tela.

A  aba  Imposto  permite  a  impressão  da  guia  de  pagamento,  exibindo  o  imposto  gerado  para  a

declaração realizada, sendo eles agrupados por alíquotas. Há duas formas de imprimir a guia de pagamento: 

a) Todos as guias em apenas um arquivo .pdf: clicando com o botão direito do mouse em um dos itens,

clicar em Selecionar Todos e por fim clicar no ícone da impressora (imagem abaixo). 
b) Uma guia por arquivo .pdf: selecionar a linha que deseja imprimir a guia, clicar no ícone da impressora

(marcado na imagem a seguir)  e salvar  o .pdf  ou imprimir  a guia.  Após,  clicar  no botão  Voltar para

regressar a tela com os impostos gerados e imprimir as demais guias, caso existam.
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6 - LAYOUT DO ARQUIVO DE NOTAS FISCAIS DA DMS – VERSÃO 3.0 - 01/06/2016 

- 1ª linha fixa: CNPJ do Contribuinte (Empresa que recebe e/ou emite notas) 
- 2ª linha fixa: MÊS/ANO (mm/aaaa) (Período de emissão das notas)
- 3ª linha fixa: Número de Funcionários* 
- 4ª linha fixa: Valor Folha de Pagamento* 
- 5ª linha fixa: Faturamento Total* 
- 6ª linha fixa: Nome Responsável* 
- 7ª linha fixa: CPF Responsável* 
- 8ª linha fixa: Telefone de Contato* 
- Demais linhas (uma por nota): 

Campo Tamanho Tipo Alinhamento Caracter/Espaço Obrigatório

TIPO DE NOTA (1) 1 STRING Sim

ESPECIE 5 STRING ESQ ‘ ‘ Sim

SERIE 5 STRING ESQ ‘ ’ Sim

NUMERO 10 INTEGER DIR ‘0’ Sim

STATUS (2) 1 STRING Sim

CPF/CNPJ PRESTADOR 15 STRING ESQ ‘ ’ Sim

CPF/CNPJ TOMADOR 15 STRING ESQ ‘ ’ Não**

DATA EMISSÃO 10 DATE DIR ‘ ’ Sim

VALOR 17 FLOAT DIR ‘0’ Sim

DEDUCOES (3) 17 FLOAT DIR ‘0’ Não

ALIQUOTA 5 FLOAT DIR ‘0’ Sim

ISS_RETIDO (4) 1 STRING Sim

ATIVIDADE (5) 8 INTEGER DIR ‘0’ Sim

* Obrigatório. 
** Obrigatório para notas de entrada e notas de saída com o ISS Retido no Município “M” ou ISS Devido Fora do 
Município “F”. 

(1) TIPO DE NOTA: 
“E” - ENTRADA; 
“S” - SAÍDA. 

(2) STATUS DA NOTA: 
“N” - NORMAL; 
“C” - CANCELADA. 

(3) DEDUÇÕES: 
Caso exista algum valor a ser deduzido para fins de cálculo do ISS devido. Conforme Art. 63, incisos I, II e § 10 da Lei 
Complementar nº 12/1994, na redação dada pela Lei Complementar nº 217/2003. 
Atenção! Não lançar neste campo o valor do ISS Retido. 

(4) TIPO DE RETENÇÃO DO ISS: 
“N” - ISS não retido; 
“M” - ISS retido de/ou por empresa do município; 
“F” - ISS devido por empresa ou pessoa de fora do município - só para notas do tipo “S” - Saída. 

(5) ATIVIDADE: 
Obrigatório para notas de saída. Para não informar nenhuma atividade nas notas de entrada, colocar valor 0 (zero).
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Espécies e Séries válidas para transmissão 

Espécie Descrição Série

BLOQ Bloqueto ND, S/S

CF Cupom Fiscal ND, UNI, S/S

CTRC Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas B, M-8, UNI

CUPOM Cupom ND, UNI, S/S

ND Não Disponível ND

NF Nota Fiscal
A, A-1, A-2, B, B-1, B-2, D-1, M-1, M-1A, M-7, UNI, ND,
S/S

NFE Nota Fiscal Eletrônica (outros municípios)
A, A-1, A-2, B, B-1, B-2, D-1, M-1, M-1A, M-7, UNI, ND,
S/S

NFSE
Nota Fiscal De Serviço Eletrônica (Município De Caxias 
Do Sul)

S

NFFSE
Nota Fiscal Fatura De Serviços Eletrônica (Município 
De Caxias Do Sul)

S

NFF Nota Fiscal Fatura A, M-1, UNI, ND, S/S

REC Recibo S/S

SPE Serviços Provenientes Do Exterior S/S

05614397000125
06/2016
150
15000,00
150000,50
João da Silva
11111111111
(54)3218-6074
SNF A 0000000001N05614397000125 43025774000180 01/06/201600000000001250,0000000000000000,0002,79N00000160
SNF A 0000000002N05614397000125 11111111111    03/06/201600000000000250,0000000000000100,0004,00N00001468
SNF A 0000000003C05614397000125 72353048000193 05/06/201600000000000040,0000000000000000,0004,00N00001392
SNF A 0000000004N05614397000125 72353048000193 05/06/201600000000008200,0000000000000000,0004,00N00001392
SNF A 0000000005N05614397000125 72353048000193 08/06/201600000000004550,0000000000000300,0004,00M00001600
SNF A 0000000006N05614397000125 43025774000180 08/06/201600000000000500,0000000000000000,0002,00N00001468
SNF A 0000000007N05614397000125                12/06/201600000000006200,0000000000000000,0003,50N00001392
SNF A 0000000008N05614397000125 88305719000181 15/06/201600000000001200,0000000000000000,0004,00N00000160
SNF A 0000000009C05614397000125                15/06/201600000000000000,0000000000000000,0004,00N00001468
SNF A 0000000010N05614397000125 88305719000181 15/06/201600000000000340,0000000000000000,0004,00F00001392
SNF A 0000000011N05614397000125 11111111111    15/06/201600000000000800,0000000000000000,0004,00F00001392
ENF A 0000000007N88305719000181 05614397000125 06/06/201600000000003340,0000000000000000,0004,00M00000000
ENF A 0000000009N43025774000180 05614397000125 25/06/201600000000000250,0000000000000000,0004,00N00000000
ENF A 0000000011N43025774000180 05614397000125 30/06/201600000000000500,0000000000000000,0000,00N00000000

Outras informações:

● Empresas enquadradas no SN, informar alíquota do Simples;
● Sistema não aceita notas de outros meses no mesmo arquivo;
● Sistema permite notas em duplicidade (com mesma numeração), quando as atividades forem diferentes;
● Utilizar S/S (Sem Série), caso a nota não tenha Série, conforme tabela acima;
● Utilizar ND (Não Disponível), caso uma Espécie ou Série seja diferente das disponíveis na tabela acima;
● Nas Espécies BLOQ, CF e CUPOM a numeração poderá ser repetida;
● Na Espécie REC, o campo NUMERO, não é obrigatório;
● Na Espécie SPE, os campos NUMERO e CPF/CNPJ, não são obrigatórios;
● Nas notas de entrada com ISS não retido, o campo Alíquota, não é obrigatório;
● O código da atividade de serviço, pode ser obtido nos Serviços On-line em Comprovante de Inscrição no Cadastro 

Econômico do ISSQN;
● Não havendo arquivo a transmitir, informar sem movimento de ISS na DMS – Serviços Prestados.
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