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Importação de Serviços Prestados
Nesta opção, o Sistema permite a importação de serviços prestados de outros sistemas.
O arquivo com os dados deverá estar em formato texto conforme lay-out a ser apresentado, tendo sempre um registro por linha.
Para isto, é necessário o cadastro prévio do declarante no Eiss.
Todos os dados devem estar com o tamanho do campo fixo, ou seja, acrescentar nos campos espaço em branco até o seu preenchimento completo de acordo com o taman
ho definido.
Nos campos de valor, favor informar sem ponto milhar e decimal e sem o símbolo de moeda, informando sempre os centavos. No caso de "devolução",
favor informar o valor negativo. Exemplo:
R$ 123,45 - 0000000000012345
R$ 128,00 - 0000000000012800
R$ -200,00 - -000000000020000
Segue abaixo o lay-out do arquivo a ser gerado:

Campo

Tamanho Fixo

Descritivo

CNPJ/CPF

14

CNPJ/CPF do declarante (sem pontuação).

Data da Nota

10

Data da emissão da nota no formato (DD/MM/AAAA).

Data do Vencimento

10

Data da Vencimento da nota no formato (DD/MM/AAAA).

Número da Nota

9

Número da Nota Fiscal.

Tipo da Nota

6

NFS (Nota Fiscal de Serviço) ou
NFFS (Nota Fiscal Fatura de Serviço) ou
NFSS (Nota Fiscal Simplificada de Serviço) ou
CF (Cupom Fiscal) ou
MISTA (Nota Fiscal Conjugada Estadual/Municipal) ou
R (Recibo)

Situação da Nota

1

N (Normal) ou
C (Cancelada) ou
E (Extraviada) ou
D (Devolução) ou
O (Não Tributada)

Série da Nota

5

Série da Nota Fiscal.

Código do Serviço

5

Conforme lista de serviços do Município.

Valor da Nota Fiscal

16

Valor Total da Nota Fiscal. Este campo deverá ser informado caso a
Situação da Nota seja do tipo N (Normal).

Dedução

16

Para contribuintes que possuem alguma dedução. Esse valor, caso exista, será
consultado pela prefeitura. Se não houver dedução, favor informar 000.

Base de Cálculo

16

Base de Cálculo. Este campo deverá ser informado caso a Situação da Nota seja do
tipo N (Normal).

Valor do Iss Retido

16

Valor do Iss Retido pelo Tomador de Serviço. Se não houver Retenção por parte do
Tomador, favor informar 000.

CNPJ/CPF Tomador

14

CNPJ/CPF do Tomador do Serviço.

Município do Tomador

7

Código do IBGE do Município do Tomador.

UF do Tomador

2

Sigla de UF do Município do Tomador.

Iss Devido de Outro Município

1

Caso o Iss Devido tenha sido efetuado por outro município, informe 'S', caso
contrário deixe em branco ou informe 'N'.

Alíquota

4

Valor da alíquota aplicada. Exemplos: se 2%, informar 0200, se 3,5%, informar
0350.
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Importação de Serviços Tomados
Nesta opção, o Sistema permite a importação de serviços tomados de outros sistemas.
O arquivo com os dados deverá estar em formato texto conforme lay-out a ser apresentado, tendo sempre um registro por linha.
Para isto, é necessário o cadastro prévio do declarante no Eiss.
Todos os dados devem estar com o tamanho do campo fixo, ou seja, acrescentar nos campos espaço em branco até o seu preenchimento completo de acordo com o taman
ho definido.
Nos campos de valor, favor informar sem ponto milhar e decimal e sem o símbolo de moeda, informando sempre os centavos. Exemplo:
R$ 123,45 - 12345
R$ 128,00 - 12800
Segue abaixo o lay-out do arquivo a ser gerado:

Campo

Tamanho Fixo

Descritivo

CNPJ/CPF

14

CNPJ/CPF do declarante (sem pontuação).

Data do Pagamento

10

Data do Pagamento do Serviço Tomado (DD/MM/AAAA).

Data da Nota

10

Data da emissão da nota no formato (DD/MM/AAAA).

Número da Nota

9

Número da Nota Fiscal.

Tipo da Nota

6

NFS (Nota Fiscal de Serviço) ou
NFFS (Nota Fiscal Fatura de Serviço) ou
NFSS (Nota Fiscal Simplificada de Serviço) ou
CF (Cupom Fiscal) ou
MISTA (Nota Fiscal Conjugada Estadual/Municipal) ou
R (Recibo) ou
RPA (Recibo de Profissional Autônomo) ou
EXTR (Extrato) ou
NADA (Não houve emissão de Documento) ou
FAT (Fatura) ou
OUTROS (Outros Tipos)

Série da Nota

5

Série da Nota Fiscal.

Código do Serviço

5

Conforme lista de serviços do Município.

Valor da Nota Fiscal

16

Valor Total da Nota Fiscal.

Base de Cálculo

16

Base de Cálculo da Nota Fiscal.

Valor do Iss Recebido

16

Valor do Iss Retido pelo Prestador de Serviço.
Se não houver Retenção por parte do Prestador, favor informar 000.

CNPJ/CPF Prestador

14

CNPJ/CPF do Prestador do Serviço.

Município do Prestador

7

Código do IBGE do Município do Prestador.

UF do Prestador

2

Sigla de UF do Município do Prestador.

Prestador do Exterior

1

Caso o Prestador seja do Exterior informe 'S', caso contrário 'N'.

Alíquota

4

Valor da alíquota aplicada. Exemplos: se 2%, informar 0200, se 3,5%, informar
0350.

Observação

Indefinido

Observações sobre o serviço prestado. Não é obrigatório.
Preenchimento deve ser feito a partir da coluna 138 de cada linha do
arquivo.

