Instruções para importação de notas fiscais - Serviço Prestado
Para acessar o modulo de importação de arquivo, nos links abaixo acesse o menu
“MOVIMENTAÇÃO” e selecione o período de competência desejado.
Após selecionar o período de competência, acesse o menu ESCRITURAÇÃO FISCAL e
selecione o comando IMPORTAR ARQUIVO TEXTO.

Deve aparecer a janela de Importação de Arquivo - Serviços Prestados, conforme abaixo:

Informar a alíquota do Simples para empresas enquadradas no Simples Nacional.
Selecione o arquivo desejado através do botão “PROCURAR/Escolher Arquivo” e clique no botão
IMPORTAR” para dar início ao processamento do arquivo.

DEFINIÇÃO DO LAYOUT
O Arquivo para importação de nota fiscal de serviço prestado deverá estar no formato CSV (sem
cabeçalho e sem rodapé), com campos separados por ";" (ponto e virgula) e terminado com .txt
A ordem dos campos deve ser a seguinte:
01 = C.M.C do Prestador de Serviços.
02 = Número Inicial da Nota Fiscal - Apenas números (este campo sempre será igual ao campo 3)
03 = Número Final da Nota Fiscal - Apenas números ((este campo sempre será igual ao campo 2)
04 = Série da Nota Fiscal
05 = Sub-Série da Nota Fiscal (deixar o campo em branco se não existir)
06 = Dia de Emissão (apenas o dia do mês = 1 a 31)
07 = Código do Serviço conforme tabela disponível em
http://www1.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/sec_fazenda/pdfs/tabela1_2014_dms.pdf

08 = Situação do ISS
tp = Prestador
tt = Tomador
tf = Fixo
is = Isenta
im = Imune
ca = Cancelada
nt = Outro Município
ve = Venda
09 = Valor Total da Nota Fiscal - Padrão Nacional, decimal separado por vírgula.
10 = Valor do Serviço (Base de Cálculo) - Padrão Nacional, decimal separado por vírgula.
11 = CNPJ ou CPF do Tomador de Serviços, para Pessoa Física Não Identificada use PFNI.
12 = Tipo de Nota Fiscal: T = Talão, F = Formulário Continuo, J = Jogo Solto
13 = CMC do Tomador de Serviços (opcional). Informe o cmc que consta no cadastro da DMS,
ainda que negativo.
Exemplo de uma linha do arquivo
1234;101;101;A;;10;1401;tp;151,00;151,00;99990178999965;T;175
Onde :
1234 - CMC do contribuinte
101 = número da nota
101 = número da nota
F = série da nota
;; = subsérie da nota (deixar em branco)
10 = dia da emissão
1401 = código da atividade
tp = tipo de tributação (neste caso tributada no prestador)
151,00 = Valor da nota
151,00 = Valor da base de cálculo do ISS
99990178999965 = CNPJ ou CPF do tomador de serviço
T = Tipo de Nota Fiscal
17 = CMC do Tomador de serviço ( OPCIONAL - CMC que consta na base de dados da DMS )
Utilizar arquivo texto distintos para cada AIDF.

