Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras – DES-IF

A Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DESIF) é um documento fiscal de existência exclusivamente digital. Objetiva
registrar a apuração do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISSQN) e as operações das Instituições Financeiras e equiparadas
autorizadas a funcionar pelo Banco Central (BACEN), obrigadas a utilizar o
Plano de Contas das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF).
A geração da DES-IF será feita por meio de soluções informatizadas,
disponibilizadas aos contribuintes para a importação de dados que a
compõem, a sua validação e a assinatura e transmissão com certificação
digital.
É de responsabilidade do contribuinte o cumprimento da obrigação
acessória que consiste em:
Geração das informações, conforme periodicidade estabelecida neste
modelo; Entrega ao Fisco segundo periodicidade estabelecida pela
respectiva legislação municipal;
Guarda da DES-IF com o protocolo de entrega em meio digital.
A DES-IF tem as seguintes finalidades básicas derivadas dos registros
contábeis:
Escriturar eletronicamente todas as contas de resultado com
identificação das receitas dos serviços prestados
Escriturar eletronicamente a apuração do imposto devido É
composta de quatro módulos validados pelo aplicativo disponibilizado
pelo Fisco Municipal, com geração definida neste Modelo e entrega
discriminada pela respectiva legislação municipal, constituídos das
seguintes informações:
Módulo 3 -Informações Comuns aos Municípios
Periodicidade de geração: Anual e quando houver alteração
Composto dos seguintes registros:

o
o
o
o

Identificação da declaração
Plano geral de contas comentado – PGCC
Tabela de tarifas de serviços da instituição
Tabela de identificação de serviços de remuneração variável

Módulo 1 -Demonstrativo Contábil
Periodicidade de geração: Anual Composto dos seguintes
registros:
o
o
o
o

Identificação da declaração
Identificação da dependência
Balancete analítico mensal
Demonstrativo de rateio de resultados internos

Módulo 2 - Apuração Mensal do ISSQN
Periodicidade de geração: Mensal Composto dos seguintes
registros:
o Identificação da declaração
o Identificação da dependência
o Demonstrativo da apuração da receita tributável e do ISSQN
mensal devido por Subtítulo
o Demonstrativo do ISSQN mensal a recolher

Módulo 4 -Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos Contábeis
Periodicidade de entrega: Sob demanda, conforme solicitação do Fisco
Municipal Composto do seguinte registro:
o Demonstrativo das partidas dos lançamentos contábeis
MODULO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES PARA SEMFAZ
1o. Passo: Login no STM
(https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/sistematributario/)

2o. Passo: Ir ao Menu Arquivos Importar os arquivos que compõe a entrega
DESIF:

Favor Utilizar a seguinte ordem
1 – Informações comuns ao Município

Dependendo do Tamanho do Arquivo o processamento pode demorar um pouco, pois
a aplicação estará validando e salvando os dados na base de dados da SEMFAZ

2 – Demonstrativo de Apuração Mensal

3 – Arquivo de Apuração Mensal

Consulta dos Arquivos Importados

Confirmação da Entrega da Declaração – Acessar o menu Declaração >
Consulta de Declaração

Ao lado das declarações utilizar a barra de Ações

Botão 01 – Apuração do Período
Botão 02 – Livro fiscal do Período
Botão 03 – Analise de Consistências das Informações
Botão 04 - Para confirmar a declaração
Clicando no Botão 04 – aparecerá as telas a seguir

Download o assinador digital

Após a execução aparecerá a tela abaixo pedido pra executar o Assinador
STM

será exigido a senha de acesso ao token (Certificado Digital)

Após a confirmação da senha do token basta informa o número de
protocolo do termo de entrega conforme figura abaixo:

Após a confirmação da assinatura do termo a entrega da declaração DESIF
será apresentada a tela de confirmação da entrega.

