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DECRETO Nº 12.827 DE 18 DE MARÇO DE 2016

REGULAMENTA O
ARTIGO 195 DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 1 DE
28 DE DEZEMBRO DE
2001, PARA INSTITUIR A
DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE
SERVIÇOS DE INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS- DES-IF
O Prefeito Municipal de Cascavel, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são
conferidas por lei; e
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação de dispositivos da Lei Complementar
nº 1, de 28 de dezembro de 2001, com as alterações posteriores;
CONSIDERANDO que o Poder Público, sempre que possível, deve adotar medidas
tendentes à simplificação da ordem tributária, promovendo, inclusive, a redução de custos
no cumprimento das obrigações fiscais;
CONSIDERANDO a necessidade de implementação, pela Administração Fazendária, de
mecanismos de controle mais eficazes no combate à evasão fiscal;
CONSIDERANDO a necessidade de facilitar a rotina das Instituições Financeiras em torno
de uma ferramenta para declararem o movimento econômico tributável pelos Municípios ISSQN;
CONSIDERANDO a Comunicação Interna nº 220/2016 - SEFIN, DECRETA:
Fica instituída a Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras DES-IF, documento fiscal digital destinado a registrar as operações e a apuração do ISSQN
devido pelas instituições financeiras e equiparadas, autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil - BACEN e as demais pessoas jurídicas obrigadas a utilizar o Plano
Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF.
Art. 1º

§ 1º Os prestadores de serviços de que trata este artigo ficam obrigados ao cumprimento
da obrigação acessória nele prevista, que consiste em:
I - Geração da DES-IF na periodicidade prevista;
II - Entrega da DES-IF ao fisco na forma e prazo estabelecido;
III - Guarda da DES-IF pelo prazo estabelecido.
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§ 2º A geração e a transmissão da DES-IF e sua validação, serão feitas por meio de
sistemas informatizados, disponibilizados aos contribuintes para a importação de dados
que a compõem das bases de dados da Instituição Financeira e equiparadas, autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN e as demais pessoas jurídicas obrigadas a
utilizar o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF.
§ 3º A DES-IF é um documento fiscal exclusivamente digital, constituído dos seguintes
módulos:
I - Módulo de Apuração Mensal do ISSQN: deverá ser gerado mensalmente e entregue ao
fisco até o dia 15 (quinze) do mês seguinte ao de competência dos dados declarados,
contendo:
a) o conjunto de informações que demonstram a apuração da receita tributável por subtítulo
contábil;
b) o conjunto de informações que demonstram a apuração do ISSQN mensal;
c) a informação, se for o caso, de ausência de movimento, por dependência ou por
instituição.
II - Módulo Demonstrativo Contábil: deverá ser entregue anualmente ao fisco até o dia 20
do mês de julho do ano seguinte ao ano de competência dos dados declarados, contendo:
a) os Balancetes Analíticos Mensais;
b) o Demonstrativo de rateio de resultados internos.
III - Módulo de Informações Comuns aos Municípios: deverá ser entregue anualmente ao
fisco até o dia 20 do mês de fevereiro do ano seguinte ao ano de competência dos dados
declarados, contendo:
a) o Plano geral de contas comentado - PGCC;
b) a Tabela de tarifas de serviços da instituição;
c) a Tabela de identificação de serviços de remuneração variável;
IV - Módulo Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos Contábeis: deverá ser gerado
anualmente até o dia 20 do mês de julho do ano seguinte ao de competência dos dados
declarados e entregue ao fisco, mediante solicitação, em até 15 (quinze) dias, contendo as
informações das partidas dos lançamentos contábeis.
§ 4º Os contribuintes que não cumprirem as obrigações previstas neste artigo ficam sujeitos
às penalidades previstas na legislação tributária municipal.
§ 5º A Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras - DES-IF se refere
exclusivamente a serviços prestados, sendo que os serviços contratados devem ser
declarados conforme a regra geral, estabelecida através do Decreto 9.604/2010 e suas
alterações.
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A utilização da DES-IF pelas instituições financeiras e equiparadas é obrigatória a
partir de 01 de julho de 2016.
Art. 2º

As infrações resultantes do não cumprimento das disposições deste Decreto,
quando apuradas através de procedimento administrativo, serão punidas com a aplicação
das multas definidas na legislação municipal.
Art. 3º

A DES-IF será gerada em conformidade com as especificações constantes nos
Anexos deste Decreto.
Art. 4º

A DES-IF será transmitida somente através do sistema de gestão online do ISSQN
do Município de Cascavel.
Art. 5º

O cumprimento da obrigação só se completa com a geração do Protocolo de
Entrega pela Administração Fazendária, cabendo ao contribuinte a responsabilidade pela
sua obtenção através do sistema de gestão online do ISSQN do Município de Cascavel que
pode ser acessado através do endereço www.cascavel.pr.gov.br
Art. 6º

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições
em contrário.
Art. 7º

Gabinete do Prefeito Municipal, Cascavel, 18 de março de 2016.
Edgar Bueno,
Prefeito Municipal
Sônia Klann,
Secretária de Finanças.
Download: Anexo - Decreto nº 12827/2016 - Cascavel-PR
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