
Essa tabela grava as especificações quanto aos impostos que deverão ser provisionados automaticamente 
das entidades do tipo fornecedor ao lançar o contas a pagar.

Essa configuração é muito importante, pois, define as regras de retenção de impostos de cada 
entidade.

Padrões de arquivo e tipos de campo

O arquivo deverá ser gerado no formato CSV, com os campos delimitados por virgula (,). 

O nome do arquivo deverá ser obrigatoriamente “EXP_ENTIDADE_IMPOSTO.CSV”.

CSV (Comma-separed values) é um formato de arquivo para armazenar dados, muito usado para troca de 
informações. Os campos são separados por um delimitador e as quebras de linha representam os diferentes 
registros. 

Os tipos de campo válidos para o preenchimentos são: 

Tipo de Campo Observação

Alfanumérico Números e letras informados entre aspas duplas.
Ex. “Base Software”

Alfa Somente letras informados entre aspas duplas.
Obs. Excepcionalmente números.

Número Inteiro Inteiro entre -2147483648 e 2147483647

Valor Máximo duas casa decimais separadas com “.” podendo ser negativos.
Ex. 10345,98 ou -10345,98

Data Padrão AAAA-MM-DD

Estrutura do Arquivo

SEQ DESCRIÇÃO DO CAMPO TIPO DE CAMPO OBSERVAÇÕES

01 Código da entidade Número inteiro Deve constar no arquivo 
EXP_ENTIDADE.CSV

02 Código do imposto Número inteiro Valores válidos:
1 – INSS (aplicado tanto para 
fornecedores pessoa física/autônomos 
quanto para fornecedores pessoa 
jurídica)
2 – INSS Condomínio (correspondente 
a parte do INSS do condomínio)
1090 – ISS (para a retenção de ISS de 
serviços prestados fora do município)
1708 – IRRF
5952 – PIS+COFINS+CSLL
5960 – COFINS
5979 – PIS
5987 – CSLL

03 **Alíquota Valor Percentual que será aplicado na 
retenção para o provisionamento.



** Alíquota

As alíquotas padrão são definidas nos parâmetros gerais do sistema, conforme a imagem abaixo.

O campo alíquota deverá ser informado somente se o fornecedor tiver uma regra diferenciada dos 
parâmetros gerais do sistema. 
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