Lay-out de integração NFS-e SIMWEB – Versão 1.0
Tabela de Erros
COD.
E1

MENSAGEM
Número CNPJ da Entidade inválido

E2
E3

Nome da Entidade não informada
Tipo Prestador inválido

E4

Número CPF ou CNPJ do Prestador inválido

E5

Nome ou Razão Social do Prestador não
informado
Número telefone do Prestador inválido

E6
E7

E9

Nome Fantasia do Prestador não
informado
Nome Logradouro do Prestador não
informado
Número do CEP do Prestador inválido

E10

Sigla UF do Prestador incorreta

E11
E12

Nome do Município do Prestador não
informado
Número do RPS não informado ou inválido

E13

Data Emissão do RPS não informada

E14

Data Emissão do RPS inválida

E15

Data Emissão do RPS não poderá ser
superior a data de hoje
Valor do PIS deverá ser superior ou igual a
R$ 0,00 (zero)
Valor do PIS informado incorretamente

E8

E16
E17

E18
E19

E20

Valor do COFINS deverá ser superior ou
igual a R$ 0,00 (zero)
Valor do COFINS informado
incorretamente
Valor do INSS deverá ser superior ou igual
a R$ 0,00 (zero)

SOLUÇÃO
Informe o número do CNPJ da
Prefeitura correto
Informe o nome da Prefeitura
Informe o código do tipo de
prestador: 1-Pessoa Física, 2-Pessoa
Jurídica
Informe o número do CNPJ do
Prestador correto
Informe o nome ou razão social do
Prestador
Informe o número do telefone
correto – somente números
Para Pessoa Jurídica o nome fantasia
é obrigatório
Informe o nome do logradouro do
Prestador
Informe o número do CEP correto,
somente números
Informe a sigla do Estado do
Prestador – no formato AA
Informe o nome do município do
prestador
Informe o número do RPS, somente
números
Informe a data de emissão do RPS no
formato DD/MM/AAAA
Informe a data de emissão do RPS no
formato DD/MM/AAAA
Informe uma data de emissão do RPS
válida
Não é permitido retenção inferior a
zero (negativo)
Valor do PIS é financeiro e deverá ter
o tamanho máximo de 18,2, ou seja
18 números inteiros e 2 decimais
separados por (.) ponto
Não é permitido retenção inferior a
zero (negativo)
Valor do COFINS é financeiro e
deverá ter o tamanho máximo de
18,2, ou seja 18 números inteiros e 2
decimais separados por (.) ponto
Não é permitido retenção inferior a
zero (negativo)

E21

Valor do INSS informado incorretamente

E22

Valor do IR deverá ser superior ou igual a
R$ 0,00 (zero)
Valor do IR informado incorretamente

E23

E24
E25

E26
E27

E28

Valor do CSLL deverá ser superior ou igual
a R$ 0,00 (zero)
Valor do CSLL informado incorretamente

Valor de Outras Deduções deverá ser
superior ou igual a R$ 0,00 (zero)
Valor de Outras Deduções informado
incorretamente

E29

Valor das Deduções deverá ser inferior ao
valor total dos serviços
Indicativo de ISS Retido inválido

E30

Tipo Tomador inválido

E31

Número CPF ou CNPJ do Tomador inválido

E32
E33

Nome ou Razão Social do Tomador não
informado
Número telefone do Tomador inválido

E34

E-mail do Tomador inválido

E35
E36

Nome Logradouro do Tomador não
informado
Número do CEP do Tomador inválido

E37

Sigla UF do Tomador incorreta

E38

Nome do Município do Tomador não
informado
Descrição do Item do RPS não informado

E39
E40

Descrição do Item informada
incorretamente

Valor do INSS é financeiro e deverá
ter o tamanho máximo de 18,2, ou
seja 18 números inteiros e 2 decimais
separados por (.) ponto
Não é permitido retenção inferior a
zero (negativo)
Valor do IR é financeiro e deverá ter
o tamanho máximo de 18,2, ou seja
18 números inteiros e 2 decimais
separados por (.) ponto
Não é permitido retenção inferior a
zero (negativo)
Valor do CSLL é financeiro e deverá
ter o tamanho máximo de 18,2, ou
seja 18 números inteiros e 2 decimais
separados por (.) ponto
Não é permitido retenção inferior a
zero (negativo)
Valor de Outras Deduções é
financeiro e deverá ter o tamanho
máximo de 18,2, ou seja 18 números
inteiros e 2 decimais separados por
(.) ponto
Não é permitido valor de dedução
superior ao valor dos serviços
Informe o código do indicativo ISS
Retido – ‘S’ ou ‘N’
Informe o código do tipo de
tomador: 1-Pessoa Física, 2-Pessoa
Jurídica
Informe o número do CNPJ do
Tomador correto
Informe o nome ou razão social do
Tomador
Informe o número do telefone
correto – somente números
Informe o e-mail do Tomador para o
envio da Nota Fiscal
Informa o nome do logradouro do
Tomador
Informe o número do CEP correto,
somente números
Informe a sigla do Estado do
Tomador – no formato AA
Informe o nome do município do
tomador
Informe a descrição do Item do RPS
(serviço realizado)
O campo descrição do item deve ter
o tamanho máximo de 2000 (dois
mil) caracteres

E41
E42

Quantidade do Item do RPS deverá ser
superior a 0,00 (zero)
Valor de Quantidade informado
incorretamente

E43

Valor Unitário do RPS deverá ser superior a
R$ 0,00 (zero)

E44

Valor Unitário informado incorretamente

E45

RPS já informado

E46

CNPJ do Prestador não consta na base de
dados do Município

E47

O tomador de serviços informado é o
próprio prestador

E48

A UF do tomador informada não foi
encontrada na base de dados

E49

CNPJ do Prestador não autorizado a enviar
arquivo
Arquivo enviado fora da estrutura do
arquivo XML de entrada

E50

Não é permitido quantidade do item
do RPS inferior ou igual a 0,00 (zero)
Valor de Quantidade é financeiro e
deverá ter o tamanho máximo de
18,2, ou seja 18 números inteiros e 2
decimais separados por (.) ponto
Não é permitido valor unitário do
item do RPS inferior ou igual a 0,00
(zero)
Valor Unitário é financeiro e deverá
ter o tamanho máximo de 18,2, ou
seja 18 números inteiros e 2 decimais
separados por (.) ponto
Para este Prestador já existe um RPS
informado com o mesmo número e
série.
Confira o CNPJ do Prestador Caso
esteja correto o prestador não está
cadastrado no município.
Na emissão da NFS-e não é permitido
que o prestador seja igual ao
tomador
Informe a UF correta do tomador.
Em caso de cidades do exterior (fora
do país), preencher a UF com “EX” e
a cidade do tomador com 99999
CNPJ do Prestador não está
habilitado no cadastro do município
Envie o arquivo dentro do modelo de
estrutura do XML de entrada

