
1

DPI Declaração Padronizada de ISSQN

Sistema DPI
A Declaração Padronizada do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) é 
um sistema desenvolvido e mantido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados - 
Serpro, com o custeio dos contribuintes, e franqueado gratuitamente aos Municípios e ao 
Distrito Federal.

O Serpro é a maior empresa pública de prestação de serviços em tecnologia da infor-
mação do país e desenvolve projetos buscando sempre a segurança da informação. “O 
Serpro desenvolve, há mais de 55 anos, soluções tecnológicas que viabilizam as ações 
estratégicas do Estado brasileiro. Por isso, somos líderes no mercado de TI para o setor 
público”.

Orientações básicas de preenchimento  
para os Contribuintes

Acesso ao sistema 

O Contribuinte acessa o sistema DPI, https://www.dpi.org.br, através do e-CNPJ, para o 
cadastramento de representantes que serão responsáveis pela alimentação dos dados 
no sistema.

O acesso ao sistema deve ser feito pelo e-CNPJ do contribuinte cadastrado ou pelo e-CPF 
do usuário cadastrado.

Caso ao acessar o sistema com o e-CNPJ  apareça na tela usuário não habilitado solicita-
mos entrar em contato com associação responsável pelo segmento.
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Menu

Cadastrar Usuário

O contribuinte entra na aplicação usando e-CNPJ para realizar o cadastro dos dois usuários 
cadastradores.

 Os demais usuários podem ser cadastrados através do e-CNPJ ou do usuário cadastra-
dor.

 Lembrando que serão permitidos cadastrar até 10 usuários habilitados, por CNPJ, in-
cluindo neste quantitativo os usuários cadastradores

Será exigido o certificado digital ICP-Brasil.

É obrigatório o cadastro de todas as informações solicitadas. 

Consultar os usuários do Contribuinte

Esta consulta permite o usuário obter informações dos usuários cadastrados relaciona-
dos ao CNPJ do contribuinte.

Consultar os usuários do Município

Esta consulta permite o usuário a obter informações dos usuários do município que são 

responsáveis pelas informações cadastradas no sistema.
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Consultar Alíquotas e Legislação de ISSQN

Esta consulta permite ao usuário obter informações de alíquotas e legislação de um de-
terminado município a partir da vigência informada.

No caso de selecionar um município com pendência de cadastramento (ausência de ca-
dastro de dados bancários e/ou alíquotas) o sistema emite mensagem informando a(s) 
pendência(s).

No resultado da consulta, ao clicar no(s) link(s) do(s) PDF(s) é possível baixar o(s) arquivo(s) 
referente(s) a publicação da Norma Legal que alterou as alíquotas de ISSQN do município.

No resultado da consulta, ao clicar no botão “Detalhar” é possível visualizar as informa-
ções de cada alíquota da versão escolhida.

Download de dados bancários dos municípios

O arquivo pode ser selecionado para um ou todos os municípios cadastrados no siste-
ma.

A vigência está vinculada a regra de publicação da lei municipal aplicada no sistema.

Municípios com pendência de cadastro (falta de informações bancárias e/ou alíquotas) 
não são listados no arquivo de download

Download das alíquotas cadastradas pelo município

O arquivo pode ser selecionado para um ou todos os municípios cadastrados no sistema.

A vigência está vinculada a regra de publicação da lei municipal aplicada no sistema.

Municípios com pendência de cadastro (falta das informações bancárias e/ou de alíquo-
tas) não são listados no arquivo de download 
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Reporte de incidentes:

O reporte de incidentes visando exclusivamente a internalização de ocorrências de indis-
ponibilidade do sistema DPI ou de erros nas suas funcionalidades deverão ser encami-
nhados diretamente para a Central de Serviços do SERPRO, pelo sistema DPI via QR Code.

Realize  a  leitura  código  através  do  aplicativo  para  celular  Govi  Móvel  e  abra  um  novo 
acionamento.

Se você ainda não possui o aplicativo Govi Móvel, siga as seguintes orientações (necessá-
rio apenas na primeira utilização):

• Preencha o formulário no link https://cssinter.serpro.gov.br/SCCDPortalWEB/pa-
ges/usuario.jsf . Você receberá um QR Code de cadastramento.

• Baixe o aplicativo Govi Móvel através das lojas Google Play ou Play Store.

• Utilize o app para leitura do QR Code de cadastramento.

• Automaticamente, você estará apto para a utilização.

O prazo para a resposta das ocorrências registradas será de até 24 horas, nos casos de 
alta severidade, e de até 96 horas, nos casos de baixa severidade, contado a partir do 
registro no canal de comunicação.

Para outras informações sobre o funcionamento do sistema DPI, solicitamos enviar e-mail 
para: dpi@cnf.org.br.
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