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1 - Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFS-e)

1.1 Considerações Iniciais
Este tutorial tem como objetivo demonstrar a ferramenta de emissão e
gerenciamento de Nota Fiscal de Serviços eletrônica, com suas regras de
emissão e autorização. Será tratada também a obrigatoriedade da NFS-e e
as regras referentes ao próprio imposto envolvido, o ISSQN.
Assim como a Nota Fiscal de Serviços impressa, a NFS-e também é uma
obrigação tributária e tem previsão legal no município.
1.2 Legislação
A Nota Fiscal de Serviços eletrônica é instituída no município por Lei
Complementar e regulamentada por Decreto. Consulte a legislação da NFSe no seu município.
1.3 Definição
A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é um documento de existência
exclusivamente digital, gerado e armazenado eletronicamente pela
Administração Tributária Municipal ou por outra entidade conveniada, para
documentar as operações de prestação de serviços.
A nota fiscal de serviço eletrônica tornou-se um símbolo da modernização
tributária nacional em todas as esferas. Todos os municípios e estados que
a adotam estão tendo sucesso nessa iniciativa, com total respaldo dos
contribuintes.
Os destaques positivos da NFS-e são:
•

•
•
•
•
•
•

•

Eliminação de custos com a produção e arquivamento de notas fiscais
impressas (ela pode existir somente no meio digital, ser enviada por
e-mail ou consultada diretamente no site).
Eliminação de falhas de preenchimento;
Agilidade no processo de emissão, escrituração e recolhimento do
ISSQN;
Transparência das regras tributárias do ente federativo;
Melhor gerenciamento e controle das transações de prestação de
serviços pelo ente público, inibindo as tentativas de sonegação fiscal;
Mais eficiência e agilidade na arrecadação do ISSQN.
Facilidade na declaração dos serviços prestados e tomados, a NFS-e
figura automaticamente na declaração do contribuinte, não
necessitando re-digitação ou importação de informações.
Evita que o contribuinte tenha que fazer solicitação de impressão de
documentos fiscais, agilizando o processo de entrada em
funcionamento da empresa, e eliminando a burocracia periódica de
solicitar AIDF´s ( Autorização de Impressão de Documento Fiscal),
levar até a gráfica e esperar os formulários impressos para utilizar.
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•
•

Facilidade de utilização, uso diretamente do sistema de faturamento
do cliente (via integrador).
Permite que as NFS-e sejam exportadas para os softwares de
contabilidade.

1.4 Quem está obrigado a emitir a NFS-e?
A obrigatoriedade em adotar a ferramenta se dá pela legislação vigente e
seus
prazos de adequação. A Secretaria responsável (Fazenda / Finanças /
Receita) do município emitirá uma Instrução Normativa com as novas
regras, determinando o processo de migração e qualificando os
contribuintes que estão obrigados a iniciarem as emissões da NFS-e.
O sistema de emissão da NFS-e é disponibilizado a todos os contribuintes
municipais, que prestam serviços. Portanto todas as empresas desse setor
podem usá-la, mesmo que ainda não estejam enquadradas na
obrigatoriedade.
1.5 Blocos impressos
Os blocos impressos de Notas Fiscais de Serviços e as Notas Fiscais em
formulário contínuo atualmente em uso pelo contribuinte podem ser usados
até o seu término, a depender de decisão da Prefeitura. O sistema de
Escrita
Fiscal aceita a escrituração dos dois tipos de documento: impresso e
eletrônico.
Portanto cabe à Prefeitura optar por exigir a incineração dos Blocos
impressos
ou permitir a utilização conjunta até o término dos mesmos.
A partir da data estabelecida pela Prefeitura, só serão concedidas
autorizações
de NFS-e conforme a Legislação Municipal.

1.6 Integração com outros sistemas
O contribuinte pode usar a sua solução de informática e exportar as
NFS-e para o sistema da Prefeitura?
Sim, é possível. Todas as regras de integração, bem como o manual com
todas as especificações técnicas, além de outros serviços,podem ser obtidos
pelas empresas de informática e pelo próprio contribuinte através da
página:
https://www.nfs-e.net
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2. Acesso e Uso da Ferramenta – Mini Tutorial explicativo
Acesse o Site do seu município e localize a opção de Serviços On-Line:

No Portal de Serviços, clique na opção Cadastrar-se:
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Preencha a Solicitação de Acesso e no campo de Finalidade da Solicitação
marque a opção de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica:

Pelo Portal de Serviços, acompanhe a liberação da sua Solicitação de Acesso
através do número fornecido no comprovante. Digite Acesso na barra de
pesquisas e selecione a opção de Acessar on-line:

Abrirá a seguinte tela, nela será fornecido o número da solicitação. Consulte
para finalizar:
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Com o cadastro realizado, o acesso à ferramenta de emissão e
gerenciamento da NFS-e no município deve ser feito pelo site da Prefeitura.
Ao encontrar o serviço desejado, clique no ícone e forneça login e senha
para entrar:

3 – O sistema
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Em seguida abrirá a tela para utilizar o sistema. Para ver as opções do
Fiscal Web, passe o mouse no símbolo

:

4– Solicitando a autorização para emitir NFS-e
Logado na ferramenta acesse Autorização > Utilização de NFS-e. Depois
clique em Incluir, para solicitar a Autorização:

Preencha os dados solicitados conforme a figura abaixo. Fique atento
para uma informação importante: Se o contador também vai emitir nota
fiscal
(sim ou não):

Clique em Confirmar para finalizar o pedido.
Volta à tela de gerenciamento da solicitação e aguarde a liberação da
Prefeitura. Quando a emissão de NFS-e for liberada, aparecerá a mensagem
“Liberado” na coluna Situação dessa tela.
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5 - Configurações do cabeçalho da NFS-e
Configurações > Cabeçalho da NFS-e

Abrirá a seguinte tela. Clique na ação Alterar:
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Na primeira parte, há as seguintes configurações:

1. Envio de Email: selecione as opções desejadas:
Enviar email ao tomador de serviço
Enviar das notas emitidas ao endereço (neste caso forneça o email)

2. Observações: faça as observações desejadas e insira nesse campo.
Elas serão mostradas na tela de preenchimento da NFS-e como
sugestão, podendo ser alterada.
3. Texto do email da NFS-e (envio): Possibilita enviar email ao
contribuinte no envio da nota fiscal.
4. Texto do email da NFS-e (cancelar): Possibilita enviar email ao
contribuinte no cancelamento da nota fiscal.

5. Logo: forneça a imagem (brasão ou logo da empresa) que deseja
obter no cabeçalho da NFS-e, depois confirme.
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Na segunda parte na tabela de informações complementares, o sistema
fornece algumas configurações para personalização da NFS-e:

As funções abaixo do campo do título são equivalentes às de um documento
Word:

Há outras funções com possibilidade de modificá-las:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

1. Desfazer ação;
2. Refazer ação;
3. Inserir nova tabela;
4. Propriedade das linhas;
5. Propriedade das células;
6. Inserir linha antes;
7. Inserir linha depois;
8. Apagar linha;
9. Inserir coluna antes;
10.Inserir coluna depois;
11.Remover coluna;
12.Dividir células;
13.Unir células.

Para alterar os dados cadastrais, é preciso fazer uma solicitação junto à
Prefeitura, através do F.A.C (Ficha de atualização cadastral).
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6 – Emissão da NFS-e
Para entrar na tela do preenchimento da NFS-e, acesse pelo menu Nota
Fiscal > Emissão:

Na coluna de Ações temos as seguintes opções:
1)

Detalhes das Emissões: opções para as notas já emitidas;

2)

Emitir NFS-e: para emissão de novas notas;

3)

Formulário em Branco: para emissão de formulários;

4)

Gráficos de NFS-e: gera gráficos sobre a utilização das notas.

Selecionando Emitir NFS-e. Será aberta a tela de preenchimento da nota:

Série: Digite a série da NFS-e. Verifique a Legislação do Município.
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Tomador: Selecione entre pessoa jurídica ou pessoa física/estrangeiro.
CNPJ ou CPF: digite aqui o CNPJ ou CPF do tomador. Quando for NFS-e
emitida para pessoa jurídica o preenchimento é obrigatório.
Valor do desconto: Caso tenha algum desconto incorporado na nota,
digite-o neste campo.
Observações: digite aqui alguma observação que você ache pertinente ao
serviço prestado. (não obrigatório)
Local da prestação do serviço: Selecione aqui o município onde o serviço
foi prestado.
Sub-item da Lista de serviço: Selecione aqui o tipo de serviço prestado.
O sistema já traz a atividade cadastrada de acordo com o cadastro na
prefeitura.
Sit. Trib.: coloque aqui o código da situação tributária correspondente. São
códigos que atendem ao cumprimento da obrigação tributária principal.
Vlr. Trib.: É a base de cálculo do ISSQN. O sistema completa
automaticamente este campo.
Dedução: Digite aqui o valor da dedução admissível conforme legislação
municipal.
Valor do ISSRF: preenchimento automático pelo software nos casos de
retenção ou substituição tributária
Obs: Mais de um serviço na mesma NFS-e:
Nos casos em que mais de um serviço foi prestado na mesma nota (serviços
diferentes), clique em Novo item de serviço para habilitar novos campos
de preenchimento.

Após preencher todos os campos basta clicar em confirmar. Uma faixa
amarela mostrando as informações da NFS-e gerada aparecerá. Para
imprimir a NFS-e basta clicar no botão Imprimir.

Para enviá-la por e-mail, clique em Email. Na aba meus contatos, selecione
ou digite o e-mail da pessoa para quem você vai enviar a NFS-e e clique em
enviar:
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Ainda há a opção de contatos do tomador:

A mensagem que aparece na Caixa de entrada tratá o nome do município
no qual foi realizada a emissão e o texto:
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL

Para visualizar a NFS-e basta clicar no link “aqui” em azul.
Para modificar o email acesse Globais>Cadastros>> CPFCNPJ x Email

Clique na ação Alterar

:

Faça as alterações necessárias na próxima tela e Atualize:
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6.1 Modelo da Nota gerada em HTML:

7- Cancelar NFS-e
Volte à tela de gerenciamento das notas fiscais emitidas, em Nota Fiscal>
Emissão e clique na ação

(detalhes das Emissões).
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Ações do Menu “Detalhes das Emissões”:

1
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

2

3

4

5

6

7

Cancelar;
Estornar cancelamento;
Visualizar;
Imprimir;
Enviar e-mail;
Download do arquivo XML de retorno;
Download do arquivo XML enviado para geração de NFS-e.

Clique em cancelar e abrirá a seguinte tela:

Preencha o campo de observação de cancelamento e confirme.
Obs: Só é possível cancelar o documento fiscal emitido até data limite,
estipulada pelo município. Em períodos posteriores, será feito somente com
processo administrativo na Prefeitura.
8 - Exportações para outros softwares
Essa opção serve para que o usuário possa exportar as Notas Fiscais
emitidas para o seu software próprio, evitando a redigitação.
Nota Fiscal > Exportação
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Aqui os dados a serem informados são extremamente simples:
Cadastro Econômico: São os cadastros ou os clientes da contabilidade dos
quais se quer exportar as notas fiscais emitidas.
Série: Selecionar a série da NFS-e.
Número de / até: Aqui você pode colocar o intervalo da numeração das
notas
que você quer exportar.
Data de Emissão: Aqui você pode colocar o período no qual foram
emitidas
as notas fiscais que você quer exportar.
Para finalizar basta clicar em Confirmar.

DICA!
Em caso de dúvidas entre em contato com a nossa Central de Atendimento
através do Chat, pelo botão disponível no canto superior direito da tela:

