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1. Considerações Gerais 

1.1. Definição 

 

A Declaração Eletrônica de Serviços Recebidos (DSR-e) é um documento emitido e armazenado 

eletronicamente,com o objetivo de registrar as operações relativas a serviços tomados. 

 

Deverão ser registrados documentos recebidos que não sejam as NFS-e do Recife.Entende-se por Documento 

Recebido (DR), as notas convencionas, notas fiscais eletrônicas de outros municípios,recibos, bilhetes  ou  

quaisquer outros documentos relativos a serviços tomados. 

 

Estão dispensados de  registro os documentos emitidos por Microempreendedores individuais (MEI) e por 

autônomos .Caso seja estabelecido em Recife,para ter seus documentos dispensados de registro na DSR-e o 

autônomo deverá comprovar a sua inscrição no Cadastro Mercantil e o recolhimento do CIM.  

 

As declarações poderão ser geradas ao longo do mês, e não deverão ultrapassar o dia 05 do mês subsequente ao 

do serviço tomado. Havendo retenção do ISS para o Município do Recife,  o prazo será o do dia 05 do mês 

subsequente ao do pagamento do serviço efetuado pelo tomador ao prestador. 

 

O pagamento do ISS retido de terceiros deverá será realizado em Guia de Recolhimento de ISS gerada no próprio 

site da NFS-e. 

 

 

 



 

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 
ELETRÔNICA (NFS-e) 

 
   
 

 

Página 4 de 27

Revisado em 30/10/2014  

2. Acesso ao Sistema 

Para realizar uma Declaração Eletrônica de Serviços Recebidos é necessário estar autenticado no Sistema 

através de sua Senha-Web ou Certificado Digital. Para efetuar login, clique em “Acesso ao Sistema”. 

 

2.1.  Acessando o Sistema de NFS-e com Senha Web: 

 

 

 

Preencha o formulário com seu “CPF/CNPJ”, sua “Senha-Web” e o Código mostrado na imagem: 

 

 

Clique em Acesso 

ao Sistema. 

1 - Preencha seu CNPJ. 

2 - Preencha com sua Senha. 

3 - Digite o código 

mostrado na imagem. 

4 - Clique em Entrar. 
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2.2. Acessando o sistema da NFS-e com Certificado Digital 

 

A pessoa jurídica que possuir certificado digital da SRF (e-CNPJ) poderá acessar o sistema da NFS-e sem a 

necessidade de utilização da SENHA WEB. Para tanto, clique em “Acesso ao Sistema”. 

Nesse caso não será necessário digitar o CNPJ. Acesse o sistema da NFS-e clicando no link correspondente. 

 

 

Selecione o Certificado Digital e clique em “OK”. 

                               

 

O seu certificado digital será então identificado. Clique em “Acessar o Sistema”. 

Caso possua e-CNPJ, clique aqui 

para acessar o sistema da NFS-e. 
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Observação: para obter mais informações sobre como criar uma nova senha ou acessar o sistema com 

Certificado Digital, veja o Manual Acesso a NFS-e para Pessoa Júridica disponível na página de Manuais de 

Ajuda do Sistema. 
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3. Declaração Eletrônica de Serviços Recebidos (DSR-e) 

3.1. Realizando uma Declaração Eletrônica  de Serviços Recebidos (DSR-e) 

 

Para realizar uma Declaração Eletrônica de Serviços Recebidos (DSR-e), acesse o sistema e selecione no menu 

a opção “DSR-e”. 

 

 

 

Na tela a seguir, utilize o botão “Declarar”. 

 

 

Clique em DSR-e. 

Clique neste botão para 

Declarar  Documento 

Recebido (DR)  Recebido. 
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3.1.1. Declarando um Documento Recebido (DR) 

Selecione a inscrição do TOMADOR DOS SERVIÇOS. 

 

 

 

Selecione a forma de Tributação dos Serviços e informe o CPF/CNPJ do Prestador de Serviço (preenchimento 

obrigatório).Para prestadores de serviços do exterior,o campo deverá ser preenchido com 999.999.990-50. Em 

seguida, clique no botão “AVANÇAR”. 

 

 

 

Selecione a forma de 

Tributação dos Serviços. 

Informe o CPF/CNPJ do 

Prestador de  Serviços. 

Selecione o tomador de serviços que está fazendo a declaração. 



 

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 
ELETRÔNICA (NFS-e) 

 
   
 

 

Página 9 de 27

Revisado em 30/10/2014  

Atenção! Para declarações de prestadores do exterior, utilize 999.999.990-50. 

 

 

 

 

Após clicar no botão “AVANÇAR”, o sistema mostrará o formulário de Declaração Eletrônica de Serviços 

Recebidos. ATENÇÃO!! Os dados informados no preenchimento da DSR-e são de inteira responsabilidade do 

tomador dos serviços.   

 

 

999.999.990-50 

Utilize 999.999.990-50 para prestadores do exterior. 
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A seguir detalharemos cada um dos campos. 

 

3.1.1.1. Informações sobre o Prestador de Serviços 

 

Caso o CPF/CNPJ do prestador de serviços esteja devidamente cadastrado na base de dados da Prefeitura, o 

sistema preencherá estes dados automaticamente.  
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Se o prestador ainda não estiver cadastrado, será necessário preencher o Nome/Razão Social, Endereço 

completo (CEP, Estado, Cidade, Bairro, Logradouro, Número), Inscrição Estadual e E-mail.  

 

PRESTADOR DE SERVIÇOS DO EXTERIOR: Deixe os campos CEP, CIDADE e UF em branco e preencha os 

campos, LOGRADOURO e COMPLEMENTO com endereço e país do prestador. 

 

 

3.1.1.2. Informações sobre o Serviço Tomado 

 

Preencha o Número, a Série (se houver) e a Data de Emissão do Documento Recebido. 

 

Selecione o Tipo de Documento: Nota Fiscal, Recibo, Bilhete/Ingresso ou Outro Documento. 

 

Selecione o Item da Lista de Serviços e o CNAE correspondente ao serviço tomado. Se o ISS for devido para 

Recife,  o sistema preencherá automaticamente a alíquota correspondente. Se o prestador for optante do Simples 

Nacional o tomador poderá alterar a alíquota quando o ISS for retido.  

 

Campos CEI (código da obra) e Anotação de Responsabilidade Técnica: opcionais para serviços de construção 

civil. 

 

Marque Sim se o ISS for Retido e Não em caso contrário. Selecione Sim se o prestador for optante do Simples 

Nacional e Não em caso contrário. Preencha o Valor Total da Nota e, caso se aplique, o Valor das Deduções e 

aData de Pagamento (data em que o serviço foi pago pelo tomador ao prestador). Quando o ISS for tributado 

no Município de Recife e retido na fonte, esta data será considerada para efeito da COMPETÊNCIA DO 

IMPOSTO, quando da geração da guia de recolhimento. 

 

Preencha a Discriminação dos Serviços de acordo com o texto do Documento Recebido (DR). Este 

preenchimento é opcional. Clique em AVANÇAR. 
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3.1.1.3. Finalizar Declaração 

 

Ao clicar no botão “AVANÇAR” o sistema irá apresentar a tela com o resumo da declaração.  

 

Confira atentamente todas as informações, caso seja necessário fazer alguma alteração, clique em ”VOLTAR” e 

o sistema abrirá novamente a tela de preenchimento da declaração, permitindo a realização dos ajustes 

necessários.  

 

Após verificar as informações do Documento Recebido (DR), clique no botão ”DECLARAR”. 

 

Atenção: ao clicar no botão “DECLARAR”, a declaração não poderá mais ser alterada! 

 

 

 

 

 

  

Clique aqui para 

concluir a declaração. 

Clique aqui para  retornar a 

Página Anterior. 
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3.1.1.4. Visualizando a Declaração Eletrônica de Serviços Recebidos(DSR-e) 

 

Ao concluir a declaração o sistema abrirá a página informando que a declaração foi efetuada com sucesso  e 

permitirá ao tomador: visualizar a DSR-e, emitir Guia de Recolhimento ou declarar outro Documento 

Recebido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para visualizar a DSR-

e clique Aqui. 

Para iniciar uma DSR-e  selecione o tomador, a forma de 

Tributação, informe o CPF/CNPJ do Prestador e Clique Aqui. 
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O usuário poderá visualizar a DSR-e, que será apresentada da seguinte forma: 
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4. Consultando  uma DSR-e 

 

Para consultar uma Declaração Eletrônica de Serviços Recebidos (DSR-e), acesse o sistema e selecione o menu  

“Consultas” \ “Notas Fiscais”. 

 

Ao selecionar a opção “Notas Fiscais” o sistema abrirá a página de Consulta de Notas Emitidas ou Recebidas. As 

consultas podem ser realizadas por seleção de período ou por número de documento. 

 

Clique na aba NOTAS RECEBIDAS,selecione o TOMADOR DOS SERVIÇOS, escolha o filtro desejado (emissão, 

competência ou fato gerador) e, após indicar o PERÍODO para consulta, clique em “CONSULTAR”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecione esta aba para 

consultar  Notas Recebidas. 



 

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 
ELETRÔNICA (NFS-e) 

 
   
 

 

Página 17 de 27

Revisado em 30/10/2014  

 

 

A página seguinte lista todas as DSR-e no período selecionado. Para visualizar uma DSR-e, basta clicar no 

número do documento. 

 

 

 

 

 

 

Selecione o Período desejado 

para a Consulta 

Clique no botão CONSULTAR 

para visualizar a Consulta. 

Selecione se deseja fazer a 

consulta pela Data da Emissão  

pela Data da Competência ou 

Fato Gerador. 

 

Clique aqui para Visualizar a NFS-e 

ou  DSR-e. 

Clique aqui para escolher os filtros desejados 
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Para Consultar por Número de Documento selecione a Consulta por DR. Após, informe o CPF/CNPJ do 

Prestador, o Número, a Série do Documento Recebido (DR) Declarado e o Tipo de Documento, após, clique em 

“CONSULTAR”.  

 

 

 

Selecione Consulta por DR. 

Informe CPF/CNPJ do Prestador de 

Serviços, quando  for o caso, o Número 

e a Série do DR. 

Clique no botão CONSULTAR  

para visualizar a Consulta. 
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5. Cancelando uma DSR-e 

DSR-e emitidas indevidamente ou com erro poderão ser CANCELADAS (não existe o módulo SUBSTITUIÇÃO 

para DSR-e). 

 

Para cancelar uma Declaração Eletrônica de Serviços Recebidos(DSR-e), o tomador deverá proceder de acordo 

com o indicado no item CONSULTA e clicar no link com o número do documento. 

 

 

 

Em seguida o sistema apresentará a imagem da DSR-e em questão: 

 

 

 

 

Clique no número da declaração 

documento. 

Clique no botão CANCELAR DSR-e. 
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ATENÇÃO!!!  

Para cancelar uma DSR-e ainda não vinculada a uma guia de recolhimento ou aquela cujo pagamento do imposto 

já tenha sido reconhecido pelo sistema de NFS-e(GUIA QUITADA), bastará clicar em “CANCELAR DSR-e”.  

Caso  a DSR-e a cancelar esteja vinculada a uma guia emitida e ainda não paga, será necessário cancelar antes 

a guia. 

  

Se a guia do ISS  já foi paga, aguarde o reconhecimento da quitação, pelo sistema  de NFS-e e,só então, cancele 

a DSR-e. 
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6. Envio de DSR-e em Lote 

 

Contribuintes que tenham um volume muito grande de documentos recebidos para declarar podem optar por fazer 

a declaração através de envio de arquivo texto. 

 

Para enviar o arquivo acesse "Envio de RPS/DSR-e em lote. 

 

 

 

 

 

 

O arquivo é o mesmo utilizado para conversão de RPS em NFS-e, basta utilizar o tipo de registro 40 para as 

declarações. Para mais informações sobre o arquivo, a descrição do layout e dos códigos de erro, acesse a 

página AJUDA > MANUAIS e baixe o arquivo "Envio de RPS/DSR-e em Lote.  

Selecione o arquivo contendo 

a Declaração em lote  

Se esta opção estiver selecionada, o arquivo será processado 

automaticamente caso o mesmo seja validado com sucesso 

Clique aqui para 

enviar o arquivo 
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7. Emitindo a Guia de Recolhimento  

 

Para emitir uma Guia de Recolhimento, acesse o sistema,  e selecione “Guias de Recolhimento”. 

 

Na página da Guias de Recolhimento o usuário tem a opção de selecionar o exercício desejado, visualizar as 

guias pendentes de recolhimento, quitadas ou canceladas. 

 

Escolha a competência desejada e clique em “EMITIR GUIA”. 

Para consultar, imprimir  ou cancelar uma guia emitida, clique no “número do documento” . 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Atenção: Uma mesma guia de recolhimento poderá incluir o ISS de NFS-e emitidas ou aquele retido na 

fonte  ( de NFS-e recebidas e/ou  DSR-e) 

 

 

 

Selecione o Exercício da Guia 

de Recolhimento. 

Clique em Emitir Guia ou no Número do Documento 

para visualizar a guia de Recolhimento com as Notas 

Fiscais  que a compõem. 
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Na página seguinte consulte os dados da Guia de Recolhimento, informe a Data de Pagamento desejada e 

selecione as NFS-e (Emitidas e/ou Recebidas) e/ou DSR-e, cujo imposto será recolhido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao clicar no botão “SELECIONAR NOTAS”, o sistema disponibilizará uma página contendo os dados da Guia e a 

relação das NFS-e Emitidas e/ou Recebidas e das DSR-e. O usuário deverá confirmar a seleção das notas que 

vão compor a Guia de Recolhimento. 

 

Informe a Data para Pagamento da 

Guia de Recolhimento. 

Clique Aqui para voltar 

a página anterior. 
Clique aqui para selecionar as 

notas para pagamento. 

Clique aqui para imprimir a 

Guia de Recolhimento 
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Ao finalizar a seleção clique no botão “CONFIRMAR SELEÇÕES” para retornar a página anterior da emissão da 

Guia de Recolhimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clique Aqui para visualizar o DR. 

Clique aqui para 

confirmar a Seleção. Clique aqui para retornar 

para a Emissão da Guia. 

Clique aqui para selecionar  as 

notas que vão compor a guia. 



 

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 
ELETRÔNICA (NFS-e) 

 
   
 

 

Página 25 de 27

Revisado em 30/10/2014  

Após, informar a Data para Pagamento e confirmar a seleção das NFS-e Emitidas e/ou Recebidas e/ou DSR-e 

que vão compor a Guia de Recolhimento, clique em IMPRIMIR GUIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clique aqui para gerar  a 

Guia de Recolhimento. 
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7.1. CANCELAMENTO DE GUIA 

 

Caso necessite CANCELAR uma guia emitida, clique no número da guia e em CANCELAR GUIA.  

 

ATENÇÃO!! NÃO CANCELAR guia para a qual já houve o recolhimento do ISS, mas o sistema de NFS-e ainda 

não reconheceu  o pagamento (a guia continua como PENDENTE). 

 

Para visualisar/cancelar a 

guia clique em seu número. 
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Clique para cancelar a guia. 


