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1

Considerações Gerais

1.1

Definição

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é o documento emitido e armazenado eletronicamente em sistema
próprio da Prefeitura deste Município, com o objetivo de registrar as operações relativas à prestação de serviços.

1.2

Obrigatoriedade de emissão da NFS-e

Estão obrigados à emissão da NFS-e todos os prestadores de serviços pessoas jurídicas estabelecidas em
Recife, com exceção daquelas dispensadas ou proibidas, conforme disposto na legislação. Estão obrigados,
ainda, todos os profissionais autônomos de nível superior e alguns profissionais autônomos de nível médio,
conforme previsão legal.
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2

Cadastrando a SENHA WEB para acesso ao sistema da NFS-e

Para solicitar senha WEB e o seu desbloqueio, siga os seguintes procedimentos:

2.1

Solicitação de Senha WEB

Acessar o site (https://nfse.recife.pe.gov.br) e clicar em Solicitar Senha Web.

2- Clique no
1- Clique em

botão “Prosseguir”.

“Solicitar SENHA WEB”.

Para criar sua SENHA WEB, preencha os dados solicitados no formulário e clique no botão Enviar Solicitação.
Cada CPF/CNPJ poderá ter uma única SENHA WEB.
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Escolha a opção
“Pessoa Jurídica”.

Importante!

6 a 10 caracteres!

Preencha os dados solicitados no formulário
e clique no botão “Enviar Solicitação”.

ATENÇÃO!
Em caso de esquecimento ou bloqueio de senha WEB, seu recadastramento poderá ser realizado pelo e-mail
informado. Mantenha-o atualizado.
Após clicar no botão “Enviar Solicitação” será apresentada a tela abaixo. Clique no botão “Visualizar Solicitação” e
imprima a solicitação.
A solicitação impressa deverá ser assinada (com firma reconhecida) e entregue no endereço descrito na própria
solicitação (juntamente com a documentação requerida).
Sem isso, a SENHA WEB que possibilita o acesso às informações fiscais de interesse exclusivo do solicitante, não
poderá ser desbloqueada.
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2.2

Abertura de Processo Eletrônico de desbloqueio de senha WEB

Acessar o site da Prefeitura do Recife (http://www2.recife.pe.gov.br/), clicar em Atendimento ao Contribuinte >
Abertura de Processos para Pessoas Jurídicas e Autônomos > Desbloqueio - Senha Web Pessoa Jurídica.
IMPORTANTE!
Anexar documentos solicitados e informar e-mail VÁLIDO.

1- Em Atendimento ao Contribuinte clique em
“Abertura e Acompanhamento de Processos”.
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2- Clique em “Abertura de Processos
Para Pessoas Jurídicas e Autônomos”.
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3- Clique em “Desbloqueio
Senha Web Pessoa Jurídica”.
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Recebimento de e-mail com o número do processo.
MODELO:
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2.3

Entrega do Formulário

O formulário preenchido (item 2.1) deverá ser impresso e assinado pelo (s) administrador (es) com
reconhecimento de firma e entregue em um dos postos de atendimento, informando o número do processo aberto
no site da Prefeitura.

Assinar e reconhecer firma.

Após ter sua Solicitação de Desbloqueio de SENHA WEB aprovada pela Prefeitura, o acesso às informações
fiscais de seu interesse exclusivo estarão disponíveis.
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Observações sobre a SENHA WEB:
A senha liberada para uma mesma raiz de CNPJ dará direito ao acesso a todas as inscrições municipais a ela
vinculadas.
A pessoa jurídica poderá requerer a liberação de senhas distintas para as suas filiais.

2.4

Senha Esquecida ou Bloqueada

Se esqueceu a senha ou após algumas tentativas a mesma foi bloqueada, siga os seguintes procedimentos:
a) Acesse o Portal da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
b) Clique no link: "Esqueceu a SENHA ou ela foi bloqueada? "
c) Preencha o CPF ou CNPJ e o código da imagem para receber em seu e-mail cadastrado um link para
recadastramento da senha web.
Você receberá no e-mail cadastrado um link onde deverá cadastrar nova senha.
Caso não tenha tido êxito através destes procedimentos, a empresa deverá requerer nova senha WEB (siga os
procedimentos indicados neste Manual, relativamente ao Cadastramento de Senha WEB.
ATENÇÃO!
É importante que o e-mail informado quando do cadastramento da senha esteja sempre atualizado (link
ALTERAÇÃO DE EMAIL):
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2.5

Alteração de SENHA WEB

A SENHA WEB representa sua assinatura eletrônica, é intransferível e poderá ser alterada a qualquer tempo pelo
seu detentor, no link "Alteração de Senha" disponibilizado no portal da NFS-e (Perfil da empresa > Alteração de
Senha):

A pessoa física ou jurídica detentora da senha será responsável por todos os atos praticados por meio da senha
por ela cadastrada, com os efeitos jurídicos e fiscais previstos na Legislação.
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3

Acessando o sistema da NFS-e pela primeira vez

O sistema da NFS-e poderá ser acessado por meio da SENHA WEB ou por certificação digital.
Certificado digital é o documento eletrônico de identidade emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela
Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil – AC Raiz, que certifica a autenticidade dos emissores e destinatários
dos documentos e dados que trafegam numa rede de comunicação, bem como assegura a privacidade e a
inviolabilidade destes.
Os certificados digitais utilizados no sistema da NFS-e da Prefeitura deste Município deverão ser emitidos por
Autoridade Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICPBrasil, tipo A1, A3 ou
A4, devendo conter o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ do proprietário do
certificado digital ou, no caso de pessoas físicas, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF.
Os certificados digitais e-CPF e e-CNPJ são exemplos de certificados ICP-Brasil válidos.
Para obter mais informações sobre os certificados digitais e-CPF ou e-CNPJ, acesse o site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br

3.1

Acessando o sistema da NFS-e pela primeira vez com a Senha Web

Com o desbloqueio da SENHA WEB, será possível acessar o sistema da NFS-e. Para tanto, selecione o menu
“NFS-e” e clique em “Acesso ao Sistema” (endereço eletrônico https://nfse.recife.pe.gov.br).

Selecione a opção “Acesso ao Sistema”.
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Em seguida digite seu CNPJ, sua SENHA WEB, o código da imagem e clique no botão “Entrar”.

1- Digite seu CNPJ.
2- Digite sua SENHA WEB.

3- Digite o código da imagem e em
seguida clique no botão “Entrar”.
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3.2

Acessando o sistema da NFS-e pela primeira vez 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.

Caso possua e-CNPJ, clique aqui
para acessar o sistema da NFS-e.

Selecione o Certificado Digital e clique em “OK”.
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O seu certificado digital será então identificado. Clique em “Acessar o Sistema”.

Observações importantes:
A opção pelo acesso exclusivamente com certificado digital (e-CNPJ ou e-CPF) impedirá o acesso ao
sistema de NFS-e em caso de expiração ou problemas com o certificado;
O acesso ao sistema com CERTIFICADO DIGITAL possibilita o cadastramento de SENHA WEB, não sendo
necessário proceder conforme acima indicado.
Informações sobre como obter, renovar e revogar seu Certificado Digital
Para obter mais informações sobre os certificados digitais e-CPF ou e-CNPJ, acesse o site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br
Requisitos técnicos:
A versão do navegador Internet recomendada para o correto funcionamento dos certificados e serviços é o
Microsoft Internet Explorer, versão 8 ou posterior. Para os demais navegadores, consulte a versão recomendada
com a autoridade certificadora emissora do certificado.
Para que os serviços utilizando certificados digitais funcionem adequadamente, é necessário que o seu navegador
esteja habilitado para gravação de cookies.
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3.3

Configurações do Perfil do Contribuinte

Por meio das Configurações do Perfil do Contribuinte, a empresa deverá informar/complementar seus dados para
contato, definir seu logotipo, informar seus dados na lista de prestadores disponível no Portal da NFS-e, autorizar
o acesso de seu contador, além de configurar diversas opções.
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3.3.1 Campo “CONTRIBUINTE”
No campo “Contribuinte” serão automaticamente listados todos os estabelecimentos inscritos no Cadastro
Municipal com a mesma raiz de CNPJ e que possuam inscrição ativa:
Não serão listados no sistema da NFS-e os estabelecimentos não inscritos no Cadastro Municipal;
Na hipótese de existirem estabelecimentos prestadores de serviço não listados no campo “Contribuinte”, é
necessário efetuar a devida inscrição ou atualização de dados no Cadastro Municipal.

Observações importantes:


Configuração de Perfil obrigatória para cada um dos estabelecimentos do contribuinte
A configuração do Perfil do Contribuinte deverá ser efetuada para cada um dos estabelecimentos listados no
campo “Contribuinte”. Selecione a inscrição para o qual deseja configurar o perfil e informe os demais dados
solicitados nesta tela.
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Estabelecimentos não prestadores de serviço ou sem código de atividade vigente cadastrado
Para estabelecimentos não prestadores de serviço ou sem código de atividade vigente cadastrado no cadastro
municipal, somente estarão disponíveis para preenchimento os seguintes campos:


Dados da Empresa;



Dados para Contato;



E-mail para recebimento de NFS-e;



Identificação do Contador.
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Estabelecimentos localizados fora deste Município.
Os estabelecimentos localizados fora deste Município também poderão acessar o sistema da NFS-e para
consultar as NFS-e recebidas e configurar seu perfil.
O acesso ao sistema será possível por meio de SENHA WEB ou CERTIFICADO DIGITAL. A configuração do
Perfil do Contribuinte deverá ser efetuada para cada um dos estabelecimentos localizados fora do Município
que receberão NFS-e.

3.3.2 Campo “DADOS DA EMPRESA”
As informações a seguir constarão na Lista de Prestadores das empresas emitentes de NFS-e. Esta lista fica
disponível na página principal do portal da NFS-e.
Nome Fantasia: informe o Nome Fantasia da pessoa jurídica (preenchimento obrigatório).


Site: Informe o endereço eletrônico da pessoa jurídica, no caso de existir site (página) institucional na Internet
(preenchimento opcional)



Resumo sobre a empresa: descreva um breve resumo sobre a empresa e suas atividades. (Preenchimento
opcional)



Incluindo ou alterando o logotipo da pessoa jurídica: o contribuinte poderá ainda incluir ou alterar o
logotipo ou logomarca que será automaticamente apresentado na emissão de cada Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica. O logotipo não será apresentado na Lista de Prestadores (inclusão opcional)

Para tanto, o logotipo deverá ser digitalizado em um arquivo do tipo GIF ou JPEG com tamanho de no máximo 10
Kb. Para que não ocorra perda de resolução, recomenda-se que o arquivo tenha 60 pixels de altura e 60 pixels de
largura.
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Após realizar a inclusão ou alteração do logotipo da empresa, clique em “Gravar” para salvar a imagem, que
aparecerá em todas as Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas – NFS-e emitidas. Observamos que as informações
de Nome Fantasia, Site e Resumo sobre a empresa não aparecerão nas NFS-e emitidas.

Exemplo de cabeçalho de uma NFS-e, com logotipo
personalizado pelo prestador de serviços.

3.3.3 Campo “DADOS PARA CONTATO”
As informações nesse campo são de preenchimento obrigatório. Deverão ser informados o Nome, E-mail e
Telefone da pessoa física responsável pelo contato com a Prefeitura deste Município.

Sugerimos ainda que seja informado um texto de sua escolha (frase de segurança). Esta frase aparecerá em
todas as mensagens enviadas pelo Sistema da NFS-e para o seu e-mail, de forma que você tenha segurança da
autenticidade do remetente.
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Sempre que receber um e-mail do sistema da NFS-e, confira a frase de segurança informada na mensagem. Caso
ela não exista ou esteja incorreta, não abra a mensagem e proceda à sua exclusão.

Trecho de mensagem de e-mail encaminhado pelo
sistema da NFS-e com a frase de segurança escolhida.

3.3.4 Campo “E-MAIL PARA RECEBIMENTO DE NFS-e”
Informe o E-mail a ser impresso na Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-e, caso deseje receber
automaticamente a NFS-e por e-mail.
Se esta opção for selecionada, você passará a receber automaticamente as NFS-e.

3.3.5 Campo “IDENTIFICAÇÃO DO CONTADOR”
Esse campo não é de preenchimento obrigatório. O contador, desde que devidamente cadastrado pelo
contribuinte emitente ou recebedor da NFS-e, poderá ter acesso a algumas funcionalidades da NFS-e.

O cadastramento do CPF do contador ou o CNPJ da empresa responsável pela contabilidade deve ser efetuado
pelo próprio contribuinte, no campo “Identificação do Contador”, na tela de “Configurações do Perfil do
Contribuinte”. Não há necessidade de cadastrar o contador que é empregado da empresa.
ATENÇÃO!
Esse campo deverá ser alterado caso o contador deixe de prestar serviço para a empresa/entidade.

Revisado em 26/12/2017

Página 27 de 110

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
ELETRÔNICA (NFS-e)

Ao cadastrar um contador, o mesmo automaticamente receberá acesso para:


Receber e-mail automaticamente a cada NFS-e emitida;



Consultar as NFS-e emitidas e/ou recebidas por seus clientes;



Gerar Talão Fiscal Eletrônico (TF-e);



Exportação de Arquivo de NFS-e;



Emitir as respectivas Guias de Recolhimento.

Opcionalmente, o contribuinte poderá autorizar o Contador a:


Converter os RPS emitidos em NFS-e (individualmente ou por lote);



Cancelar ou substituir uma NFS-e emitida pelo contribuinte;

Observações:


Qualquer contador pode ser cadastrado, independentemente de estar ou não estabelecido neste Município;



O acesso do Contador (tanto Pessoa Física quanto jurídica), se dará com SENHA WEB ou CERTIFICADO
DIGITAL.

3.3.6 Campo “REGIME DE TRIBUTAÇÃO”
As opções constantes no campo “Regime de Tributação” têm preenchimento obrigatório. Esse campo determinará
o regime de tributação da NFS-e. Por esse motivo, antes de emitir a primeira NFS-e ou havendo qualquer
alteração no regime de tributação, é necessário atualizar o perfil e, só então, a NFS-e deverá ser emitida.

Opções disponíveis
1. Contribuinte sujeito a tributação normal
Deverão selecionar esta opção os contribuintes sujeitos à tributação normal pelo ISS.


Os contribuintes sujeitos à tributação normal, que recolhem o ISS nos termos da Legislação tributária deste
Município;



Os contribuintes NÃO optantes pelo Simples Nacional como microempresa ou empresa de pequeno porte;



Os contribuintes isentos ou imunes.

2. Optante pelo Simples Nacional (recolhimento do ISS pela Receita Federal - DAS)
3. Optante pelo Simples Nacional (recolhimento do ISS pela Prefeitura - DAM)
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3.3.7 Regimes Especiais: Sociedade Simples, Cooperativas e Empresas sob
Regime de Estimativa
ATENÇÃO!
As empresas enquadradas nos regimes especiais de SOCIEDADES SIMPLES (que recolham pelo número de
profissionais), COOPERATIVAS e empresas de ESTIMATIVA deverão ser marcadas no perfil por representante
da Prefeitura do Recife, conforme o disposto na legislação.

3.3.8 Campo “CÓDIGO DA ATIVIDADE PRINCIPAL”
Selecione o código referente à sua atividade principal. Esse código de atividade será selecionado
automaticamente na emissão de NFS-e.
ATENÇÃO!
A atividade aqui indicada é a atividade principal da empresa. Entretanto, caso preste serviço com atividade
diferente, deverão ser informados no momento da emissão da NFS-e o CNAE e o item da lista correspondentes.

ATENÇÃO!
É importante que a atividade (s) desenvolvidas pela empresa conste (m) no Cadastro Mercantil de Contribuintes
da Prefeitura do Recife. Mantenha-o atualizado.
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3.3.9 Campo “CATEGORIAS DA LISTA DE PRESTADORES DO SITE”
Selecione ao menos uma categoria de serviços, até o limite de 5 categorias. Após a autorização para emissão de
NFS-e, os dados informados no campo “Dados da Empresa” estarão automaticamente disponíveis na Lista de
Prestadores do Site que já estão emitindo a NFS-e, em cada uma das Categorias selecionadas.

As categorias serão automaticamente sugeridas, de acordo com os códigos de serviço cadastrados no cadastro
municipal do prestador de serviços.
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Lista de prestadores de serviço disponível para consulta no portal da NFS-e

3.3.10 Campo “OPÇÕES DO PRESTADOR”


Opções disponíveis
1. Desejo enviar e-mail automaticamente ao tomador a cada NFS-e emitida
2. Desejo enviar e-mail automaticamente ao meu contador a cada NFS-e emitida
3. Autorizo que meu contador converta meus RPS em NFS-e
4. Autorizo que meu contador cancele/substitua NFS-e

Caso tenha acessado o sistema por meio de certificado digital, estarão ainda disponíveis as seguintes opções:


Opções disponíveis apenas para que acessou o sistema da NFS-e por certificado digital
Desejo acessar o sistema utilizando sempre meu e-CNPJ

Selecione esta opção caso deseje sempre acessar o sistema da NFS-e apenas por meio do certificado digital eCNPJ. Se esta opção estiver selecionada, não será possível acessar o sistema da NFS-e por meio de SENHA
WEB.
Selecione esta opção caso deseje que seus usuários obrigatoriamente acessem o sistema da NFS-e por meio do
certificado digital e-CPF.
ATENÇÃO!
As marcações de acesso com e-CNPJ ou e-CPF impedem o acesso com senha WEB, o que impossibilita o
uso do sistema se ocorrerem problemas com o CERTIFICADO DIGITAL.
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Após finalizar o preenchimento de todos os campos da tela de “Configuração do Perfil do Contribuinte”, clique em
“Gravar”. Esse preenchimento deverá ser realizado para todos os estabelecimentos listados no Campo
“Contribuinte”.
ATENÇÃO!
Sempre que houver alterações nos dados informados, é importante registrá-las no Perfil e, em seguida, clicar em
GRAVAR.
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4

Gerenciamento de usuários

Por meio da tela “Gerenciamento de Usuários”, será possível consultar, excluir ou cadastrar os usuários de sua
empresa, definindo as restrições de acessos de cada um deles. Com isto, você evita o compartilhamento da senha
de sua empresa, aumentando a sua segurança.
Cada usuário gerenciado poderá acessar o sistema da NFS-e individualmente por meio de senha própria ou
certificado digital.

4.1

Cadastrando usuários

Para que um usuário possa ser autorizado a acessar os dados da sua empresa no sistema da NFS-e, é
necessário que já acesse o sistema (SENHA WEB ou CERTIFICADO DIGITAL) e tenha configurado o perfil.
A pessoa jurídica deverá acessar o módulo de “Gerenciamento de Usuários” e cadastrar para cada inscrição o nº
do CPF ou CNPJ das pessoas autorizadas (*).

Digite o CPF/CNPJ e clique em

Clique aqui para consultar os usuários e

“Avançar” para incluir um novo usuário.

os estabelecimentos a ele vinculados.

Os acessos que podem ser atualmente permitidos, no todo ou em parte pelo detentor da SENHA WEB da pessoa
jurídica são:



















Consultas
Exportação de DR/NFS-e
Alteração de Perfil
Emissão de NFS-e
Conversão de RPS On-Line
Emissão de Carta de Correção
Cancelamento de NFS-e
Envio de RPS via Lote
Emissão de Guia
Cancelamento de Guia
Indicação de Imóveis
Leitura de Mensagens
Exclusão de Mensagens
Envio de Mensagens
DSR-e
Cancelamento de DSR-e
Consulta de Confissão/Parcelamento
Solicitar Confissão/Parcelamento
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O detentor da SENHA WEB ou CERTIFICADO DIGITAL deverá selecionar, para cada um dos estabelecimentos
da pessoa jurídica, os acessos permitidos para cada usuário.

Selecione, no todo ou em parte, os acessos a serem
disponibilizados ao usuário.

(*) as pessoas autorizadas necessitam configurar o perfil no sistema da NFS-e, previamente, mediante senha ou
CERTIFICADO DIGITAL.
Observações Importantes


Os acessos podem ser alterados ou revogados a qualquer tempo;



Todos os atos praticados pelo usuário no sistema da NFS-e são registrados. A pessoa jurídica será
responsável por todos os atos praticados por meio do acesso delegado ao usuário para acesso ao sistema da
NFS-e.
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4.2

Alterando acessos ou excluindo usuários

Consulte inicialmente a relação de usuários cadastrados, clicando em “Consultar Usuários”. O sistema da NFS-e
permite identificar usuários por estabelecimento do contribuinte e também por tipo de funcionalidade do sistema
da NFS-e que o usuário tem acesso.

Clique aqui para alterar os acessos do
usuário ou excluí-lo do sistema.

Clique no CPF do usuário para alterar os acessos ou excluir usuários. Os acessos disponibilizados a esse usuário
serão apresentados. Para alterar os acessos desse usuário, clique em “Alterar”. Para excluir o usuário, não mais
permitindo seu acesso ao sistema da NFS-e em nome da Pessoa Jurídica, clique em “Excluir”.
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4.3

Acesso ao sistema da NFS-e utilizando a senha ou certificado digital
do usuário gerenciado

Ao acessar o sistema da NFS-e em nome da empresa, por meio de sua senha individual, o usuário deverá clicar
em “Minha Empresa”.
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5

Solicitando a Autorização para emissão de NFS-e

A opção pela emissão de NFS-e depende de solicitação do interessado. A autorização para emissão de NFS-e
deve ser solicitada após a finalização das Configurações do Perfil do Contribuinte.
Para emissão de NFS-e é necessário ter inscrição ATIVA no Cadastro Mercantil de Contribuintes da Prefeitura do
Recife e registro de atividade prestadora de serviços (Lista de Serviços, Lei Complementar 116/2003).
Para solicitar autorização para emissão de NFS-e, entre no menu “Autorização para Emissão”, escolha o
estabelecimento desejado e depois clique em “Solicitar Autorização”. A autorização deverá ser solicitada PARA
CADA INSCRIÇÃO MUNICIPAL.

Selecione o estabelecimento a
ser autorizado a emitir NFS-e.

Clique aqui para
solicitar a Autorização.

Após a solicitação, a autorização é imediata e a opção “Emissão de NFS-e” já está disponível no menu principal.
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Observações importantes sobre a autorização de emissão de NFS-e:


Inclusão do prestador na Lista de Prestadores
A partir do deferimento da autorização de emissão de NFS-e, o prestador passará a constar da Lista de
Prestadores disponível no Portal da NFS-e.



Autorização deve ser efetuada para cada um dos estabelecimentos da Pessoa Jurídica



Pessoas jurídicas sem códigos de serviço no Cadastro Municipal
É necessário que o prestador de serviços possua ao menos uma atividade que corresponda a um item da lista
de serviços elencados na Lei Complementar 116/2003.



Prestadores de serviço recentemente inscritos no Cadastro Municipal ou que efetuaram alteração
cadastral
O sistema da NFS-e leva em média 1 (um) dia para identificar um prestador de serviços que acabou de
efetivar sua inscrição no Cadastro Municipal ou que procedeu a alguma alteração. Nesta situação, aguarde ao
menos um dia para que a opção de autorização para emissão de NFS-e esteja disponível.
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6

Emissão de NFS-e

A opção para emissão da NFS-e somente estará disponível após o deferimento da autorização.

6.1

Campo Prestador de Serviços

Nesse campo será apresentada a relação de estabelecimentos já com autorização para emissão de NFS-e.
Clicando na seta à direita, selecione a inscrição na qual deseja emitir a NFS-e

Não serão apresentados nesta lista:


Os estabelecimentos não inscritos no cadastro municipal. Nesse caso, é necessário que seja efetuada a
devida inscrição ou atualização de dados no cadastro municipal.



Os estabelecimentos ainda sem autorização para emissão de NFS-e;

6.2

Campo Tributação dos Serviços

1. Tributado no Município
Selecione esta opção para serviços onde o ISS deve ser recolhido neste Município. Nesta situação estão
enquadrados:


Os serviços prestados onde o ISS deve ser recolhido neste Município pelo prestador;



Os contribuintes enquadrados no SIMPLES, tanto como Microempresa quanto como Empresa de
Pequeno Porte, onde o ISS deve ser recolhido neste Município;



Os serviços prestados onde o ISS deve ser recolhido neste Município pelo tomador (ISS fonte), inclusive
para prestadores optantes pelo Simples Nacional.



Os serviços prestados a tomadores de serviço localizados no exterior, mas que não configurem
exportação de serviços, nos termos da Legislação.

2. Tributado fora do Município
Selecione esta opção para serviços cujo ISS deverá ser recolhido fora deste Município. Os serviços considerados
tributados fora do Município de Recife estão sujeitos a fiscalização por este Município.

Revisado em 26/12/2017

Página 39 de 110

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
ELETRÔNICA (NFS-e)

As NFS-e emitidas nessa condição não constarão da guia de recolhimento da NFS-e.
3. Isento / Imune/Suspenso por Decisão Judicial
Entidades/empresas isentas, imunes, ou com suspensão da exigibilidade do crédito tributário por Decisão Judicial
são obrigadas à emissão de NFS-e e. Essa marcação deverá ser feita previamente pela Prefeitura no perfil da
empresa/entidade, desde que atendam às exigências legais. Mesmo que a marcação seja possibilitada, a emissão
da NFS-e com essa informação é de responsabilidade do usuário e será analisada quando de uma ação fiscal.
Exportação de Serviços:
Nos casos de exportação de serviços, será necessário solicitar a marcação no sistema de NFS-e como IMUNE.
Não deve ser aplicada essa regra nos casos em que os serviços foram desenvolvidos e concluídos no Brasil,
ainda que o pagamento tenha sido efetuado por contratante residente ou estabelecido no exterior.
ATENÇÃO!


Suspenso / Decisão Judicial: quando da emissão da NFS-e, informe no campo “Discriminação dos Serviços”
o número do processo judicial que deferiu a suspensão do crédito tributário.



As atividades não previstas na lista de serviços da Lei Complementar 116/03 estão impedidas da emissão de
NFS-e.

6.3

“Campo Tomador de Serviços”

Como regra geral, para a emissão da NFS-e deverá ser informado o CPF ou CNPJ do tomador dos serviços.
A marcação do CNPJ é obrigatória. Caso o tomador pessoa física opte por não informar seu CPF será possível
prosseguir sem o preenchimento desse campo.

Digite o CPF ou CNPJ do tomador
ou selecione seu apelido.



Tomadores estabelecidos fora do País
No caso de tomador estabelecido fora do País, não informar o nº do CNPJ e clicar em “avançar”.
No formulário da NFS-e deixe em branco os campos “CEP – ESTADO – CIDADE”, e no campo destinado ao
Bairro informe a cidade e país do tomador de serviços.
Os demais campos deverão ser preenchidos normalmente.
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Apelido:
Alternativamente, será possível criar um apelido, de modo que seja possível identificar mais rapidamente os
principais tomadores de serviços. A criação do apelido pode ser realizada no momento da emissão de uma NFS-e
para o respectivo tomador de serviços, com o preenchimento do campo específico, que consta ao lado do campo
e-mail, quando se detalham os dados do tomador. Caso tenha criado algum apelido para seus tomadores, será
possível selecioná-lo (campo abaixo) em vez de se digitar o CPF ou CNPJ.

Clique aqui caso deseje excluir
algum apelido da lista.

Após digitar o CPF/CNPJ ou selecionar o apelido do tomador de serviços, clique em “Avançar”.
Observações:
Informação do CPF:
Caso não seja informado o CPF, o tomador de serviços não terá direito ao crédito no IPTU.
CNPJ do tomador de serviços possui mais de uma inscrição no Cadastro Municipal
Caso o CNPJ informado tenha mais de uma inscrição no Cadastro Mercantil do Município, todas as inscrições
serão apresentadas. O prestador de serviços deverá selecionar a inscrição referente ao estabelecimento que
tomou o serviço.
NFS-e emitidas para autônomos e cartórios
Caso o CPF informado seja de autônomo ou de titular de cartório, deverá ser selecionada a opção se a NFS-e
está sendo emitida para a pessoa física ou para o Profissional Autônomo/Cartório.
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Preencher, em seguida, os campos abaixo. Caso o tomador seja inscrito no Sistema de NFS-e ou no Cadastro
Mercantil da Prefeitura de Recife, seus dados serão reconhecidos automaticamente e não será possível alterá-los.
Se tiver havido alteração cadastral (razão social, endereço, etc.), o tomador deverá comunicá-lo à Prefeitura do
Recife (se tiver inscrição municipal na Prefeitura de Recife) ou alterá-lo no Sistema de NFS-e.

ATENÇÃO!
Tomadores de Serviços do Exterior
Para tomadores de serviço do exterior, não preencher os campos CEP/Estado/Cidade/Bairro, bastará preencher
Logradouro/Número/Complemento
Pessoas Jurídicas não inscritas no Cadastro Municipal
O sistema da NFS-e irá sugerir para preenchimento, os dados do tomador de serviços, referente à

última NFS-e

emitida. Se os dados estiverem incorretos, o prestador poderá efetuar a sua alteração.

6.4

Campo “Código da Atividade”

Nesse campo deverá ser selecionado o código de atividade que melhor se enquadre com a atividade de prestação
de serviços relacionada à NFS-e a ser emitida.

O sistema da NFS-e listará automaticamente os códigos de serviço vigentes que estão cadastrados no município
(de acordo com a Lei Complementar 116/2003).


A indicação em uma NFS-e de um código de atividade não cadastrado para a pessoa jurídica emitente da
Nota não implica atualização no Cadastro Municipal, devendo ser efetuada a atualização nos órgãos
competentes



Serviços enquadrados em mais de um código de atividade
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Nos termos da Legislação, o prestador de serviços deverá emitir uma Nota Fiscal para cada serviço prestado,
sendo vedada a emissão de uma Nota Fiscal que englobe serviços enquadrados em mais de um código de
atividade.

6.5

Alíquota

O campo alíquota deverá ser preenchido de acordo com o disposto na legislação, caso haja previsão para alíquota diferente de
5% (default da NFS-e)
ATENÇÃO!
Empresas optantes pelo Simples Nacional:


Emissão de NFS-e optantes pelo Simples Nacional sem retenção na fonte:
Apesar de no campo alíquota constar 5% (default), ignore-o. Ao ser emitida a NFS-e esse campo aparecerá zerado.



Emissão de NFS-e optantes pelo Simples Nacional com retenção na fonte:

Se o tomador dos serviços se enquadra na hipótese do art. 111 da Lei 15.563/91 (Código Tributário do
Município), o ISS devido para Recife deverá ser retido na fonte, mesmo para prestadores optantes pelo
Simples Nacional. Nesse caso, deverão indicar a alíquota praticada.

6.6

Campo “Discriminação dos Serviços”

O campo “Discriminação dos Serviços” constante da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e é de
preenchimento livre. Nele deverá constar a descrição clara dos serviços prestados e outras informações que o
prestador e o tomador dos serviços julgarem importantes.
Esse campo deverá ser digitado utilizando letras maiúsculas e minúsculas. Evite digitar tudo apenas com letras
maiúsculas. Para pular uma linha ou criar um parágrafo, digite o ENTER. Evite alinhar textos utilizando espaços.
Há um limite para o tamanho do texto a ser preenchido. Caso você ultrapasse esse limite, o sistema mostrará uma
mensagem de erro avisando que sua discriminação está muito extensa. Nesse caso, abrevie um pouco mais o
texto e/ou diminua o número de linhas/parágrafos criados.
Observações Importantes:


Retenções dos Tributos Federais
As retenções dos tributos federais poderão ser informadas em seus respectivos campos.



Tamanho do Campo “Discriminação dos Serviços”
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Esse campo é impresso num retângulo com 95 caracteres (largura) e 24 linhas (altura), em fonte “Courier
New 8pt”. É permitido (não recomendável), o uso de mais de 1000 caracteres. Caso seja ultrapassado o limite
de 24 linhas, o conteúdo será truncado durante a impressão da Nota.

Campos “Valor Total da Nota”, “Valor Total das Deduções” e “ISS
Retido”

6.7


Campo “Valor Total da Nota”
Informe nesse campo o valor total dos serviços. Utilize a vírgula para separar os centavos.
Exemplo:
1350,36 (preenchimento correto, utilizando a vírgula para separar os centavos)
1350.56 (preenchimento incorreto)



Campo “Valor Total das Deduções”
Esse campo só deverá ser preenchido quando se tratar de atividade para a qual exista previsão legal.
ATENÇÃO!
No campo “valor total da nota” deverá ser informado o valor total dos serviços, inclusive com as deduções
tratadas anteriormente.
Os valores deduzidos estão sujeitos a verificação. Consulte a Legislação Tributária do Município para obter
mais informações. O prestador de serviços deverá manter arquivo dos comprovantes das deduções legais.



Campo “ISS Retido”
Informe se o ISS devido está sujeito à retenção pelo tomador dos serviços de acordo com a Legislação.
Observações importantes sobre a retenção do ISS na fonte:
A opção “ISS Retido” deve ser informada nas seguintes situações:


O serviço é tributado neste Município e o ISS deve ser retido por tomador de serviços estabelecido neste
Município, nos termos da Legislação (art. 111, Lei 15.563/91).



O serviço é tributado fora deste Município (observar atentamente a Legislação) e O ISS deve ser retido
pelo tomador de serviços pessoa jurídica.

A opção “ISS Retido” não deve ser informada na seguinte situação:
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O serviço é tributado neste Município e o tomador de serviço estiver localizado fora deste Município. Informar
nesse caso a opção de ISS sem retenção.


Guia da NFS-e com a opção “ISS Retido” selecionada
Se o serviço for tributado neste Município e for selecionada a opção “ISS Retido” na emissão da NFS-e para
um tomador de serviços pessoa jurídica estabelecido neste Município, o ISS a ser retido será incluído na Guia
de NFS-e do tomador. Caso não haja retenção, o ISS será incluído na guia de NFS-e do prestador de
serviços.

6.8

Campo “Substituição de Recibo Provisório de Serviços (RPS) por NFSe”

Esse campo só deverá ser preenchido caso tenha havido a emissão de RPS - Recibo Provisório de Serviços.

No caso de eventual impedimento de emissão da NFS-e, o prestador deverá entregar ao cliente um Recibo
Provisório de Serviços – RPS.
Alternativamente, o prestador poderá emitir RPS a cada serviço prestado. Nesse caso, poderá substituir a NFS-e
mediante a transmissão em lote dos RPS emitidos.
Esse campo permite que o prestador de serviços efetue a conversão de cada RPS emitido em NFS-e.


Nº do RPS: informe o número do RPS a ser convertido em NFS-e;



Série do RPS: Informe a série (se houver) do RPS a ser convertido em NFS-e;

Caso o estabelecimento possua mais de um equipamento emissor de RPS, a numeração deverá ser precedida
de até 5 caracteres alfanuméricos capazes de individualizar os equipamentos.


Data de Emissão do RPS: Informe a data de emissão do RPS a ser convertido em NFS-e.

6.9

Finalizando a emissão da NFS-e

Verifique atentamente se todas as informações da NFS-e a ser emitida foram preenchidas corretamente.
Os erros detectados nessa etapa poderão ser corrigidos alterando-se as informações registradas no próprio
campo em que foi detectado o erro ou, ainda, retornando à página anterior clicando em “<<Voltar”.


Observações importantes

Alteração da NFS-e:
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Caso a NFS-e tenha sido preenchida incorretamente, a mesma deverá substituída por outra, salvo nos casos
de erro ou omissão ocorridos no campo “Discriminação do Serviço” que poderão ser corrigidos por meio da
“Carta de Correção”.

6.10 Enviando a NFS-e por E-mail
O e-mail é um facilitador do sistema NFS-e. O tomador, inclusive, não é obrigado a informar o e-mail. A NFS-e
deverá ser impressa por ocasião da prestação de serviços em via única, em papel "comum", de tamanho "A4" ou
"Ofício", utilizado para impressão em geral. Sua impressão poderá ser dispensada na hipótese de o tomador
solicitar seu envio por “E-mail”.
ATENÇÃO!
Recomendamos que os tomadores de serviço, independente de estarem estabelecidos ou não neste Município,
solicitem a SENHA WEB para acesso ao sistema da NFS-e ou acessem com Certificado Digital. Desta forma
poderão consultar todas as NFS-e que foram emitidas para seu CPF/CNPJ.
Observações Importantes


Campo “E-mail”
O tomador de serviços poderá acessar o Sistema de NFS-e (com senha WEB ou Certificado Digital), cadastrar
seus dados na "Configuração do Perfil e habilitar a opção "Desejo receber e-mail automaticamente a cada
NFS-e recebida".
Se esta opção estiver habilitada, a NFS-e emitida será automaticamente enviado ao e-mail cadastrado pelo
tomador.
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Mensagem de envio da NFS-e
automaticamente ao E-mail
cadastrado pelo tomador de serviços
em suas Configurações do Perfil.



Campo ‘Comentários”
O prestador de serviços poderá enviar um comentário explicativo sobre a NFS-e emitida, caso desejar.
Informações sobre data ou forma de pagamento, telefone ou endereço para contato, entre outras, poderão ser
preenchidas nesse campo.

Para imprimir a NFS-e recém-emitida, clique no botão “Imprimir NFS-e”. Clique no botão “Voltar” para emitir uma
nova NFS-e ou acessar outros recursos do sistema.
Observações Importantes
O prestador de serviços poderá posteriormente consultar as NFS-e emitidas, imprimi-las e até mesmo reenviar a
NFS-e por E-mail. Para tanto, deverá acessar o menu “Consulta de NFS-e”.
ATENÇÃO!
AntiSpam:
Se o E-mail pessoal do tomador de serviços possuir algum tipo de proteção contra e-mails indesejados
(AntiSpam), o mesmo poderá não receber o e-mail a cada NFS-e recebida.
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6.11 Modelo da Nota fiscal de serviço eletrônica (NFS-e)
O modelo completo de uma NFS-e pode ser visualizado na figura a seguir.
Os dados constantes do modelo são meramente exemplificativos.
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6.12 Visualização da NFS-e pelo tomador que receber a NFS-e por E-mail
O tomador de serviços, ao receber a NFS-e por E-mail, poderá visualizar e imprimir a NFS-e recebida.

6.13 Visualização e confirmação de autenticidade pelo tomador que receber
a NFS-e impressa
O tomador de serviços (independente de onde estiver estabelecido) poderá, a qualquer momento, acessar o site
da prefeitura para verificar a autenticidade da NFS-e.

Na opção “Verifique a Autenticidade” basta digitar o número da NFS-e, o número da inscrição no CNPJ do
emitente da NFS-e e o número do código de verificação existente na NFS-e.
Se a NFS-e for autêntica, sua imagem será visualizada na tela do computador, podendo, inclusive, ser impressa.

Número da NFS-e.

CNPJ do prestador de serviços.
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Para o tomador de serviços que já tiver acesso ao sistema da NFS-e por meio de senha ou Certificado Digital,
sugerimos que utilize a opção “Consulta de NFS-e”.
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7

Consulta das NFS-e Emitidas e Recebidas

Para consultar as NFS-e emitidas ou recebidas, clique no menu “Consulta de NFS-e”.

7.1

Campo “Contribuinte”
Selecione a inscrição do estabelecimento no qual
deseja consultar as NFS-e emitidas ou recebidas.

Clique em “Perfil” para consultar o perfil
do estabelecimento selecionado.
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7.2

Consulta de Notas Recebidas

Na Consulta de documentos recebidos (NFS-e ou DR), é possível pesquisar o período pela data de emissão,
data de competência ou data do fato gerador da NFS-e e, ainda, data de emissão de RPS. Para fazer a consulta
por número de NFS-e ou RPS, além de preencher o número será necessário também preencher o CPF/CNPJ do
Prestador.
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7.3

Resultado das Consultas de Notas Emitidas e Notas Recebidas

A tela de Resultado das Consultas é dividida em três áreas: Filtros, Resumo e Resultado.

7.4

Filtros

Clique no botão para visualizar os filtros adicionais:
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7.5

Resumo

O resumo apresenta as quantidades e valores totais das notas retornadas pela consulta com os filtros
especificados.

7.6

Resultado
Clique nos títulos das

O resultado lista todas as Notas que atendem aos filtros da consulta.

Clique nos números das notas
para imprimi-las ou cancelá-las.
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7.7

Exportação das NFS-e emitidas ou recebidas em arquivo

O sistema da NFS-e permite a exportação em arquivo dos dados das NFS-e emitidas ou recebidas. Dessa forma o
prestador ou tomador dos serviços poderá utilizar estes dados para controle em seu sistema próprio de
gerenciamento.
Para exportar as NFS-e, selecione o formato do arquivo e clique em “Exportar”.
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7.8

Consulta das NFS-e recebidas por tomadores de serviços localizados
em outros Municípios

Os estabelecimentos localizados fora deste Município também poderão acessar o sistema da NFS-e para
consultar as NFS-e recebidas e configurar seu perfil. Para o acesso ao sistema será utilizado o Certificado Digital
ou Senha Web.
Para consultar as NFS-e recebidas, selecione o período desejado e clique em Consultas> Notas Fiscais

As NFS-e recebidas serão disponibilizadas, permitindo inclusive a exportação em arquivo dos dados das NFS-e
recebidas.
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8

Cancelamento, Substituição e Correção de NFS-e

8.1

Cancelamento de NFS-e

O Cancelamento de NFS-e está restrito às quatro hipóteses abaixo listadas. Em caso de ERRO (exceto os
listados nas hipóteses 3 e 4 abaixo), o módulo a ser utilizado é o de SUBSTITUIÇÃO de NFS-e.
1) Tiver ocorrido a emissão de duas ou mais NFS-e para o mesmo tomador de serviço e para a mesma
operação de prestação de serviço. Nesse caso, deve-se manter apenas uma NFS-e e cancelar aquela(s)
emitida(s) indevidamente;
2) Não tiver ocorrido o fato gerador do ISS;
3) Quando houver omissão ou erro referente às informações de um RPS.
4) Quando houver necessidade de alteração de algum dos campos de uma NFS-e com ISS retido e já
recolhido. Nesse caso, a solicitação de cancelamento só poderá ser realizada por meio de processo
administrativo.
ATENÇÃO!
a) Cancelamentos estão sujeitos a análise da fiscalização.
b) A falta de pagamento pelo tomador dos serviços não se constitui em hipótese de cancelamento de NFS-e.
O FATO GERADOR DO SERVIÇO é a sua efetiva prestação, independentemente do pagamento.
c) A data de emissão do RPS deve corresponder à data da prestação do serviço.
Para cancelar uma NFS-e emitida, acesse o menu “Consulta de NFS-e”, informe o período e clique em “NFS-e
EMITIDAS”. As NFS-e serão listadas, então identifique a linha correspondente à NFS-e que deseja cancelar e
clique no link “CANCELAR” da coluna “Status”.
Caso já tenha sido emitida uma guia de recolhimento para a NFS-e que se deseja cancelar, faz-se
necessário que se cancele essa guia para que seja possível o cancelamento da NFS-e. Caso a guia já
tenha sido recolhida, mas ainda conste como PENDENTE, aguarde constar como QUITADA para, só então,
solicitar o cancelamento.

Clique aqui para
cancelar uma NFS-e.
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O sistema apresentará a NFS-e para conferência. Clique em “CANCELAR NFS-e” para prosseguir:

Preencha a solicitação com o motivo do cancelamento bem detalhado (de acordo as hipóteses acima) e clique em
SOLICITAR. Mesmo sendo autorizados no sistema de NFS-e, os cancelamentos estarão sujeitos a análise da
fiscalização.
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8.2

Substituição de NFS-e

Em caso de ERRO (exceto os listados nas hipóteses 3 e 4 do item CANCELAMENTO de NFS-e), deverá ser
usado o módulo SUBSTITUIÇÃO de NFS-e. A substituição de uma NFS-e consiste no cancelamento de uma NFSe existente e na emissão de uma nova NFS-e para substituí-la.
Clique no menu Substituição de NFS-e, selecione o Prestador de Serviço caso possua mais de uma inscrição,
preencha o Número da NFS-e original a ser substituída e clique em Avançar:

O sistema exibirá os dados da NFS-e a ser substituída. Confira atentamente todos os itens e clique em avançar:
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O sistema mostrará as telas de emissão de NFS-e. Prossiga normalmente com a emissão da nova NFS-e
conforme explicado no item Emissão de NFS-e desde manual.
Após a emissão, a nova NFS-e será mostrada com um link para visualização da NFS-e que foi substituída.

Clique no link para visualizar a NFS-e.
Verifique se a NFS-e substituída foi
cancelada automaticamente ou se
aguarda autorização do fiscal.

ATENÇÃO!
Caso seja autorizado o cancelamento de uma NFS-e substituída e o valor da nova NFS-e seja IGUAL ou
INFERIOR ao valor da NFS-e substituída, o sistema gerará uma guia quitada para a nova NFS-e.
Caso o valor do ISS da nova NFS-e seja SUPERIOR ao valor do ISS da NFS-e cancelada, o valor pago será
disponibilizado em forma de crédito para abatimento em qualquer guia de NFS-e emitida com competência igual
ou superior ao da NFS-e cancelada. Nesse caso, será gerada uma guia complementar.
Caso o cancelamento não seja autorizado, será possível solicitar o CANCELAMENTO, desde que dentro do prazo
estipulado.
ATENÇÃO!
Para efeito da competência do ISS próprio, será considerada a da primeira NFS-e substituída. Caso tenha RPS
(Recibo Provisório de Serviços), ele determinará a competência do ISS próprio e seu número e data só constarão
da primeira NFS-e (não devem ser preenchidos nas NFS-e substitutas).

8.3

Carta de Correção

Em caso de erro no campo “DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS” ou de necessidade de complementação, poderá
ser emitida Carta de Correção.

Revisado em 26/12/2017

Página 60 de 110

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
ELETRÔNICA (NFS-e)

8.3.1 Emitindo uma Carta de Correção
Selecione no menu Carta de Correção de NFS-e:
Preencha o número da NFS-e para qual você deseja emitir a Carta de Correção e clique em EMITIR CARTA:

Preencha o Número da NFS-e
e clique em Emitir Carta.
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O sistema mostrará a NFS-e para conferência. Clique em Emitir Carta Correção:
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Preencha as alterações necessárias, clique em Anexar e confirme:

Preencha no quadro as alterações
necessárias e clique em ANEXAR

O sistema mostrará a NFS-e com o link para a Carta de Correção anexada.

Clique para visualizar
a Carta de Correção.
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9

Guias de Recolhimento

O recolhimento do ISS devido pelos prestadores de serviços e pelos responsáveis tributários,
relativamente às operações registradas em Nota fiscal de serviço eletrônica – NFS-e, deverá ser efetuado,
exclusivamente, por meio da Guia Eletrônica emitida pelo Sistema da Nota fiscal de serviço eletrônica –
NFS-e.
Exceções:


Aos órgãos da administração pública direta da União, dos Estados e deste Município, bem como suas
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas
direta ou indiretamente pela União, pelos Estados ou pelo Município, que recolherem o ISS retido na fonte por
meio dos sistemas orçamentário e financeiro dos governos federal, estadual e municipal;



Às microempresas estabelecidas neste Município optantes pelo Simples Nacional (Lei Complementar nº 123/
2006), relativamente ao ISS próprio. No caso de notas emitidas por optantes do Simples Nacional com
retenção na fonte, caberá ao tomador o recolhimento do imposto por meio de guia eletrônica.

Para acessar as guias de recolhimento da NFS-e, clique em “Guias de Pagamento”.

Clique aqui para acessar as Guias
de Recolhimento da NFS-e.
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9.1

Emitindo uma Guia de Recolhimento

Para emitir uma guia de recolhimento do ISS referente às NFS-e emitidas ou recebidas, selecione:


O estabelecimento (inscrição) e o Exercício para o qual deseja emitir a guia de recolhimento;



Selecione a opção “Guias Pendentes”;



Verifique a competência da guia a ser emitida;



Clique em “Emitir Guia”.

ATENÇÃO!
Para emissão de guia referentes a ISS fonte referente a NFS-e de Recife, o tomador de serviços deverá marcar a
competência do imposto. Veja item ”Alterando a Competência de uma NFS-e com ISS Retido”

Clique aqui para acessar as Guias
de Recolhimento da NFS-e.

O sistema da NFS-e automaticamente incluirá as NFS-e emitidas e os documentos declarados na DSR-e (ver item
específico), de acordo com o seguinte critério:


Não canceladas;



Com a opção “Tributado neste Município”, e preenchidas com a responsabilidade de recolhimento pelo
prestador de serviços (NFS-e) e/ou tomador (DSR-e);



Notas emitidas ou documentos declarados até o momento da solicitação de emissão da guia de
recolhimento.
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Observações importantes!


NFS-e emitidas
Não serão incluídas na guia de recolhimento do prestador, as NFS-e de Recife emitidas:





Com ISS retido pelo tomador dos serviços;



Com a opção “Isento/ Imune”;



Com a opção “Tributado fora deste Município”;



Com a opção “Suspenso / Decisão Judicial”;



Pelos optantes do Simples Nacional

NFS-e recebidas e DSR-e
Serão automaticamente incluídos os documentos recebidos com retenção do ISS (DSR-e).
Para emissão de guia referentes a ISS fonte referente a NFS-e de Recife, o tomador de serviços deverá
marcar a competência do imposto. Veja item ”Alterando a Competência de uma NFS-e com ISS Retido”

Observação importante sobre a responsabilidade pelo recolhimento do ISS pelas NFS-e recebidas
A responsabilidade pelo recolhimento do ISS deverá observar o disposto na Legislação vigente.
Ao se clicar em “Emitir Guia”, o sistema da NFS-e possibilitará a seleção de NFS-e e DSR-e que constarão na
guia.
No caso de recolhimento em atraso, o sistema efetuará o cálculo da multa, juros e correção monetária.
ATENÇÃO!


As guias de recolhimento que foram emitidas e não foram quitadas até a data do vencimento, deverão ser
canceladas e deverá ser emitida uma nova guia cujos acréscimos legais serão calculados automaticamente
pelo próprio sistema de NFS-e.



Quando se tratar de ISS retido de NFS-e do Município de Recife, o tomador de serviços deverá indicar a
competência do imposto (a competência estará constando como "em aberto")
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Valor do ISS devido, incluindo
eventuais encargos.

Clique aqui para voltar

Clique aqui para

Clique aqui para emitir a

à página anterior.

selecionar as NFS-e.

Guia de Recolhimento.

O sistema da NFS-e permite que o contribuinte selecione apenas uma parte das NFS-e cujo ISS será recolhido na
guia. Caso deseje selecionar apenas parte das NFS-e, clique em “Selecionar Notas”.
Após clicar em “Selecionar Notas”, será exibida uma página na qual será possível desabilitar as notas que não
deseja incluir na Guia e selecionar os documentos (NFS-e e/ou DSR-e) que deseja incluir na Guia.
Em seguida, clique no botão “Confirmar Seleções” para dar prosseguimento à impressão da Guia.
Para imprimir a Guia de Recolhimento do ISS, clique em “Imprimir Guia”.
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Clique aqui para voltar à página anterior.

Clique aqui para confirmar as seleções e
dar prosseguimento à impressão.

Para imprimir a guia, clique em “Imprimir Guia”. Opcionalmente será possível exportar a guia de recolhimento para
um arquivo em formato PDF. Para tanto, clique em “Exportar para .PDF”.
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9.2

Cancelando uma Guia de Recolhimento

A guia de recolhimento já emitida e cujo pagamento não tenha sido realizado poderá ser cancelada, caso esteja
vencida ou seja necessário incluir novos documentos ou, ainda, havendo a necessidade de cancelamento ou
substituição de uma NFS-e incluída na guia.
ATENÇÃO!
Caso tenha efetuado o recolhimento do imposto, espere a guia constar no status de “QUITADA” para efetuar
substituições e/ou cancelamento de NFS-e. Nesse caso, a guia não deverá ser cancelada.

Clique aqui para cancelar a guia.
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A guia de recolhimento, ao ser gerada, passará a ser identificada por um número de controle. Para cancelar uma
guia, clique no Nº da Guia.

Clique aqui para cancelar a guia.

Para efetuar o cancelamento da guia de recolhimento, clique em “Cancelar Guia”.
Observações importantes:


O sistema da NFS-e não permite que uma mesma NFS-e seja incluída em mais de uma guia de recolhimento,
caso deseje incluir uma NFS-e em outra guia, efetue o cancelamento da guia original.
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9.3

Visualizando as guias pendentes, quitadas ou canceladas

O sistema da NFS-e permite que o contribuinte efetue o acompanhamento das guias de recolhimento que
constem como pendentes (default), quitadas ou canceladas.
Para tanto, escolha o estabelecimento (inscrição) e o exercício desejados e selecione as opções “Guias
Pendentes", “Guias Quitadas” ou “Guias Canceladas”.

9.4

Selecione para visualizar

Selecione para visualizar

apenas as guias quitadas.

apenas as guias canceladas.

Alterando a Competência de uma NFS-e com ISS Retido

Ao receber uma NFS-e com ISS retido, será necessário indicar a competência do imposto antes da emissão da
guia. Clique no link indicado abaixo para indicar/alterar a competência das notas:

Clique aqui para alterar a
competência das NFS-e.

Notas com competência “EM ABERTO”
só poderão gerar guias após terem sua
competência especificada.
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Marque as notas que farão parte da guia da competência a ser indicada, selecione na caixa de seleção a
competência desejada e clique em Alterar:

1. Marque as NFS-e.

Clique aqui para marcar e alterar a

2. Selecione a Competência

3. Clique em Alterar.

competência de todas as NFS-e

As NFS-e recebidas e com a competência já indicadas, passarão a constar das Guias Pendentes e não mais "Em
aberto".

9.5

Alterando a Competência através do envio de arquivo

Além de atribuir a competência individualmente de cada uma das notas pelo Sistema de Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica, o contribuinte poderá optar por atribuir a competência de forma automatizada através do envio de um
arquivo contendo a lista de todas as notas a serem alteradas.

Clique aqui para alterar a competência
através de envio de arquivo.
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Selecione o arquivo e clique em Enviar. O arquivo será então validado e as alterações processadas.

9.6

Alterando uma competência anteriormente indicada

Caso necessite alterar a competência de uma guia de ISS fonte sobre NFS-e recebidas, proceda da seguinte
forma:
1) Se já emitiu a guia, cancele-a. A guia constará entre as guias pendentes na competência anteriormente
indicada. Por exemplo SET/2016;
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2) Clique novamente nas NFS-e "em aberto"(sem competência marcada) e escolha o período por
"competência”. Em seguida, indique a competência que havia sido informada (no exemplo, SET/2016). As
NFS-e aparecerão e, ao selecioná-las, será possível indicar nova competência como deixá-las sem
competência, indicando "em aberto" (campo "Alterar a competência das NFS-e acima para"). Ao clicar em
ALTERAR as NFS-e passarão a constar em guia com a competência indicada nesse momento ou voltarão
a constar como "em aberto".
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9.7

Emitindo uma Guia Complementar

Quando uma guia for paga com um valor inferior ao seu Valor Total, será necessário emitir uma guia
complementar para quitar o imposto.
Note que as guias que possuem pendências estarão destacadas em vermelho, estas guias já foram pagas, mas
não foram quitadas. Clique no número da guia:

Guias com pendências.
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O sistema apresenta a tela com os dados da guia. Note que no exemplo abaixo o valor total da guia era R$202,89
e valor pago foi R$200,00. O valor total é composto pelo valor do ISS, Multa, Juros, Correção e Taxa. A guia
somente será quitada quando o valor TOTAL for pago.
Clique no link indicado para emitir uma guia complementar.

Valor Pago.

Clique para emitir uma
guia complementar.

Valor Total da Guia.
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O sistema apresenta a tela a seguir com os dados para a geração da nova guia. O valor do ISS Creditado é
referente apenas a parte paga equivalente ao ISS. Multa, Juros e Correção são calculados proporcionalmente
sobre o valor do ISS pago.
No exemplo, o valor total da guia era R$202,89. Foi pago R$200,00, sendo que desse valor, R$2,89 foi referente a
taxa, e o restante (R$197,11) referente ao ISS. Nesse caso, a guia complementar será de R$5,78.
Clique em Imprimir Guia. Quando a guia complementar for quitada, ela irá quitar automaticamente a guia
principal.
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10

Confissão/Regularização de Débitos e Pagamento

Através do item Confissão /Regularização de Débitos, o sistema disponibiliza para o contribuinte a opção de
parcelar o valor do ISS já vencido, facilitando a quitação dos débitos junto à Prefeitura.
Na tela inicial da Confissão de/Regularização de Débitos , é possível selecionar o tipo de confissão que deseja
fazer: Confissão/ Regularização de Débitos de ISS Próprio ou Confissão de ISS Fonte.
ATENÇÃO!
1) Para solicitar confissão de ISS próprio ou fonte ou regularização de débitos (ISS próprio a partir de abril de
2015), é necessário:


que as notas estejam em guias na condição de EMITIR GUIA. Notas que constem em guias já emitidas
(aquelas com números) não serão disponibilizadas .Caso queira incluir NFS-e de guia que já tenha sido
emitida, será necessário cancelá-la .



que a competência do ISS fonte já tenha sido indicada.

2) Caso não queira incluir nota(s) de determinada competência na confissão/regularização de débitos, emita
guia com essa(s) nota(s) .
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10.1 Confissão/ Regularização de Débitos de ISS Próprio
10.1.1 Confissão: para Guias de ISS próprio, pendentes, com competência
até março de 2015:
Para realizar a confissão de ISS Próprio clique no botão correspondente “SOLICITAR CONFISSÃO DE ISS
PRÓPRIO COM COMPETÊNCIA ATÉ MARÇO DE 2015”.

Clique solicitar a confissão de ISS Próprio.

O sistema irá listar todas as competências com notas passíveis de parcelamento.
ATENÇÃO!
Apenas notas que não estejam vinculadas a uma guia podem ser incluidas na solicitação de parcelamento. Caso
tenha guia emitida, será necessário cancelá-la para que as NFS-e sejam disponibilizadas para a confissão.
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Clique para visualizar as guias passíveis de cancelamento.

Clicando no link acima, o sistema irá listar todas as guias emitidas vencidas, que não possuam pagamentos.
Caso deseje incluir NFS-e constantes da guia, clique no número para visualizá-la(s):
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O sistema irá apresentar a guia com a opção para que ela seja cancelada (“cancelar guia”):

Após os ajustes necessários, marque cada uma das competências que deseja incluir na confissão/ parcelamento.
O valor apresentado é o valor original do débitos.
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Após marcar todas as competências desejadas, clique em Avançar. Em seguida clique em OK para confirmar a
solicitação.

O sistema irá gerar a solicitação e, no campo status, será possível visualizar se a solicitação foi confirmada.
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10.1.2 Solicitação de regularização de débitos: para Guias de ISS próprio,
pendentes, com competência a partir de abril de 2015:
ATENÇÃO!
Apenas notas que não estejam vinculadas a nenhuma guia podem ser incluidas na confissão. Caso tenha guia
emitida, será necessário cancelá-la.
Para solicitar regularização de ISS Próprio pendente a partir de abril de 2015, clique no botão correspondente
“REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DE ISS PRÓPRIO COM COMPETÊNCIA A PARTIR DE ABRIL/2015”.
A partir daí, os procedimentos são semelhantes aos indicados no item anterior.

10.2 Confissão/Parcelamento de ISS Fonte:
Antes de solicitar a confissão de ISS fonte, marque a competência das guias cujas NFS-e constarão da confissão.
ATENÇÃO!
Apenas notas que não estejam vinculadas a nenhuma guia podem ser incluídas na confissão. Caso tenha guia
emitida, será necessário cancelá-la.
Caso deseje fazer a confissão de débitos/parcelamento de notas de ISS fonte, clique no botão “SOLICITAR
CONFISSÃO DE ISS FONTE”.

Clique solicitar a confissão de ISS Fonte.
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Caso existam notas com a competência em aberto, o sistema irá apresentar a mensagem abaixo com um link para
a definição das competências:

Clique para verificar as notas em aberto e marcar as competências.

O sistema irá listar as notas sem competência definida. Marque as notas que deseja alterar, seleciona a
competência e clique no botão alterar.
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De volta na tela de confissão, selecione as competências que deseja incluir no parcelamento e siga os mesmos
passos descritos acima para o parcelamento de ISS Próprio.

10.3 Pagamento do ISS de Confissão/Solicitação de Regularização de
Débitos
Ao concluir a confissão/ solicitação de regularização de débito, o sistema diponibilizará as seguintes opções para
pagamento do ISS (próprio ou fonte):
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10.3.1 Pagamento em cota única
Ao escolher a opção “Para consultar o EXTRATO DE DÉBITOS ou realizar o pagamento em cota única clique
aqui”, você será direcionado para a emissão de guia de pagamento em cota única .

10.3.2 Pagamento Parcelado
Ao escolher a opção “ Para efetuar o parcelamento, clique aqui”, serão dadas as opções de parcelamento do
débito.
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10.4 Consulta de Confissões/Regularização de Débitos e Solicitação de
Parcelamento
Utilize a Consulta de Confissão de Débitos para acompanhar o Status da suas solicitações.
Caso ainda não tenha solicitado pagamento em cota única ou parcelamento, será possível fazê-lo na tela de
consulta, conforme abaixo:

Clique nos links indicados para consultar o extrato de débitos ou efetuar o parcelamento.
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11

Exportação das NFS-e

O sistema da NFS-e permite a exportação em arquivo dos dados das NFS-e emitidas ou recebidas. Tais arquivos
serão gerados em layouts pré-definidos. Dessa forma o prestador ou tomador dos serviços poderá utilizar estes
dados para controle em seu sistema próprio de gerenciamento.
Conforme já verificamos anteriormente, a exportação das NFS-e pode ser efetivada por meio das telas de
“Consulta de NFS-e” e “Calendário de Emissão”.

11.1 Consulta: Exportação De Arquivo de Notas Fiscais de Serviços
Esta tela permite exportar suas NFS-e Emitidas ou Recebidas e os RPS Emitidos.

Selecione aqui o
período desejado.

Selecione o tipo de
arquivo a ser gerado.

Selecione o tipo de dado
que deseja exportar.
Clique aqui para exportar o
arquivo para seu computador.

Esta página permite a exportação:


De NFS-e emitidas;



De NFS-e recebidas;



De RPS Emitidos;



Por período.

Consulte o Manual de Recebimento de Arquivo (Exportação de NFS-e Emitidas/Recebidas), link MANUAIS
DE AJUDA, para instruções detalhadas sobre os layouts utilizados pelo Sistema de Notas Fiscais de Serviços
Eletrônicas da Prefeitura deste Município na exportação de NFS-e.
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Especificações do arquivo
O arquivo tem o formato texto (Text Encoding = ISO-8859-1), podendo ser salvo com qualquer nome, a critério do
contribuinte, possuindo no máximo 10 MB (10240 Kbytes) de tamanho.
O arquivo conterá as NFS-e emitidas ou recebidas; ou os RPS convertidos em determinado período, a critério do
contribuinte.
O arquivo poderá ser gerado em alguns tipos de formatos (XML, TXT, CSV e TXT Tabulado). Escolha o formato
que lhe for mais conveniente.
Consulte sempre as versões mais atualizadas das instruções e dos layouts de exportação de arquivos no Sistema
de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas

11.2 Consulta: notas fiscais
Ao consultar NFS-e emitidas, recebidas ou documentos recebidos, também é possível exportar os dados da
consulta, de acordo com o formato desejado:
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11.3 Consulta: calendário de emissão
Ao clicar em Consulta> Calendário de Emissão também será possível exportar o arquivo.
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12

Recibo Provisório de Serviços (RPS)

12.1 Definição
O Recibo Provisório de Serviços é o documento que deverá ser usado por emitentes da NFS-e no eventual
impedimento da emissão “on-line” da NFS-e ou por emitentes de grande quantidade de NFS-e.
Ressaltamos que na emissão de NFS-e “on-line” o campo RPS só deverá ser preenchido se, de fato, tiver havido
a necessidade de emissão de RPS.
Para emitentes de grande quantidade de NFS-e, será possível a conversão em NFS-e por meio de arquivos em
lote. Nesse caso, consultar manuais específicos (TXT ou XML).

12.2 Requisitos para emissão do RPS


Modelo de RPS
O RPS poderá ser confeccionado ou impresso em sistema próprio do contribuinte. Não é necessária a
solicitação da Autorização de Impressão de Documento Fiscal - AIDF.
Não existe modelo padrão de RPS, mas o mesmo deverá ser confeccionado ou impresso contendo todos os
dados que permitam a sua conversão por NFS-e, em especial o CPF ou CNPJ do tomador de serviços.
Notas convencionais não emitidas poderão ser utilizadas como RPS. Para isso deverão ser carimbadas com a
indicação “ RPS”.



Numeração do RPS
O RPS será numerado em ordem crescente sequencial a partir do número 1 (um). Quem optar pela utilização
dos formulários de notas fiscais convencionais como RPS deverá manter a sequência numérica do último
documento fiscal emitido. Ao terminar a numeração dos talonários, o RPS seguinte deverá manter a
sequência crescente (exemplo: última NFS do talonário nº 500, próximo RPS: 501).
ATENÇÃO!


Caso haja a necessidade de emitir RPS com números iguais, deverá ser indicada no campo específico
uma série que os diferencie.



Quantidade de vias de um RPS
O RPS deve ser emitido em 2 vias, sendo a 1ª entregue ao tomador de serviços, ficando a 2ª em poder do
emitente.
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12.3 Prazos
O RPS deverá ser substituído por NFS-e até o décimo dia subsequente ao de sua emissão, não podendo
ultrapassar o dia 5 (cinco) do mês subsequente ao da prestação de serviços (o prazo inicia-se no dia seguinte ao
da emissão do RPS, não podendo ser postergado caso vença em dia não útil).
No mês da autorização para emissão de NFS-e, as notas fiscais convencionais emitidas serão consideradas como
RPS. Para isso, deverá ser aposto carimbo indicando RPS e ao emitir a NFS-e para substituição do RPS, informar
número e a data no campo da NFS-e destinado ao RPS.

12.4 Campo destinado à informação do RPS na NFS-e:

ATENÇÃO!
Esse campo só será preenchido no caso de ter havido emissão de RPS. Não é um campo de preenchimento
obrigatório e a sua numeração não precisa corresponder à da das NFS-e. Por exemplo, A NFS-e 20 poderá ter
sido convertida do RPS 003.
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Séries de um RPS
É permitido o uso de uma ou mais séries na emissão do RPS. Caso o estabelecimento possua mais de um
equipamento emissor de RPS, a numeração deverá ser precedida de até 5 caracteres alfanuméricos capazes
de individualizar os equipamentos.
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13

Conversão de RPS em NFS-e (em lote)

Visando a facilitar a substituição do Recibo Provisório de Serviços - RPS por NFS-e, o Sistema de Notas Fiscais
de Serviços Eletrônicas, permite que sejam transferidas informações dos contribuintes para a Prefeitura em
arquivos no formato texto (conversão em lote). Tais arquivos devem atender a um layout pré-definido.
Será possível enviar, validar e processar um arquivo contendo os RPS emitidos em determinado período. Após o
envio, o arquivo é validado e será apresentado um relatório. Se a validação for bem sucedida, o prestador poderá
processar o arquivo, substituindo automaticamente os RPS enviados por NFS-e.
O envio e a validação do arquivo podem ser feitos por qualquer prestador de serviços. Entretanto, apenas os
prestadores de serviços autorizados a emitir NFS-e poderão processar o arquivo.
Para procedimentos relativos ao envio em lote, consulte o Manual de Envio de RPS/DSR-e em Lote (Em
AJUDA>Manuais de Ajuda)
Observação:
Verifique sempre a versão que está sendo utilizada e atualize o seu sistema, para que esteja de acordo com o
layout atualizado.
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14

Consulta de RPS (Recibo Provisório de Serviços)

O sistema da NFS-e permite que o tomador de serviços que recebeu um Recibo Provisório de Serviços – RPS
consulte a sua conversão em NFS-e.
Esta página poderá ser utilizada pelos tomadores de serviço sem a necessidade de acesso ao sistema da NFS-e.
Para a consulta deverão ser informados os seguintes dados:


CNPJ do Prestador de Serviços: (quem emitiu o RPS)



Número do RPS



CPF/CNPJ do Tomador de Serviços: (quem recebeu o RPS)
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15

DSR-e (Declaração Eletrônica de Serviços Recebidos)

A Declaração Eletrônica de Serviços Recebidos (DSR-e) é um documento emitido e armazenado eletronicamente,
no site da NFS-e, com o objetivo de registrar as operações relativas a serviços tomados.
Deverão ser declarados todos os serviços tomados, independentemente do local da tributação e da
obrigatoriedade da retenção do ISS.

15.1 DSR-e (Declaração Eletrônica de Serviços Recebidos) emitida on-line
Para procedimentos relativos à DSR-e verifique no portal da NFS-e o Manual de Declaração Eletrônica de
Serviços Recebidos (DSR-e), link AJUDA:

https://nfse.recife.pe.gov.br/arquivos/NFSE_declaracao.pdf

15.2 Envio de DSR-e (Declaração Eletrônica de Serviços Recebidos) em lote
Para procedimentos relativos ao envio em lote, consulte o Manual de Envio de RPS/DSR-e em Lote (Em
AJUDA>Manuais de Ajuda)
Observação:
Verifique sempre a versão que está sendo utilizada e atualize o seu sistema, para que esteja de acordo com o
layout atualizado.
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16

Créditos para abatimento de IPTU e Indicação de Imóveis

O tomador de serviços que receber uma NFS-e terá direito a um crédito que poderá ser utilizado para abatimento
do valor do IPTU lançado para o exercício seguinte, devendo o valor restante ser recolhido na forma da Legislação
vigente.
O crédito somente será gerado, tornando-se efetivo, após o recolhimento do ISS. Os créditos gerados serão
totalizados em 31 de outubro de cada exercício para abatimento no IPTU do exercício seguinte, relativo aos
imóveis indicados.

16.1 Créditos para abatimento de IPTU
No período de 1 a 30 de novembro de cada exercício, o tomador de serviços com créditos para abatimento do
valor do IPTU deverá indicar, no sistema, os imóveis que aproveitarão os créditos gerados. Para iniciar a
indicação dos imóveis, selecione o tomador de serviços e clique em “Indicação de Imóveis”.

Clique aqui para detalhar os
Créditos Recebidos.

Saldo total disponível (com ISS
recolhido pelo prestador).

Clique aqui para iniciar a indicação dos
imóveis que receberão os créditos.
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Caso não existam créditos disponíveis em seu CNPJ, aparecerá apenas a opção “Consultar Imóveis”.

16.1.1 Totalização dos créditos recebidos
Com a emissão da NFS-e por prestadores de serviço autorizados serão computados os créditos provenientes de
parcela do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS constante da NFS-e para abatimento do Imposto
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU.
O crédito somente será gerado, tornando-se efetivo, após o recolhimento do ISS. Os créditos gerados serão
totalizados em 31 de outubro de cada exercício para abatimento no IPTU do exercício seguinte, relativo aos
imóveis indicados.
No período de 1 a 30 de novembro de cada exercício, o tomador de serviços deverá indicar, no sistema, os
imóveis que aproveitarão os créditos gerados.
Não será exigido nenhum vínculo legal do tomador do serviço com os imóveis por ele indicados.

16.1.2 Limites
O abatimento do IPTU será limitado a 50% (cinquenta por cento) do valor do IPTU do exercício corrente, referente
a cada imóvel indicado pelo tomador de serviços.
O valor do crédito indicado pelo tomador de serviços será utilizado para abatimento do valor do IPTU lançado para
o exercício seguinte, limitado a 50% (cinquenta por cento) do valor a pagar, devendo o valor restante ser recolhido
na forma da Legislação vigente.

Revisado em 26/12/2017

Página 99 de 110

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
ELETRÔNICA (NFS-e)

Observação:
A não-quitação integral do saldo remanescente do IPTU implicará a sua inscrição na dívida ativa do Município.

16.1.3 Impedimentos para utilização dos créditos
Tanto o detentor do crédito quanto o imóvel indicado não podem estar em débito com o Município na data da
indicação.
Uma vez regularizadas as pendências existentes, os créditos poderão ser utilizados, obedecidos os prazos
definidos na Legislação.

16.1.4 Validade dos créditos
Caso a Administração Tributária venha a constatar a impossibilidade de utilização parcial ou total de créditos já
indicados, tais créditos retornarão ao tomador de serviços para utilização posterior.
A validade dos créditos será de 5 (cinco) anos contados do 1º (primeiro) dia do exercício seguinte ao da emissão
das respectivas NFS-e.
Observações:


NFS-e emitidas por prestadores imunes, isentos ou com decisão judicial não geram crédito. Ainda não geram
créditos as NFS-e emitidas por empresas sob regime de Estimativa e as Sociedades Simples que optem pelo
recolhimento por número de profissionais;



NFS-e emitidas para pessoas jurídicas estabelecidas no Município de Recife geraram crédito até dezembro de
2015. A partir de janeiro de 2016 somente para as PESSOAS FÍSICAS estabelecidas em Pernambuco
constará crédito para abatimento de IPTU.



"PENDENTE”: Ao consultar as NFS-e recebidas, o status "pendente" significa que o crédito para abatimento
no IPTU ainda não foi disponibilizado, por não ter havido, ainda, o reconhecimento do pagamento do ISS.
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16.1.5 Detalhamento de créditos
Para detalhar todos os créditos, disponíveis e pendentes, clique em “Detalhar Créditos”.


Saldo Total: Saldo total de créditos recebidos pelo tomador de serviços



Saldo Pendente: créditos gerados, mas ainda indisponíveis para utilização pelo tomador de serviços
(referentes à NFS-e cujo recolhimento do ISS ainda não foi reconhecido pelos sistemas da Prefeitura do
Recife.



Saldo Disponível: créditos gerados já disponíveis para utilização pelo tomador de serviços (referentes à
NFS-e cujo ISS já foi reconhecido pelos sistemas da Prefeitura do Recife).

Observações Importantes:
 O abatimento do IPTU será limitado a 50% (cinquenta por cento) do valor do IPTU do exercício corrente,
referente a cada imóvel indicado pelo tomador de serviços.
 Tanto o detentor do crédito quanto o imóvel indicado não podem estar em débito com o Município, na data da
indicação.
 A validade dos créditos será de 5 (cinco) anos contados do 1º (primeiro) dia do exercício seguinte ao da
emissão das respectivas NFS-e.
 A não-quitação integral do Imposto, dentro do respectivo exercício de cobrança, implicará a inscrição do débito
na dívida ativa, desconsiderando-se qualquer abatimento obtido com o crédito indicado pelo tomador.
 Não será exigido nenhum vínculo legal do tomador do serviço com os imóveis por ele indicados. O tomador de
serviços poderá inclusive indicar mais de um imóvel para recebimentos dos créditos do IPTU.
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16.2 Indicação de Imóveis
16.2.1 Indicando os imóveis que receberão os créditos para abatimento do
IPTU
Acesse o item de menu “Indicação de Imóveis” e clique no botão “Indicar Imóveis”. Esta opção só estará
disponível dentro do período de indicação compreendido entre 01/11 e 30/11.

Para indicar o imóvel que receberá o abatimento, informe seu Número de Cadastro no IPTU e clique no botão
“Selecionar”. Será possível consultar os dados do imóvel, sua situação. O número do Sequencial Imobiliário
poderá ser encontrado na guia de recolhimento do IPTU do ano de exercício imediatamente anterior à corrente.
Quadro “Resumo do Crédito para Abatimento do IPTU”


Saldo Total: saldo total disponibilizado para abatimento do IPTU



Valor já utilizado: saldo total do crédito já distribuído entre os imóveis



Saldo Disponível: saldo ainda disponível para ser distribuído entre os imóveis.
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Digite o Número Sequencial Imobiliário
no IPTU e clique em Selecionar.

Na próxima tela serão apresentados os dados do imóvel, com as seguintes informações:



Limite para abatimento do IPTU 2016: valor máximo para abatimento do IPTU (2016), limitado a 50%
(cinquenta por cento) do valor do IPTU do exercício corrente (2015).



Valor do abatimento indicado por terceiros: Não será exigido nenhum vínculo legal do tomador do serviço
com os imóveis por ele indicados. Um mesmo imóvel poderá ser indicado por CNPJ/ CPF diferentes.
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Digite o valor do crédito que deseja transferir a este imóvel, para abatimento do IPTU, e clique em “Indicar”.
Os valores indicados para abatimento do IPTU serão apresentados no campo “Relação de Imóveis Indicados”.
Caso deseje indicar outro imóvel, clique em “Voltar”.
ATENÇÃO!
É possível indicar quantos imóveis desejar, limitando-se ao valor total dos créditos disponíveis em 31 de outubro,
desde que não ultrapasse 50% do total do IPTU.
Caso seja necessário alterar a indicação (alterar um imóvel e/ou valor, incluir ou excluir imóveis), será necessário
cancelar toda a indicação e começar novamente.
ATENÇÃO!
Todos os dados da indicação anterior serão descartados.

16.2.2 Finalizando a Indicação
ATENÇÃO!
É necessário finalizar a indicação para que de fato os valores possam ser utilizados como desconto no IPTU.
Após cadastrar todos os imóveis desejados, clique em FINALIZAR INDICAÇÃO.

Clique aqui para finalizar a indicação.
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Um recibo será gerado com a lista de imóveis e valores indicados. Este recibo é sua garantia de que seus créditos
foram indicados e estarão valendo para o IPTU do ano seguinte.

Para reimprimir o recibo, basta acessar a tela de Indicação de Imóveis e clicar em Imprimir Recibo.

Observação Importante!
Revisado em 26/12/2017

Clique aqui para

Clique aqui para

imprimir o recibo.

cancelar a indicação.
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A Indicação deverá ser FINALIZADA dentro do prazo de indicação (até o dia 30/11 do exercício corrente). As
indicações não finalizadas dentro do prazo serão invalidadas e o crédito poderá ser utilizado novamente no próximo
período de indicação desde que ainda esteja dentro da validade.
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Talão Fiscal Eletrônico

A empresa poderá optar por emitir o Talão Fiscal Eletrônico – TF-e que consiste num arquivo no formato PDF
contendo as imagens de até 50 NFS-e emitidas pelo prestador de serviços.
A resolução do arquivo está otimizada para impressão. Para visualizá-lo na tela, amplie a imagem utilizando o
Zoom (200%).
Para visualizar ou imprimir o Talão Fiscal Eletrônico, é necessário ter o Adobe Acrobat Reader instalado.

Digite aqui a numeração das NFS-e
que irá compor o talão fiscal.

Clique aqui para gerar o
Talão Fiscal Eletrônico.
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Calendário de Emissão

Nesse item, você poderá visualizar todas as datas em que foram emitidas NFS-e ou RPS.

Clique nos dias em que houve
emissão de NFS-e para visualizá-las.

Esta página permite ao prestador de serviços consultar a situação das NFS-e / RPS emitidos;
 Com ISS Recolhido
 Com ISS Pendente
 Canceladas
 Por data de Emissão da NFS-e
 Por data de Emissão do RPS
Após selecionar o dia de emissão de NFS-e desejado, será aberta a tela na qual você poderá visualizá-las,
exportá-las ou entrar em contato com o tomador através de seu e-mail.
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Lista de Prestadores

Na Lista de Prestadores você poderá encontrar todos os prestadores de serviços que estão autorizados a emitir a
NFS-e. Os dados relativos ao Nome Fantasia, Site e Resumo da Empresa, desde que devidamente informados
nas Configurações de Perfil do Contribuinte, serão informados nesta lista. A partir do deferimento da autorização
de emissão de NFS-e, o prestador passará a constar da Lista de Prestadores disponível no Portal da NFS-e.
A busca pode ser feita por razão social, atividade, bairro ou CEP. Os filtros podem ser utilizados separadamente
ou em conjunto. O prestador de serviços poderá estar cadastrado em mais de uma atividade.

Pesquise um prestador de serviço autorizado,
por CNPJ, Nome ou razão Social, Bairro e CEP.

Clique nos ícones para pesquisar os

Arquivo com a relação completa de prestadores de

prestadores autorizados por categoria.

serviço autorizados a emitir NFS-e, em ordem de CNPJ.

O contribuinte poderá efetuar o download de um arquivo contendo a relação de todos os prestadores de serviços,
ordenados por CNPJ, que possuem autorização para emitir NFS-e.
Observações importantes:
 Somente poderão constar da lista prestadores de serviços autorizados a emitir NFS-e, com perfil definido
no sistema.
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Web Service

Por meio do Web Service as empresas poderão integrar seus próprios sistemas de informações com o Sistema da
NFS-e. Desta forma, consegue-se automatizar o processo de emissão, consulta e cancelamento de NFS-e.
O Web Service do Sistema da NFS-e irá disponibilizar as seguintes funcionalidades:
 Envio de RPS;
 Envio de Lote de RPS;
 Teste de Envio de Lote de RPS;
 Consulta de NFS-e;
 Consulta de NFS-e recebidas;
 Consulta de Lote;
 Consulta de Informações de Lote;
 Cancelamento de NFS-e;
 Consulta de CNPJ.
Existirá um único Web Service com todos os serviços apresentados acima. O fluxo de comunicação é sempre
iniciado pelo sistema do contribuinte através do envio de uma mensagem XML ao Web Service com o pedido do
serviço desejado.
A utilização do “Web Service” do sistema da NFS-e deverá obedecer às especificações descritas no “Manual de
Utilização do Web Service” (link MANUAIS DE AJUDA), disponibilizado no Sistema de Notas Fiscais de Serviços
Eletrônicas
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Criando um link para a NFS-e emitida

O sistema de NFS-e da Prefeitura pode enviar um e-mail padrão automático com o link que permite a visualização
da NFS-e emitida para todos os tomadores de serviços.
Os contribuintes que possuem sistema informatizado e que quiserem enviar, através de seu próprio sistema, um
e-mail personalizado para seus clientes com um link de acesso para visualizar/imprimir a NFS-e emitida, podem
fazê-lo utilizando a estrutura abaixo:
https://nfse.recife.pe.gov.br/nfse.aspx?ccm=99999999&nf=999999999&cod=XXXXXXXX
ccm = Inscrição do Prestador de Serviços (sem formato)
nf = Número da NFS-e (sem formato).
cod = Código de Verificação da NFS-e (sem traço)
Este mesmo link pode ser utilizado diretamente no sistema do próprio contribuinte como uma forma rápida de
visualização/impressão da NFS-e, sem necessidade de se logar no sistema.
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