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1

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e é um documento de existência
exclusivamente digital, gerado e armazenado eletronicamente pela Prefeitura ou por outra
entidade conveniada, para documentar as operações de prestação de serviços.

Tem como principal objetivo a eficiência na fiscalização e o incremento na arrecadação municipal,
gerando para o contribuinte menos custos com as obrigações acessórias e principalmente na
emissão e guarda de documentos em papel.
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1.1

Números

Na opção Números, está disponível dados quantitativos em relação a notas fiscais emitidas
e empresas credenciadas.

1.1.1 Notas Fiscais Emitidas
Notas Fiscais Emitidas Demonstração da quantidade de notas fiscais emitidas pelos
contribuintes até o presente momento.
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2

Empresas Credenciadas

Demonstrativo da quantidade de empresas credenciadas pelo Município no sistema EL
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

3

Autenticar Documento Fiscal
Opção para autenticação das Notas Fiscais de Serviços emitidas pelo sistema de NFSe.
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3.1

Opção 1

Autenticação da NFS-e/ DAPS - Marcar nos casos em que a autenticação será para
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica ou DAPS.
CPF/CNPJ do prestador - Informar CPF ou CNPJ do prestador de serviços;
Chave de validação - Informar a chave de validação que consta na Nota Fiscal de
Serviços;
Código Imagem - Digitar o código da imagem de segurança;
Em seguida para finalizar o processo de autenticação clicando no botão - Autenticar;

Após autenticar, clicar no ícone PDF (Imprimir PDF) ou no ícone XML (Exportar XML) da nota fiscal
ou DAPS que foi validado.
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3.2

Opção 2

Autenticação da Nota Fiscal Avulsa - Marcar nos casos em que a autenticação será
para Nota Fiscal de Serviços Avulsa;
Chave de validação - Informar a chave de validação da nota fiscal avulsa;
Código Imagem - Digitar o código da imagem de segurança;
Em seguida para finalizar o processo de autenticação clicar no botão Autenticar;
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Após autenticar clicar no ícone da impressora para impressão da nota fiscal avulsa; Retornar para
Página Inicial clicar no botão Página Inicial.

4

Recibo de Retenção
Opção para impressão do recibo de retenção.
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Dados para Impressão:
CPF/ CNPJ: Informar o CPF ou CNPJ do prestador de serviços;
Nota Fiscal: Informar o número da Nota Fiscal de Serviços;
Código Imagem: Digitar o código da imagem de segurança;
Em seguida clicar no botão Impressão para imprimir o Recibo de Retenção;
Retornar para Página Inicial clicar no botão Página Inicial.
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5

Credenciamento

Para ter acesso ao Sistema Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é necessário fazer
um credenciamento prévio que será analisado pela fiscalização Municipal, com exceção dos
contribuintes de fora do Município. O aviso de aceite deste credenciamento será feito pela
Secretaria da Fazenda via E-mail para o endereço eletrônico fornecido no ato do credenciamento.
O Contribuinte será liberado a usar o sistema EL Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, caso todo o
trâmite e documentação estejam corretos de acordo com as especificações de seu Município.
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5.1

Prestador/ Substituto Tributário, Contador e Cartório

Ao clicar
credenciamentos.

no

Link

de Credenciamento, o sistema irá direcionar para a tela de

Nesta tela será feita a distinção do tipo de credenciamentos dos contribuintes. O Usuário
deverá escolher entre as opções: Prestador/ Substituto Tributário, Contador e Cartório
Basta clicar no botão referente ao seu tipo de usuário. Em Dados Credenciamento, o
usuário deve marcar a opção Jurídica ou Física, referente a qual máscara ele irá usar, de CPF ou de
CNPJ.O contribuinte deverá digitar o seu CPF ou CNPJ no campo CPF\CNPJ de acordo como está
cadastrado como contribuinte na Prefeitura, e escolher a opção: Pertence ao Município.
O próximo passo será a verificação do código de imagem, onde deve ser digitado o código
que está na tela. Este código serve como modo de segurança para identificar se é realmente uma
pessoa querendo efetuar a transação ou uma máquina; Caso não seja possível o entendimento do
código para digitação existe um ícone do lado que atualiza e
gera uma nova imagem.
A partir deste ponto o sistema está pronto para identificar a característica de cada
contribuinte e verificar as informações caso haja no banco de dados do Município para remanejar
para a tela de Credenciamento filtrando tais informações e identificando se o contribuinte vai ser
um Prestador, um Substituto Tributário ou um Contribuinte de Fora do Município (Tomador), este
procedimento acontecerá no ato de passar para o próximo nível clicando no ícone Avançar.
Nesta segunda etapa do credenciamento, o sistema já traz as informações deste
contribuinte, tendo apenas que informar o seu email no campo E-mail, senha no campo Senha e a
confirmando no campo Confirmação de Senha;
Nesta etapa será possível visualizar as suas informações cadastrais para serem conferidas,
e caso necessite posteriormente, solicitar as correções na Prefeitura;
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O Login para utilização do sistema será disponibilizado no campo Login que fica localizado
acima da senha;
Após a confirmação dos dados, inserido o email, feito o cadastro e confirmação de senha o
contribuinte irá solicitar o credenciamento no botão Credenciar, ao gravar será gerado um Termo
de Responsabilidade Fiscal de Credenciamento para que o mesmo encaminhe o termo assinado
junto com as especificações para o Auditor competente pela empresa. Assim o usuário do
contribuinte poderá ser liberado para acessar o sistema.
O Login para utilização do sistema será disponibilizado no campo Login que fica localizado
acima da senha;
Após a confirmação dos dados, inserido o email, feito o cadastro e confirmação de senha o
contribuinte irá solicitar o credenciamento no botão Credenciar, ao gravar será gerado um Termo
de Responsabilidade Fiscal de Credenciamento para que o mesmo encaminhe o termo assinado
junto com as especificações para o Auditor competente pela empresa. Assim o usuário do
contribuinte poderá ser liberado para acessar o sistema.

E&L Produções de Software
LTDA

13

www.el.com.br

Manual

Termo Prestador: Este termo será direcionado aos prestadores de serviço do Município,
ou seja, aos contribuintes que possuem cadastro Econômico no Município e possuem serviços no
seu cadastro, sendo assim empresas pertencentes ao Município e prestadoras de serviço.
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Termo Substituto Tributário: Este termo será direcionado aos contribuintes do Município
que não possuem serviço no seu cadastro de Contribuinte, ou seja é do Econômico (dentro do
Município) mas não possui serviço, portanto não prestam serviços, estes usuários do sistema só
irão se credenciar para efetuar o ato da substituição tributária e pagar o seu ISSQN pelo sistema
EL Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, sem ter a necessidade de precisar ir a Prefeitura para gerar
o boleto da Guia de Recolhimento.
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5.2

Ao clicar no Link de Credenciamento do Contador o sistema irá remanejar para a tela do
credenciamento Contador.
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Para se credenciar o contador somente precisa informar o CPF no campo CPF e inserir o
código de imagem que aparece na figura abaixo do campo Código da imagem, ambos os campos
são obrigatórios. Após o preenchimento clicar no botão Avançar.

Em seguida o sistema irá remanejar o usuário para verificação dos dados para o
credenciamento do contador, onde o sistema irá fazer uma varredura para verificar se o
contribuinte está previamente cadastrado como Contador no Município, que é um ítem obrigatório.
Se tudo estiver correto o usuário passará para o segundo passo para análise dos dados.
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Nesta tela o contador irá verificar as suas informações, adicionar o seu Email e Telefone
caso não esteja cadastrado;
Em seguida cadastrar a Senha e Confirmação de Senha para logar no sistema com o tipo
do usuário de contador. Lembrando que o login no caso do contador, será o CPF;
Com todo cadastro correto o contador poderá gravar a operação, surgindo assim a opção
para que o mesmo gere um Termo de Responsabilidade Fiscal para Contadores, como mostra
imagem abaixo.
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Já com o termo gerado o contador irá a Prefeitura Municipal entregar o termo assinado ao
fiscal de sua competência, que por sua vez vai aceitar o credenciamento do contador. Logo o
contador poderá então logar no sistema e administrar as empresas de sua responsabilidade.

5.3

Ao clicar no Link de Credenciamento do Cartório o sistema irá remanejar para a tela do
credenciamento de Cartórios.

Para se credenciar o contribuinte somente precisa informar o CNPJ no campo CNPJ ou o
CPF no campo CPF e inserir o código de imagem que aparece na figura abaixo do campo Código da
imagem, ambos os campos são obrigatórios. Após o preenchimento clicar no botão Avançar.

Em seguida o sistema irá remanejar o usuário para verificação dos dados para o
credenciamento do cartório, onde o sistema irá fazer uma varredura para verificar se o
contribuinte está previamente cadastrado como Cartório no Município, que é um item obrigatório.
Se tudo estiver correto o usuário passará para o segundo passo para análise dos dados.
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Nesta tela o contribuinte irá verificar as suas informações, adicionar o seu Email e Telefone
caso não esteja cadastrado;
Em seguida cadastrar a Senha e Confirmação de Senha para logar no sistema. Lembrando
que o login no caso do cartório, será o CNPJ ou CPF, se for pessoa jurídica ou física.
Com dos dados corretos o contribuinte poderá gravar a operação, surgindo assim a opção
para que o mesmo gere um Termo de Responsabilidade Fiscal para Cartórios.

6

Módulo de Emissão de Nota Fiscal e Declaração de ISSQN
E&L Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Ajuda do Ambiente do Prestador de Serviços do Município

Após efetuar o credenciamento, o contribuinte irá receber a confirmação de aceite do
Credenciamento via e-mail. Neste momento já é possível efetuar o login no sistema EL Nota Fiscal
de Serviços Eletrônica e começar a emissão das Notas Fiscais Eletrônicas e por sua vez a
Declaração Mensal do ISSQN, e as demais funcionalidades do sistema.
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6.1

Configurações do Contribuinte Prestador de Serviços

Sempre que efetuar o login aparecerá a tela de emissão de Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica. Mas esta tela também está disponível no Menu Configurações/ Dados do usuário.
Antes de lançar a primeira Nota Fiscal de Serviços, é necessário atualizar as informações
da empresa, tais como: configura a logomarca da empresa, configurar o E-Mail do Usuário, indicar
um Responsável Contábil, e etc.
Para fazer essas configurações acesse o menu Configurações/ Dados do Usuário e na tela
Perfil Usuário selecione o arquivo correspondente a logomarca da empresa e clique no símbolo +
para atualizar a imagem. Feito isso preencha os campos: E-Mail, Telefone, Site, Celular e
Responsável Contábil, para uma melhor comunicação do Contribuinte com o Fisco, Clique no ícone
Gravar para confirmar as alterações feitas. Após gravar irá aparecer a seguinte mensagem:
Operação efetuada com sucesso, porém o certificado não foi informado ou é inválido! Clique em
Ok, pois o certificado digital não será exigido.
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Se houver necessidade de efetuar uma troca de senha clique no menu Configurações e
em seguida em Atualizar Senha. Na opção Dados da Atualização digite a Senha Anterior, a
Nova Senha e a Contra Senha que é a confirmação desta nova senha. Clique no botão Gravar
para confirmar a alteração.
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6.1.1 Emissão de Nota Fiscal Eletrônica e cancelamento
Um Usuário Prestador de Serviço ao logar no sistema E&L Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica aparecerá a seguinte tela:
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Ou acessando o menu o menu Nota Fiscal/ Emissão.
6.1.2 Passo a Passo para emitir uma Nota Fiscal:
Na opção Dados Tomador selecione o tipo do cliente: CPF/CNPJ para pessoa física ou
jurídica, Doc. Estrangeiro se o cliente for um estrangeiro ou Não identificado, para os casos de
emissão de uma Nota Fiscal de Serviços para vários tomadores ou somente para registrar as
operações de prestação de serviços nos casos do tomador não ´poder ser identificado. Ex: Motéis,
Academias e etc. Digite o nº do documento do cliente no campo CPF/CNPJ, ou Doc. Estrangeiro
(número do passaporte), clique na Lupa para que seja feita a busca do tomador. Para Não
Identificado, basta apenas marcar a opção.

Caso o tomador não exista no banco de dados o sistema enviará a seguinte mensagem:
Tomador não encontrado, deseja cadastrá-lo?. Para efetuar o cadastro clique no botão +
Cadastrar;

Em seguida faça o Cadastro Tomador preenchendo os campos, lembrando que todos os
campos com * (asterisco) são de preenchimento obrigatório. Clique no botão Gravar e após gravar
no botão Fechar para que retorne a tela de Emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica com os
dados do tomador já preenchidos.
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Na opção Dados Fiscais da Nota no campo Local Prestação escolha se a prestação de
serviços é no Município ou Fora do Município, no campo Tipo Recolhimento escolha se é
Normal ou Retido na Fonte, ambas as opções para esclarecer como será feita a cobrança do
ISSQN, se será cobrado no município ou não e se o Prestador quem vai pagar o ISSQN ou se a
responsabilidade será do Tomador do serviço;

Na opção Serviço devem ser adicionados os itens da Nota Fiscal de Serviços, no campo
Serviço escolha o tipo de serviço que foi prestado, no campo Unidade digite o tipo de unidade
referente ao serviço (unidade, horas etc.), no campo Quantidade digite a quantidade dos serviços
prestados, no campo Valor Unitário digite o valor unitário do serviço, de acordo com o serviço
escolhido o campo Alíquota vai ser preenchido com a alíquota referente ao serviço municipal, se o
contribuinte for Optante pelo Super-Simples o campo ficará aberto para digitar a

E&L Produções de Software
LTDA

26

www.el.com.br

Manual

alíquota mensal referente ao faturamento, se o contribuinte for um Micro Empreendedor Individual
a alíquota ficará zerada, no campo Dedução deve ser digitado o valor da dedução em moeda, no
campo Desconto Incondicional irá deduzir da Nota Fiscal (OBS: Configurado direto no Serviço a
% máxima, uma vez configurado passa a valer para todos os contribuintes que utilizarem este
serviço), no campo Descrição do Serviço faça a descrição do serviço que foi prestado, neste
campo cabem 500 caracteres, no campo Descontos Diversos (ou Desconto Condicional) NÃO
Deduz da Nota Fiscal (OBS: Inserido o valor desejado pelo o Prestador no ato da emissão da Nota
Fiscal / Padrão ABRASF). Clique no botão + Adicionar Serviço para que este item seja incluído na
Nota Fiscal de Serviços. Para adicionar um novo item repita o processo acima.
Nos campos Número Alvará, Número CEI e Número ART digite o número de Alvará,
CEI e ART se o serviço for do tipo construção civil.
Após adicionar todos os itens digite no campo Observações alguma observação
necessária (neste campo cabe 1.000 caracteres), e por final na opção Retenções digite o valor
em moeda das retenções de INSS, IR, CSLL, PIS, COFINS;

Para finalizar a NFS-e clique no botão Gravar NFSe, lembrando que uma vez gravada esta
nota não poderá mais ser editada.
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6.1.3 Após Gravação da Nota Fiscal:
Após gravar a nota os seguintes botões serão habilitados:
Cancelar NFSe para cancelar a Nota Fiscal, Impressão para imprimir a Nota Fiscal de
Serviços, Enviar por E-mail digitar na caixa o E-Mail para qual será enviada a Nota (lembrando
que automaticamente o sistema já envia um E-Mail para o endereço eletrônico informado nos
dados do tomador).
Já habilitados na tela de emissão de Nota Fiscal também temos os botões:
Consultar Nfse para fazer a consulta dos dados referente a Nota Fiscal já emitida
anteriormente, + Novo para emitir uma nova Nota Fiscal de Serviços.

Para Cancelar uma Nota: Clique no botão Cancelar NFSe escolha o Motivo do
cancelamento, digite alguma Observação se necessário e clique no botão + Cancelar Nota, se a
nota estiver dentro do prazo da data de cancelamento estipulada pelo o Município e não tiver DAM
gerado para ele ou uma Notificação Preliminar, automaticamente o tomador irá receber um E-Mail
informando do cancelamento desta nota.

6.1.4 Regras para o cancelamento de uma Nota Fiscal:
- Se não houver DAM gerado: O contribuinte faz o cancelamento da Nota Fiscal (nesse caso não
emite o Termo de Cancelamento);
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- Se houver DAM gerado:
> DAM Não pago: Emite mensagem ao contribuinte instruindo-o a cancelar o DAM e depois
cancelar a Nota Fiscal (nesse caso o sistema não gera o Termo de Cancelamento);

> Nota pago: Gera uma análise da nota para o Auditor Fiscal Responsável pela empresa Deferir ou
Indeferir o Cancelamento (nesse caso o sistema gera um Termo de Cancelamento);
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- Se a nota não estiver no período estipulado pela prefeitura para o cancelamento, a nota também
vai para a Análise de Cancelamento e gera um Termo de Cancelamento, como o termo acima;

- Se estiver relacionada a uma Notificação Preliminar: não permite cancelar.

6.1.5 Emitindo uma Nota Fiscal com os mesmos dados de uma Nota já existente no
sistema.
Basta consultar uma nota já emitida (vide Consulta de Notas Fiscais de Serviços Emitidas)
clicar em utilizar dados de NFS-e emitida anteriormente?

1º Passo - Na tela de Emissão de Nota Fiscal, Campo - Utilizar dados de NFS-e emitida
anteriormente? > Clicar no ícone - X Não (para habilitar o Campo - Número).
2º Passo - Inserir o número da Nota Fiscal emitida anteriormente no Campo - Número e depois
clicar no Botão - Carregar (para que os dados dessa Nota Fiscal sejam exibidas em tela).

E&L Produções de Software
LTDA

31

www.el.com.br

Manual

3º Passo - Verificar os Campos - Local Prestação*: / Tipo Recolhimento*: / Data Emissão*:
contidos no Campo - Dados Fiscais da Nota (se estão com o preenchimento conforme o desejado).
4º Passo - No Campo - Serviço, Clicar no X (quadrado vermelho) para remover o item de serviço.
5º Passo - Ainda no Campo - Serviço, selecionar o serviço no Campo - Serviço*: (Exemplo: 15.10
- Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagam. em geral de títulos quaisquer) >
Conferir os Campos - Unidade:* / Quantidade*: / Valor Unitário*: (se estão com o preenchimento
conforme o desejado) e no Campo - Alíquota*: (inserir a alíquota desejada como exemplo 2% ou
2,00).
6º Passo - Conferir no Campo - Descrição do Serviço*: (se estão com o preenchimento conforme o
desejado) e Clicar no Botão - + Adicionar Serviço.
7º Passo - Clicar no Botão - Gravar NFSe, lembrando que uma vez gravada esta nota não poderá
mais ser editada.

6.1.6 Consulta de Notas Fiscais de Serviços Emitidas:
Na opção Relação de Notas, faça uma consulta por Número, Data Emissão Inicial,
Data Emissão Final, Tomador ou Lote Rps, e clique no botão Consultar (lupa). Clique em um
dos itens para visualizar a nota.

6.1.7 Declaração Mensal de Serviços Eletrônica (guia de recolhimento)
Com o sistema E&L Nota Fiscal de Serviços Eletrônica assim que uma nota é emitida a nota já
aparece para para que seja gerado a Declaração do contribuinte (Guia de ISS, DAM ou Boleto),
claro que tendo em vista sempre que este caso se trata de contribuintes com a tributação no
município ou seja não irá abrange aos contribuintes do Simples Nacional, MEI ou contribuintes de
caráter especial no município como (Isento, imune até mesmo Autónomo), estes contribuintes
emitiram as notas mas não aparecerá nenhuma cobrança em sua declaração no sistema.
Declaração Mensal de Serviços Eletrônica (emissão da Guia de recolhimento)
Acesse o Menu Nota Fiscal > Declaração ou Gerar DAM (Depende da configuração do sistema que
pode variar de Município para Município) e na opção Competência Selecionada faça a consulta
informando o Mês, Ano ou o Tomador (Nome ou CPF/CNPJ) e clique no botão Consultar para listar
as Notas Fiscais.
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Na opção Notas Fiscais é feita o agrupamento das notas selecionadas. Pode ser agrupado
uma única nota ou várias, dependendo de sua competência e serviços que devem ser iguais, se
não geram lançamentos distintos, para isso selecione as Notas clicando no quadradinho de
seleção. Após selecionar clique no botão Finalizar Declaração\Gerar DAM (Depende da
configuração do sistema que pode variar de Município para Município) para consolidar as Notas
selecionadas;
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Na opção Guias do Prestador é feita a impressão das guias de recolhimento de ISS, para
isso basta clicar no ícone Ações (irá abrir uma janela contendo mais opções), Detalhes da Guia,
Imprimir Declaração, Imprimir Guia, Cancelar Guia e Suspender Guia.

> Detalhes da Guia, nesta opção é exibido o detalhamento da guia constando as Notas Fiscais
contidas dentro dela. Clicando no ícone Detalhes da Guia > Notas (para imprimir as Notas da
guia);
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> Imprimir Declaração, nesta opção é exibido o Comprovante de Declaração Mensal de Serviço.
Clicando no ícone Imprimir Declaração > Botão Imprimir (para imprimir a Declaração Mensal de
Serviços);
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> Imprimir Guia, nesta opção é exibida a Guia de Recolhimento. Clicando no ícone Imprimir Guia
> Botão Imprimir (para imprimir guia de recolhimento);
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> Cancelar Guia, nesta opção está o cancelamento da guia. Clicando no ícone Cancelar Guia >
Informar o motivo do cancelamento do DAM > Botão + Sim (para cancelar guia de recolhimento);

> Suspender Guia, nesta opção está a suspensão da guia de recolhimento. Clicando no ícone
Suspender Guia > Inserir as informações nos campos: Ano/Processo: , Observação: > Botão
Gravar (para suspender guia de recolhimento);
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OBS: Para Ativar a Guia novamente bastará efetuar o passo > Clicando no ícone Suspender Guia
> Atualizar as informações no campo: Observação: > Botão Gravar (para Ativar guia de
recolhimento);

Recolhimento Indevido:
O usuário tem a opção, caso ele ache necessário, de encaminhar essas notas para que o
seu auditor(Responsável) analise se o recolhimento é viável ou não, e fica a cargo da fiscalização
deferir ou indeferir o pagamento do imposto, por uma análise no sistema. Este procedimento é
feito da seguinte forma:
Ao clicar no ícone de Enviar nota com recolhimento indevido >
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Abre um quadro para o usuário justificar a anulação do imposto e classificar o tipo de análise, feito
isso corretamente, a nota é encaminhada para o Fiscal e o ícone da nota muda, como
demonstrado abaixo.

Esta análise pode ser cancelada pelo Usuário do sistema clicando no ícone de Recolhimento
indevido em análise, irá abrir um quadro para o usuário cancelar a ação solicitada
anteriormente, como mostra a imagem abaixo:
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Se o recolhimento for classificado pela Fiscalização como indevido, a nota aparecerá na
tela de guia para o Usuário apenas mais uma vez para que ele saiba da ação da Fiscalização que
aparece com ícone Mensagem, Recolhimento já analisado, logo após esta nota desaparecerá da
tela de declaração, juntamente com a obrigação de pagamento do imposto.

Se o imposto for devido no município, primeiro aparecerá o ícone Mensagem,
Recolhimento já analisado com a resposta da Fiscalização e a nota terá que ser declarada e paga
como mostra nas imagens abaixo.
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7

Módulo de Substituição Tributária/ DAPS
E&L Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Help do Ambiente do Substituto Tributário

Ao se falar em substituição tributária estamos nos referindo a permissão que transfira a
terceiros a tarefa de recolher o tributo devido por alguém, quando o administrador público tem
mais facilidade de fiscalizar aquele que será eleito para tal tarefa e que doravante passa a se
chamar de substituto, ou sem maiores rigores técnicos, aquele que será o responsável por recolher
tal tributo em nome do contribuinte, que doravante passa a se chamar substituído.
O sistema E&L Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi desenvolvido com esta opção
tributária e este módulo explicará como é feita essa troca de responsabilidade de recolhimento do
tributo pelo sistema.
Para registrar esta transferência de obrigação tributária é necessário registrar o DAPS.
O DAPS (Documento Auxiliar de Prestação de Serviço) se encontra no ambiente do
prestador ou Tomador sediado fora do município em que prestou o serviço. É é um recurso
desenvolvido para o registro de Notas Fiscais de Serviços de um prestador que não é sediado no
município do fato gerador do ISS. Com este recurso o usuário informa os dados de sua Nota Fiscal
com status de retenção na fonte. Posteriormente o tomador do serviços tem que fazer o aceite
desta Nota Fiscal e gerar a guia de recolhimento do ISSQN.
OBS: O DAPS é sempre Retido na Fonte, passando assim a obrigação de pagar o ISSQN para o
Tomador do serviço.

7.1

Declaração (Substituição Tributária)

Acesse o MENU Substituição Tributária
> Declaração e na opção
Competência Selecionada faça a consulta informando o Mês, Ano e\ou Tomador (Nome ou
CPF/CNPJ) e clique no botão Consultar para listar as notas fiscais.
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Na opção Notas Fiscais Disponíveis Para Aceite é feito o aceite e recusa das notas
selecionadas. Na coluna Ações existem as opções: Exibir Detalhes da Nota, Aceitar Nota,
Retenção Indevida.
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> Exibir Detalhes da Nota, nesta opção será exibido Detalhes da Nota. Clicando no ícone Exibir
Detalhes da Nota > Botão Imprimir (para imprimir a Nota Fiscal);

> Aceitar Nota, nesta opção faz o aceite da Nota. Clicando no ícone Aceitar Nota > Botão Gravar
Aceites (para gravar o aceite da Nota Fiscal). Após gravar clique no botão Gerar DAM para acessar
a tela de Substituição Tributária - Emissão de DAM.
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> Retenção Indevida, nesta opção está a Retenção Indevida. O usuário tem a opção, caso ele
ache necessário, de encaminhar essas notas para que o seu auditor(Responsável) analise se a
retenção é viável ou não, e fica a cargo da fiscalização deferir ou indeferir o pagamento do
imposto, por uma análise no sistema.
Este procedimento é feito da seguinte forma:
Ao clicar no ícone de Enviar nota com Retenção Indevida > Abre um quadro para o usuário
justificar a anulação do imposto e classificar o tipo de análise, feito isso corretamente, a nota é
encaminhada para o Fiscal e o ícone da nota muda, como demonstrado abaixo.
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Esta análise pode ser cancelada pelo Usuário do sistema clicando no ícone de Retenção
Indevida em análise, irá abrir um quadro para o usuário cancelar a ação solicitada anteriormente,
como mostra a imagem abaixo:

Se o recolhimento for classificado pela Fiscalização como indevido, a nota aparecerá na
tela de guia para o Usuário apenas mais uma vez para que ele saiba da ação da Fiscalização que
aparece com ícone Mensagem, Recolhimento já analisado, logo após esta nota desaparecerá da
tela de declaração, juntamente com a obrigação de pagamento do imposto:

Se o imposto for devido no município, primeiro aparecerá o ícone Mensagem,
Recolhimento já analisado com a resposta da Fiscalização e a nota terá que ser declarada e paga
como mostra nas imagens abaixo:
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Gerar DAM:
A declaração da substituição é feita nesta tela Substituição Tributária - Emissão de DAM
basta o contribuinte selecionar a nota no quadro em frente das informações da nota, logo após
informar a data do pagamento do serviço "Data Pagamento" (A data de vencimento vai usar esta
data como referência, mas ela é configurável pelo contribuinte ou o sistema traz a data padrão da
emissão da nota, depende das configurações do município), feito isto o Usuário deve fazer a
declaração assim gerando o DAM, isto é feito no ícone Gerar DAM como segue abaixo nas
imagens:

Neste passo a guia já está formada e pronta para o pagamento. Agora o usuário tem seis
opções, Exibir Detalhes, Imprimir Declaração, Imprimir Guia, Atualizar Vencimento,
Cancelar Guia, Suspender Guia.
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> Exibir Detalhes, permite o usuário verificar quais as notas estão na guia de recolhimento e
quais foram os prestadores que efetuaram a emissão das notas que estão na guia com os seus
respectivos números. Clicando no ícone Exibir Detalhes > Notas (para imprimir as Notas da guia);
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> Imprimir Declaração, nesta opção é exibido o Comprovante de Declaração Mensal de Serviço.
Clicando no ícone Imprimir Declaração > Botão Imprimir (para imprimir a Declaração Mensal de
Serviços);
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> Imprimir Guia, nesta opção é exibida a Guia de Recolhimento. Clicando no ícone Imprimir Guia
> Botão Imprimir (para imprimir guia de recolhimento);

E&L Produções de Software
LTDA

52

www.el.com.br

Manual

E&L Produções de Software
LTDA

53

www.el.com.br

Manual

> Atualizar Vencimento, nesta opção faz atualização do vencimento da guia com incidência de
multa e juros;
> Cancelar Guia, nesta opção está o cancelamento da guia. Clicando no ícone Cancelar Guia >
Informar o motivo do cancelamento do DAM > Botão + Sim (para cancelar guia de recolhimento);

OBS: A nota voltará para o campo de seleção para posterior geração do DAM.

> Suspender Guia, nesta opção está a suspensão da guia de recolhimento. Clicando no ícone
Suspender Guia > Inserir as informações nos campos: Ano/Processo: , Observação: > Botão
Gravar (para suspender guia de recolhimento);
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OBS: Para Ativar a Guia novamente bastará efetuar o passo > Clicando no ícone Suspender Guia
> Atualizar as informações no campo: Observação: > Botão Gravar (para Ativar guia de
recolhimento);

7.2

Emissão de DAPS pelo Prestador

O DAPS (Documento Auxiliar de Prestação de Serviço) se encontra no ambiente do prestador ou
Tomador sediado fora do município em que prestou o serviço. É é um recurso desenvolvido para o
registro de Notas Fiscais de Serviços de um prestador que não é sediado no município do fato
gerador do ISS. Com este recurso o usuário informa os dados de sua Nota Fiscal com status de
retenção na fonte. Posteriormente o tomador do serviços tem que fazer o aceite desta Nota Fiscal
e gerar a guia de recolhimento do ISSQN.
OBS: O DAPS na maioria das vezes é Retido na Fonte (depende da configuração do sistema que
pode variar de Município para Município devido a Legislação), passando assim a obrigação de
pagar o ISSQN para o Tomador do serviço.
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Emitindo o DAPS
Acesse o MENU Substituição Tributária > Emissão DAPS pelo Prestador, na opção Emissão
DAPS pelo Prestador digite o CPF/CNPJ e clique na Lupa para que seja feita a busca do tomador.

Na opção Dados da Nota Auxiliar nos campos Número e Competência (o preenchimento
é automático do Sistema), no campo Data Emissão deverá ser inserido a data da emissão da
Nota Fiscal original, no campo Local de Prestação (o preenchimento é automático do Sistema),
no campo Serviço Item Lei Municipal escolha o tipo de serviço que foi prestado de acordo com
a lista de Serviços Municipal, no campo Tipo de Recolhimento são sempre os mesmos travados
no Município, no campo Regime de Tributação escolha as opções de acordo com o regime do
contribuinte tomador, no campo Tipo da Nota irá informar a identificação da nota emitida, se foi
Eletrônica ou Normal (Em papel), no campo Número da Nota digite o número da Nota Fiscal de
Serviços que o Prestador emitiu para este tomador, no campo Valor digite o valor total dos
serviços prestados, no campo Alíquota vai ser preenchido com a alíquota referente o serviço
Municipal escolhido (se o contribuinte for Optante pelo Super-Simples o campo ficará aberto para
digitar a alíquota mensal referente ao faturamento dele, se o contribuinte for um Micro
Empreendedor Individual a alíquota ficará zerada), no campo Dedução deve ser digitado o valor
da dedução em moeda (OBS: Configurado direto no Serviço a % máxima, uma vez configurado
passa a valer para todos os contribuintes que utilizarem este serviço, salvo as exceções quando o
contribuinte tiver o benefício fiscal autorizado pelo o Município via configuração mediante
Legislação), nos campos Base de Cálculo e Valor da Retenção (o preenchimento é automático
do Sistema), no campo Número Alvará digite o número do alvará (caso o serviço for do tipo
construção civil), no campo Descrição do Serviço faça a descrição do serviço que foi prestado
(neste campo cabem 500 caracteres). Para finalizar o DAPS clique no botão Gravar, lembrando
que uma vez gravada esta nota auxiliar não poderá mais ser editada.
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Após gravar a nota auxiliar os seguintes botões serão habilitados: Impressão para
imprimir a nota auxiliar, Cancelar para cancelar o DAPS (caso o tomador do serviço ainda não
tenha efetuado o aceite desse DAPS) e Enviar por E-mail digitar na caixa o E-Mail para qual vai
ser enviada a nota auxiliar (lembrando que automaticamente o sistema já envia um E-Mail para o
endereço eletrônico informado nos dados do tomador).
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Consulta de DAPS Emitidos
No Botão Consultar DAPS, campo Relação de Notas, faça uma consulta por Número DAPS,
Número Nota, Data Emissão Inicial, Data Emissão Final, Tomador e clique no Botão Consultar
(lupa). Clique em um dos itens para visualizar a Nota.

8

DAM AVULSO

O prestador de serviços sediado Fora do Município (Nota Fiscal sem retenção).
O DAM Avulso - é um recurso desenvolvido para o registro de Notas Fiscais e seu devido ISSQN,
de Prestadores que são de Fora do Município, mas que prestam serviços no Município, para o
Sistema E&L NFS-e, com este recurso o usuário informa os dados de sua Nota Fiscal e o Sistema
gera o Imposto, que no caso do DAM Avulso é Normal (ou Não Retido), ficando a obrigação de
pagar o ISSQN para o próprio Prestador do serviço. O mesmo deve então gerar a guia de
recolhimento.

Emissão do DAM Avulso
Acesse o MENU DAM Avulso e em seguida escolha a opção Emissão;
Para gerar um DAM Avulso clique no Botão - + Nova Nota;
Na opção Dados Tomador, marque a opção CPF/CNPJ ou Doc. Estrangeiro, no campo CPF/CNPJ, digite o número do documento e clique na Lupa para que seja feita a validação do
Tomador;
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Na opção Dados do Dam Avulso, informe no campo - Data Emissão a data da Nota Fiscal que
está sendo cadastrada, no campo - Serviço Item Lei Municipal digite o número do serviço de
acordo com a lista de Serviços Municipal e selecione, no campo - Número da Nota digite o
número da Nota Fiscal de Serviços que está sendo cadastrada, no campo - Valor digite o valor
total dos serviços prestados, o campo - Alíquota vai ser preenchido automaticamente com a
alíquota referente ao serviço Municipal escolhido. No campo - Dedução deve ser digitado o valor
da dedução em moeda, se o serviço escolhido permitir a dedução, no campo - Descrição do
Serviço faça a descrição do serviço que foi prestado (neste campo cabem 500 caracteres);
Para finalizar o DAM Avulso clique no Botão - Gravar;
Depois de gravar a seguinte mensagem de confirmação será exibida: Nota registrada com
sucesso! ;
Para cancelar uma nota lançada, vá até a opção Relação de Notas em Aberto para geração do
DAM Avulso e clique no Botão - Cancelar ;
Para gerar a guia de recolhimento, clique no Botão - Gerar DAM. Responda com Sim a pergunta:
Confirma a geração do DAM?
Na opção Guias Avulsas estará disponível o ícone da impressora para Imprimir Guia de
Recolhimento;
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9

IMPRIMIR O MANUAL DO SISTEMA DE NFS-e

Para imprimir o Manual do Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), o
usuário deverá após ter logado no Sistema, clicar no ícone - Bonequinho (que é o perfil do
usuário) > Manual de uso do Sistema.
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