MANUAL NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - (NFS-E)
A Nota Eletrônica padrão ABRASF, é um documento emitido e armazenado eletronicamente,
podendo ser impresso e sua validade é assegurada pela assinatura digital. A Nota Eletrônica
ABRASF é uma padronização das notas eletrônicas e válida em todo o território nacional.

O sistema ISS.net deve ser utilizado através do navegador INTERNET EXPLORER e com o
bloqueador de pop-ups DESATIVADO.

O desbloqueio dos pop-ups é ser feito através do menu do próprio navegador: "Ferramentas ->
Bloqueador de Pop-ups -> Desativar bloqueador de Pop-ups"

EM CASO DE DÚVIDAS:
Fone: (12) 3104-4015 (Fiscalização Tributária)
Email técnico responsável: yago.aparecidasp@notacontrol.com.br
Email Fiscalização: fiscaltributário@aparecida.sp.gov.br

Link de acesso ao sistema: www.issnetonline.com.br/aparecidasp

EMITINDO A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

1. Identificação da Nota Fiscal:
- Modelo do Documento Fiscal (preenchido automaticamente);
- Data de Emissão (preenchido automaticamente);
- Selecionar a Natureza da Operação; (Determinada pelo local da prestação do serviço)
- Número da Nota Fiscal (preenchido automaticamente);

2.

Identificação do RPS (estes campos deverão ser preenchidos caso exista um RPS relacionado, e que
esteja sendo convertido para nota eletrônica) (Este campo deve ser IGNORADO na emissão on-line)

3. Dados do Tomador de Serviços:
Digite o CNPJ/CPF do tomador do serviço (contratante) e clique na “lupa”, caso o tomador tenha
cadastro no sistema, todos os dados serão preenchidos automaticamente. Caso o tomador não possua
cadastro, será solicitado um cadastro simples do mesmo.

4. Descrição dos Serviços:
Neste campo descreva todos os serviços prestados;

5. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN:
Neste campo serão preenchidos os seguintes campos:
- CNAE (preenchido automaticamente);
- Item LC 116/2003 (Deve ser selecionado o item correspondente à Atividade do Município);
- Atividade do Município (Preenchida automaticamente);
- Alíquota (preenchida automaticamente, para optantes pelo Simples Nacional, o campo é editável);
- Valor Total dos Serviços (Valor bruto);
- Total do ISSQN (se o ISSQN for retido selecione a caixa ao lado).

6. Retenção de impostos:
Só deve ser utilizado quando houver retenção de algum imposto que seja descontado na nota.

7. Resumo da nota:
O resumo da nota é composto pelos campos "Valor Total dos Serviços", "Valor de Descontos", "Valor
de Retenções" e o "Valor Líquido", calculados automaticamente, de acordo com os dados informados
na nota.

8. Informações complementares:
Neste espaço poderá ser inserida qualquer observação referente aos serviços ou observações.

Finalizado o preenchimento da Nota Fiscal, a mesma estará disponível para visualizar e gravar.

9. Gravando a nota fiscal;
Para se tornar um documento fiscal válido, a NFS-e deve ser gravada, clicando no botão referente. O
sistema solicitará a forma a ser “assinada a Nota Eletrônica”, que pode ser por “Senha” (senha de
acesso ao sistema) ou “Certificado Digital”.

Autenticando a nota, o documento ficará disponível para impressão e envio por e-mail.

A nota emitida terá o seguinte layout:

