Credenciamento no Domicílio Tributário Eletrônico de Cascavel-PR (DTE)
O credenciamento no Domicílio Tributário Eletrônico - DTE é feito através do ISSNET e deverá ser realizado única e obrigatoriamente
pelo representante legal da empresa (ex. sócio-administrador, sócio-gerente, Diretor, Presidente e etc.).
Tal adesão/procedimento é realizado uma única vez, mediante o acesso ao sistema do ISSNET através do login e senha do
representante legal da pessoa jurídica aderente. Desse modo, tem-se não ser possível a adesão através do login e senha do contador
da empresa.
Para melhor compreensão, seguem abaixo os passos que devem ser seguidos pelo contribuinte para realização do credenciamento.
1 – Primeiramente você precisará entrar no sistema de gerenciamento do ISSQN no link
https://www.issnetonline.com.br/cascavel/online , utilizando CPF e senha do Representante Legal (sócio-administrador, sócio gerente,
Presidente, Diretor e etc.).
2 – Procure pelo menu DTE - Domicilio Tributário Eletrônico, e depois caixa de entrada, conforme imagem.

3 – Aparecerá uma tela para você inserir sua senha. Coloque-a e depois clique em Acessar.

4 – Caso você ainda não esteja credenciado, aparecerá uma tela com uma breve explicação sobre o DTE acompanhado dos dispositivos
legais que instituíram a ferramenta no município. Leia com atenção e em seguida clique em Li e concordo com o termo.

5 – Aparecerá uma tela pedindo a forma de assinatura. Selecione Senha, que é a mesma senha que você utilizou para acessar o
sistema. Em seguida clique em OK.

6 – Uma mensagem de confirmação aparecerá em sua tela informando que o credenciamento foi realizado com sucesso.

7 – Após o credenciamento, você pode acessar o menu “Caixa de Entrada” novamente para visualizar a correspondência pendente de
visualização. Lembrando que caso você tenha correspondência não visualizada o sistema ficará bloqueado.

8 – Caso você queira que outras pessoas tenham acesso as suas correspondências (por exemplo, seu contador), você poderá acessar o
menu “Permissões” e conceder acesso à leitura e/ou ciência àquela pessoa.

