ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
ASSUNTO: Procedimento Operacional Padronizado – SUBSTITUIÇÃO DE NOTAS FISCAIS –
Versão do contribuinte
PROCEDIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE NOTAS FISCAIS
O contribuinte que necessitar substituir notas fiscais deverá seguir o procedimento abaixo. O prazo de
cancelamento automático no sistema é de 07 dias corridos. Após esse prazo, além de seguir o
procedimento abaixo, deverá autuar um processo administrativo de substituição de nota fiscal junto ao
Protocolo da Secretaria Municipal de Fazenda situado na Praca Roberto da Silveira 31 - 1º Andar –
Bairro: 25 de Agosto.
Observação importante: Caso precise alterar o campo: DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, utilize a
CARTA DE CORREÇÃO. Se for alterar os demais campos, faça a substituição da nota fiscal de
serviço.
Documentos que compõem o processo administrativo: (caso ultrapasse 07 dias da emissão
inicial)
•
•
•
•
•

Petição explicando de forma claro o motivo da substituição;
Planilha que contenha os números das notas fiscais originais (substituída) e a nova nota
(substituta);
Taxa de expediente;
Procuração, se for o caso;
Identificação do solicitante e dados de contato.

1 – Acesse o seu sistema de emissão de notas e clique em “EMITIR NFS-e”. O exemplo abaixo é pelo
emissor Nota Eletrônica.
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2 – Emitir a nota fiscal substituta com a mesma data de emissão da nota a substituir. Contribuintes
que emite notas via webservice, será necessário informar a data de emissão da nota substituta junto
à tag tc:DataEmissao

3 – Após emitida a nova Nota Fiscal deve ser vinculada à nota fiscal a ser substituída (cancelada).
No sistema https://www.issnetonline.com.br/duquedecaxias/online/login/login.aspx

OBS.: No campo "Consulta Nota Eletrônica" é possível consultar todas as notas fiscais
emitidas, fazendo uso de vários filtros.
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4 – Após localizar o documento a ser substituído (cancelado), clicar no "X" solicitando assim o
cancelamento).

5 – Uma janela será aberta:
5.1 – No campo "Selecione" altere para"Substituir".
5.2 – Preencha a Justificativa da substituição.
Obs. : A justificativa deve ser coerente com o fato ocorrido. A falta de coerência pode ser
motivo de indeferimento fiscal.
5.3 – Selecionar o motivo da substituição
5.4 – No campo série selecione “Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFSe".
5.5 – Informar o número da Nota Fiscal Substituta (nova Nota Fiscal que foi emitida).
5.6 – Confirmar a operação incluindo a senha de acesso.
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6 – Se o procedimento foi realizado dentro do prazo de 7 dias da emissão da Nota Fiscal substituída,
o cancelamento é realizado automaticamente. Após esse prazo será necessária a abertura de
processo administrativo junto à Prefeitura, conforme indicado no início desse procedimento.

OBS: Para cancelamento ou substituição de Nota Fiscal, a respectiva nota não pode estar
incluída em um fechamento fiscal. Caso esteja incluída, será necessário cancelar o
fechamento, do prestador ou tomador, conforme o caso, antes de realizar os passos de 4 a 6.
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