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Introdução  

 

 Esse manual tem como objetivo auxiliar os prestadores de serviço quanto a 

emissão da nota fiscal de serviços eletrônicos para o município de Blumenau – Santa 

Catarina.  

Esses devem observar, ao emitir uma nota: 

 Cada tipo de serviço, o enquadramento nos itens e subitens da lista, alíquotas e 

incidência diferentes;  

 Para quem o serviço foi prestado (pessoa física ou jurídica);  

 Onde o serviço foi prestado (no município, fora do município ou no exterior);  

 Onde o serviço é tributado (na origem ou no destino) – art. 3º da 116/03;  

Haverá ou não retenção na fonte;  

 

É importante ressaltar a verificação de todos os dados, pois se nesse momento 

estiver alguma informação incorreta, no momento de lançar a NFS-e a mesma trará 

informações erradas e uma vez a NFS-e gerada, não pode mais ser alterada, admitindo-

se, unicamente por iniciativa do contribuinte, ser cancelada ou substituída, hipótese em 

que deverá ser mantido o vínculo entre a nota substituída e a nova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/nfse/como-funciona.htm 
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 Emitir NFS-e  

1. Configurar Módulo  

Antes de começar qualquer processo o usuário deverá ter certeza que o módulo 

NFS-e está selecionado no canto superior esquerdo da tela. Figura 2.1.  

 

Figura 2.1 

Para realizar a emissão da nota, basta selecionar o menu NFS-e e a opção de 

Emitir NFS-e como é descrito abaixo. Figura 2.2.  

 

Figura 2.2  

 

2. Emissão Nfse  

O campo Data Emissão será livre para alteração da data conforme o dia de emissão 

da nota e o campo Série ficará sempre travado. Figura 2.3 

 
Figura 2.3 
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2.1 Regime de Tributação e Simples Nacional 

Nestes campos aparecerão o regime de tributação do contribuinte e se o mesmo 

é optante pelo Simples Nacional. Ambos campos já foram configurados no cadastro do 

usuário e por isso não estarão abertos para alterações. Figura 2.4. 
 

 
Figura 2.4 

2.2. CNAE  

Neste campo serão preenchidos os CNAEs (código e descrição da atividade 

econômica) cadastrados pelo prestador de acordo com a descrição no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica. Figura 2.5.  

  

 

Figura 2.5 

Qualquer dúvida referente ao CNAE cadastrado segue o link para consulta:  

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.

asp  

 

 
2.3 Enquadramento do Serviço 

Neste campo serão expostas as atividades do prestador (Atividades Federais) 

configurados no cadastro do usuário. Figura 2.6.  
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Figura 2.6 

 

2.4 Código NBS 

Neste campo deverá selecionar o Código NBS.  Figura 2.7.  

  
Figura 2.7  

 

2.5 Exigibilidade 

 Esse campo acarreta na geração ou não de imposto a pagar. Figura 2.8. 

 

 

Figura 2.8  

 

O usuário encontrará as seguintes opções:  

 TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO  

 TRIBUTAÇÃO FORA DO MUNICÍPIO  

 ISENÇÃO  

 IMUNE  

 EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR DECISÃO JUDICIAL  

 EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR PROCESSAMENTO ADMINISTRATIVO 
 

2.6 Discriminação 

O campo de Discriminação é um campo livre (corpo da nota) de 2000 caracteres, 

é obrigatório o preenchimento do mesmo com um detalhamento do serviço que foi 

realizado pelo prestador. Figura 2.9. 
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Figura 2.9  

 

 

2.7 Dados do Tomador 

Neste grupo, o usuário insere os dados do tomador de serviços. O tomador poderá 

ser Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou do Exterior. Figura 2.10 e 2.11.  

 

 

Figura 2.10  
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Figura 2.11  

 

Há duas maneiras de pesquisar o tomador de serviços: 

 

 Apelido: O usuário seleciona um tomador pré-definido por apelido. Todos os dados do 

tomador serão preenchidos, de acordo com o registro cadastrado.  

 

 Botão Pesquisar: O usuário digita um CNPJ/CPF para realizar uma pesquisa no banco 

de dados da Prefeitura. Caso haja um registro, todos os dados do tomador serão 

preenchidos.  

 

Quando não houver um tomador existente para pesquisar, o usuário terá que 

preencher todos os campos obrigatórios, com seu respectivo apelido (um nome 

sugestivo) para que na próxima emissão de nota, este tomador já esteja pré-definido no 

campo Apelido e possa ser selecionado. 

 

2.8 Dados do Intermediário do Serviço 

Após o preenchimento dos dados do tomador, existe o campo opcional de Dados 

do Intermediário do Serviço. 

O Intermediário é quem representa a empresa por parte do prestador, ou seja, é 

algum tipo de representante do serviço prestado, empresa terceirizada ou afim. Sendo 

que se o serviço do usuário não possuir intermediários esses campos podem ser 

deixados vazios. Figura 2.12. 
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Figura 2.12 

 

2.9 Município de Incidência  

Neste grupo é definido o local de recolhimento do imposto do serviço prestado. Os 

campos de “Município de Incidência” são para esse fim, como mostrados na figura 2.13.  

  
Figura 2.13  

 

2.10 Valor da Nota Fiscal  

Nesta área, o usuário deve inserir o valor do serviço. Como mostra a figura abaixo, 

a Alíquota já vem pré-definida, correspondente à área Enquadramento do Serviço, item 

2.3 do manual.   

O campo Alíquota estará liberado para digitar quando o prestador estiver no 

Simples Nacional e for (ME EPP), ou quando o tributo for devido em outro município e a 

atividade do prestador estiver dentro das exceções.  

Os campos Base de Cálculo e Imposto serão automaticamente atualizados pelo 

sistema, conforme o usuário digita os valores. Figura 2.14.   
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  Figura 2.14  

 2.11 Retenção na fonte do ISSQN e Responsável Retenção 

Nestes campos são identificados se a empresa prestadora de serviços vai ou não 

reter o imposto e o responsável a pagar por esse recolhimento. Figura 2.15.  

  
Figura 2.15  

  

Colocando a opção retenção em Sim, o recolhimento será realizado pelo tomador, 

já retenção em Não o recolhimento será feito pelo prestador.  

 

2.12 Configuração das Deduções e Alíquotas dos Impostos Federais  

Após a retenção existem os campos de retenção na fonte de impostos federais 

que deverão ser devidamente preenchidos conforme a necessidade. Esses são os 

campos a onde o usuário deve colocar as porcentagens e os valores de base de cálculo 

referentes aos seguintes impostos:  

 PIS;  

 COFINS;  

 INSS;  

 IR;  

 CSLL.  

A Figura 2.16 ilustra esses campos, lembrando que se o usuário fixar algum valor 

nesses campos, todas as vezes que houver a emissão da NFS-e a mesma trará os 

valores definidos no campo de configuração.   
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Figura 2.16 

 

 

2.13 Tributos 

 Neste campo deverá ser preenchido  o Valor Total dos Tributos . Figura 2.17 

  

 
Figura 2.17 

 
2.14 Outras Informações  

 Nesta sessão é definido o Incentivo Fiscal, o local de prestação do serviço e há 

um campo aberto para o preenchimento de informações adicionais se necessárias à nota. 

Figura 2.18. 
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Figura 2.18   

2.15 Resumo  

Depois disso clicando no botão avançar, aparecerá uma tela de confirmação com 

um botão de emissão. Ao clicar em emissão a nota será gerada. Assim como na figura 

2.19. 
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Figura 2.19
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2.16 E-mail  

Após a emissão, será aberta uma tela onde a nota emitida pode ser impressa em 

formato PDF, e o usuário poderá salvar essa nota. Serão abertos também campos extras 

de envio de e-mail a fim de mandar (se necessário) a nota emitia para outros e-mails 

além de seu tomador de serviços ou a opção de estar voltando para realizar uma nova 

emissão. 

 Procedimento para o envio do e-mail: Inserir o e-mail, clicar em ação e depois 

clicar em enviar. Como mostra a figura 2.20.  

 

 

   Figura 2.20
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