GUIA DO USUÁRIO – NFSe
http://nfpaulistana.prefeitura.sp.gov.br/
https://notacarioca.rio.gov.br/capa.aspx

Considerações Iniciais
1. O que é um RPS?
O RPS, ou Recibo Provisório de Serviços, é o XML gerado pelo sistema e
transformado em NFSe pelo WebService da prefeitura.
2. O que é necessário para a emissão de um RPS?
Cadastro completo de cliente, incluindo email; cadastro de produto, código do
serviço prestado, aliquota do ISS referente e este. Número e série do ultimo
RPS emitido, caso uma série já tenha sido iniciada. Inscrição municipal do
prestador devidamente preenchida.
O cliente terá conhecimento sobre os dados do último RPS somente se já
emitiu nota por outro sistema além do site da prefeitura, ou emite notas em
lote. A série inicial foi então definida como 00000 e o RPS inicial, 1.
3. Quais sãos os tipos de RPS?
RPS – Recibo Provisório de Serviços; (ÚNICO EMITIDO PELO SISTEMA)
RPS-M – Recibo Provisório de Serviços proveniente de Nota Fiscal Conjugada
(Mista) (com produtos e serviços).
RPS-C – Cupom.
4. A quais tributos um serviço está sujeito?
ISS, PIS, COFIS, IR, CSLL e INSS.
Todo serviço possui um CST de ISS e uma aliquota associada a tal. A aliquota de
ISS cobrada é definida pela prefeitura de acordo com o item da lista de serviço,
não regime tributário da empresa; e está disponível para SP em
http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/secretarias/financas/legislacao/INSF-Surem-08-2011-Anexo-1.pdf. PIS e COFINS não têm CST, só base cálculo e
aliquota.
Serviços não estão sujeitos a cobrança de ICMS.
A lista de serviços, assim como o código de tributação do municipio muda de
cidade para cidade.

5. Qual o prazo de cancelamento de uma NFSe?
Enquanto o ISS não for recolhido, o prestador poderá cancelar a NFS-e desde
que não tenha ultrapassado o prazo de 6 meses contados da data de emissão
da nota. Isso varia de acordo com o município. Já ocorreu de o cancelamento
ser bloqueado no webservice com 24 HORAS.
6. Como encontro a alíquota do ISS?
O único município que fornece o serviço que o CNPJ deve prestar e a
alíquota é São Paulo. No Rio de Janeiro o cliente deve saber o serviço que
presta e sua respectiva alíquota.

Emissão do RPS

Figura 1. Passo 1

Figura 2. Passo 2

Figura 3. Inicialmente, o sistema trabalha com a emissão de RPS para PRESTADORES de serviços, então a
opção “Serviço Prestado” deve ser escolhida.

Figura 4. Na tela inicial, só os dados do cliente, datas e pagamento são preenchidos. O código de verificação é
similar a chave da Nfe, utilizado para sua autenticação.

Figura 5. Depois de localizado o item, a Nat refere-se ao tipo de tributação do RPS, os quais:
T – Tributado em São Paulo
F – Tributado Fora de São Paulo
A – Tributado em São Paulo, porém Isento
B – Tributado Fora de São Paulo, porém Isento
M – Tributado em São Paulo, porém Imune
N – Tributado Fora de São Paulo, porém Imune
X – Tributado em São Paulo, porém Exigibilidade Suspensa
V – Tributado Fora de São Paulo, porém Exigibilidade Suspensa
P – Exportação de Serviços
O cliente deve saber qual a empresa utiliza. Caso ele não saiba, peça que ele abre o site da prefeitura e
comece a confecção de uma nova nota. Lá estará indicado.
Para o RIO DE JANEIRO, números e NÃO LETRAS
1 – Exigível;
2 – Não incidência;
3 – Isenção;
4 – Exportação;
5 – Imunidade;
6 – Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial;
7 – Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo

Figura 6. Inserido o item, o cliente tem a opção de editar sua descrição clicando em “Substituir
Descrição” e depois em “Confirmar”.

Figura 7. Somente o item e as informações do ISS são necessários para inserir o item na nota e enviála.

Figura 7. O não preenchimento bloqueia a inserção do item na nota

Figura 8. Caso necessários, os valores indicados em vermelho deverão ser preenchidos em reais (R$).

Figura 9. IR, PIS e COFINS: base de cálculo e alíquota, sem CST

Figura 10. Serviço inserido

Figura 11. Mais de um serviço pode ser discriminado, mas todos devem se enquadrar no mesmo item da lista de
serviço e, consequentemente, alíquota. Por isso o sistema já preenche esses dados automaticamente a partir da
segunda inserção.

Figura 12. Aba indicativa com os totais do RPS.

Caso o cliente possua o módulo financeiro, também é possível gerar uma ou mais
duplicatas a serem recebidas na aba “Pagamentos”.

Figura 13. Selecionando o pagamento “Dinheiro a vista” e confirmando a nota, não é necessário inserir nenhum
título e o valor já entra diretamente no caixa.

Figura 14. Inserindo pagamentos (1)

Figura 14. Inserindo pagamentos (2].

Figura 16. Inserindo pagamentos (3). Duplicata e/ou duplicatas somadas não podem exceder o total do RPS.

Figura 17. O campo “Nota Fiscal” será atualizado assim que o RPS for enviado. Ele só é atualizado para o
número do RPS para que a nota seja finalizada sem erros.

Figura 18. Depois de finalizado, a transmissão do RPS pode ser feita.

Figura 19. Para alguns municípios, como São Paulo e Rio, a autorização da nota só passa pelo passo 1, a
emissão não é necessária.

Figura 20. Autorizado o RPS, o botão “Imprimir/Email” redireciona o cliente para o site da prefeitura de SP
para a impressão e o envio por email da NFSe.

Figura 21. Tela de impressão da NFSe no site da prefeitura.

