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Como emitir Notas Fiscais de Serviço

IR PARA O ÍNDICE

Na parte inferior, temos um botão que leva você, automaticamente, de volta ao Índice. No 
Índice você pode clicar em cada capítulo e ir diretamente para a parte do livro que quer 
ler facilitando sua navegação.

Por último, saiba que quando você encontrar uma parte do texto escrita assim, significa 
que ele é um link para uma página externa que vai ajudar você a aprofundar o conteúdo.

Esperamos que essas funções te ajudem na leitura do texto.

Ah, antes que me esqueça, caso você queira compartilhar este arquivo com seus amigos 
em suas redes sociais, sinta-se à vontade em clicar no canto superior esquerdo :)

Olá, como vai? Antes de você começar a sua leitura, quero dizer que este 
eBook é um PDF interativo. E isso significa que aqui, você vai encontrar 
links e botões que complementam o conteúdo. 

Dicas para a leitura deste eBook

Boa leitura!
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https://www.linkedin.com/company/qipu-brasil/?viewAsMember=true
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ANFS-e ou Nota Fiscal de Serviços Eletrônica deve ser emitida sempre 
que uma empresa prestar algum tipo de serviço.

A emissão de notas fiscais é obrigatória para todos os tipos de empresa, com 
exceção do Microempreendedor Individual (MEI), que deve emitir notas fiscais 
obrigatoriamente apenas quando realizar uma prestação de serviços para 
pessoa jurídica.

Entretanto, diversas dúvidas podem surgir na hora de preencher os campos 
de uma NFS-e, por isso, o Qipu preparou este manual para você tirar as suas 
dúvidas em relação a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Introdução
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No aplicativo do Qipu, faça a configuração da sua senha da prefeitura 
no menu direito clicando em: Minha Empresa > Configuração NFSe.

Atenção: A prefeitura de Belo Horizonte exige que a empresa tenha 
certificado digital para realizar a emissão de notas fiscais. Para cadastrar 
o seu certificado clique em: 

Minha empresa > Certificado digital, código e senha > Certificado digital.

Você receberá por e-mail um link para disponibilizar seu certificado digital 
para emissão de notas fiscais.

Após os cadastros, para emitir sua nota clique em: “Nova venda/Serviço” 
preencha os dados, marque a opção “Sim” no campo “Quer emitir NFSe?” 
e depois em Salvar.

Primeiros Passos
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Tributado no Município

Escolha essa opção como regra geral e para a maioria dos serviços, 
mas principalmente se ele não estiver listado no próximo tópico.

Tributado fora do Município

Esta opção deve ser escolhida quando o seu serviço fizer parte da lista 
de Atividades tributadas no local da prestação e for prestado em outro 
município que não é o mesmo em que sua empresa está localizada

Exportação de Serviço: Escolha esta opção quando o serviço for 
prestado para empresas no exterior e, principalmente, quando o 
resultado do seu trabalho se verificar no exterior.

Local de Incidência
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• Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário;

• Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica 

e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, 

terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos 

(exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos 

serviços, que fica sujeito ao ICMS);

• Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo;

• Demolição;

• Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento 

de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito 

ao ICMS);

• Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e 

outros resíduos quaisquer;

• Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, 

jardins e congêneres;

Lista de Atividades tributadas no 
local de prestação
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• Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores;

• Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos;

• Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, 

corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres indissociáveis 

da formação, manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e por quaisquer meios;

• Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres;

Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres;

• Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações;

• Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes;

• Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie;

• Todos os serviços referente a shows, espetáculos, programas de auditórios, feira, exposição;

• Todos os serviços de transporte;

• Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, 

avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço;

• Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres;

• Terminais portuários, rodoviários, ferroviários, aeroportuários.
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Normal

Escolha esta opção quando sua empresa Não possui uma ação judicial 
em andamento e o seu serviço não está listado com benefícios fiscais 
pela prefeitura, ou seja, a maioria das emissões devem ter essa opção.

Imunidade (Subjetiva/ Objetiva)

Alcança os serviços prestados pela União, Estados, Municípios e 
Distrito Federal, assim como pelas autarquias e fundações instituídas 
e mantidas pelo Poder Público.

Natureza da Operação
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Isenção (Total/ Parcial)

Esta opção deve ser escolhida quando o serviço está listado em 
lei com previsão de isenção. Em São Paulo, existe uma lista com 
as previsões de isenção, confira clicando aqui. 

Suspensão (Decisão Judicial):

Como mencionado anteriormente, escolha esta opção se sua 
empresa possuir, principalmente, alguma ação judicial em 
andamento na prefeitura ou caso já tenha algum ordenamento 
jurídico a favor de sua empresa.
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A prefeitura disponibiliza um documento, impresso ou online, chamado 
de “Inscrição municipal” e é, neste documento, que deve ser verificado 
os códigos de serviço disponíveis pela prefeitura para sua empresa.

Caso não tenha disponível este documento, entre em contato com a 
prefeitura no setor de finanças e tributos, informe seu CNPJ e verifique 
quais são os códigos de sua empresa.

No app do Qipu, cadastre os códigos de serviço de sua empresa em:

Minha empresa > Códigos de serviço

Código de Serviço
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Este campo deve ser preenchido com dados referente a prestação do 
serviço:

Exemplo

Data de início e término do serviço - Descrição do serviço prestado 
(desde que condizente com o código escolhido).

Dados da conta para recebimento do pagamento.

Discriminação do Serviço prestado
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Neste campo, deve ser informado o valor total cobrado pelo 
serviço, sem abatimentos ou deduções, exceto para os serviços 
específicos determinados pela Lei Complementar 116 de 2003.

   #DicaQipu

Para ter sucesso no seu negócio, este valor deve conter, custos, 
despesas e o lucro que você espera obter com a prestação do 
serviço.

Valor total do Serviço

https://www.instagram.com/qipubr/
https://www.linkedin.com/company/qipu-brasil/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/qipubr/


Como emitir Notas Fiscais de Serviço

IR PARA O ÍNDICE

• Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário;

• Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica 

e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, 

terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos 

(exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos 

serviços, que fica sujeito ao ICMS);

• Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo;

• Demolição;

• Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento 

de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito 

ao ICMS);

• Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e 

outros resíduos quaisquer;

• Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, 

jardins e congêneres;

Quando marcar ISS retido
Normalmente, quando uma empresa  está comprando seu serviço e é 
responsável pelo recolhimento do ISS, ela já informa na contratação do 
serviço para que a nota seja emitida corretamente.

Caso a situação acima não aconteça, marque esta opção somente se 
o seu serviço for um dos listados abaixo:
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• Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores;

• Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos;

• Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, 

corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres indissociáveis 

da formação, manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e por quaisquer meios;

• Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres;

Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres;

• Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações;

• Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes;

• Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie;

• Todos os serviços referente a shows, espetáculos, programas de auditórios, feira, exposição;

• Todos os serviços de transporte;

• Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, 

avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço;

• Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres;
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Algumas prefeituras ainda permitem o uso do RPS e ele serve, como o 
próprio nome diz, como um recibo provisório.

O importante é que você saiba que a maioria das prefeituras dá um prazo 
para a conversão do seu RPS em nota de serviço e caso a conversão 
não aconteça dentro do prazo, sua empresa poderá ser multada.

   #DicaQipu

Para ter mais facilidade nos seus negócios e não ser multado, emita 
notas fiscais e não RPS e caso precise cancelar as notas por qualquer 
motivo, execute o cancelamento dentro do prazo previsto pela sua 
prefeitura.

RPS - Recibo provisório de prestação 
de Serviço
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PIS, COFINS, CSLL, IR

Estes campos não devem ser preenchidos pelos clientes Contabilidade 
Qipu, já que empresas optantes pelo Simples Nacional não possui 
previsão para retenção destes impostos.

INSS

Somente empresas optantes pelo Simples Nacional no Anexo IV 
poderão sofrer esta retenção caso firmem contrato com outra empresa 
que inclua cessão de mão-de-obra.

Outros impostos:
PIS, COFINS, CSLL, IR, INSS
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A emissão de Notas Fiscais de Serviço é muito importante para controlar 
e gerir as vendas que tem realizado. Por meio delas, você poderá 
acompanhar o crescimento e analisar a saúde de seu CNPJ.

Baixe o app do Qipu e comece a utilizar o emissor de Notas Fiscais de Serviço do 
Qipu, além do mais, com o aplicativo, você terá acesso a diversas ferramentas 
que vão auxiliar você em sua jornada empreendedora.

Qualquer dúvida, estaremos a disposição.

Conclusão
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Ótimos negócios!
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Materias relacionados
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Se você gostou deste eBook, acreditamos que você também vai gostar desses materiais:

BLOG BLOG BLOG BLOG

Quanto tempo demora para 
abrir uma empresa?

MEI precisa de
Contabilidade?

O que é Contabilidade
Online? 10 vantagens

Contabilidade Online vs
Contabilidade Tradicional

LER AGORA LER AGORA LER AGORA LER AGORA
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https://www.linkedin.com/company/qipu-brasil/?viewAsMember=true
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https://www.qipu.com.br/blog/contabilidade-online-vs-contabilidade-tradicional/
https://www.qipu.com.br/blog/o-que-e-contabilidade-online/
https://www.qipu.com.br/blog/mei-precisa-de-contabilidade/
https://www.qipu.com.br/blog/quanto-tempo-demora-abrir-empresa/


O Qipu é um serviço de contabilidade focado nos empreendedores que não possuem 
tempo para perder. O objetivo é acabar com a burocracia em abrir uma empresa e fazer 
a contabilidade dela, permitindo que todos os profissionais liberais tenham um CNPJ e 
formalizem as atividades e serviços prestados para seus clientes.

Para isso o Qipu conta com uma equipe contábil profissional e atenta, além de um 
aplicativo de gestão financeira onde você poderá emitir e consultar suas notas fiscais de 
serviço, ver relatórios e utilizar o chat para conversar com a gente sempre que precisar.

Links úteis:

Blog do Qipu Site do Qipu Nosso Facebook

Conheça mais materiais educativos 

Baixe nosso aplicativo:

https://www.qipu.com.br/blog/
https://www.qipu.com.br/
https://www.facebook.com/qipubr/
https://www.qipu.com.br/materiais/
https://www.qipu.com.br/
http://onelink.to/bxnnmz
http://onelink.to/bxnnmz

