NOTA FISCAL ELETRÔNICA
CONFIGURAÇÃO DE REGRAS DE TRIBUTAÇÃO
A partir de 01 de abril de 2013 a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços – NFS-e – conterá
em sua configuração as regras de tributação dispostas na legislação do Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.
A regra automática de tributação visa auxiliar o contribuinte a emitir a NFS-e de forma
correta, evitando, assim, o cometimento de erros no ato de emissão do documento
fiscal.
A NFS-e continua seguindo o modelo proposto pela ABRASF – Associação Brasileira
das Secretarias de Finanças das Capitais –, com vistas ao sincronismo de informações
entre os contribuintes e o Município e desse com outros Entes da Federação.

O QUE É? COMO FUNCIONA?

A regra automática de tributação da NFS-e será aplicada a todos os prestadores de
serviços que utilizam o documento fiscal eletrônico em São Jose do Rio Preto e
promoverá alterações em alguns campos que são preenchidos no ato da emissão,
assim como permitirá / vedará a utilização de outros campos na medida em que são
prestadas informações relativas à pessoa do tomador dos serviços, ao local de
prestação e ao tipo de serviço prestado.
Com isso, uma parte dos erros cometidos pelos contribuintes quando da emissão da
NFS-e serão evitados, como, por exemplo, indicar que o imposto é devido para
município diverso sendo caso de tributação em São Jose do Rio Preto, ou fazer uso da
retenção do ISSQN em situações específicas quando esta não é permitida pela
legislação.

MUDANÇAS INTRODUZIDAS:

Seguem, abaixo, telas demonstrativas das mudanças:

NFS-e sem regras de tributação:

NFS-e com regras de tributação:
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O grupo de campos Natureza da Operação / Local da prestação (1) será substituído
pelo grupo de campos Local da Prestação (3), com isso o prestador de serviços
deixará de informar a natureza da operação, como, por exemplo, Tributação no
Município / Tributação fora do Município / Isenção / Imunidade / Exigibilidade
Suspensa.
Obs.:
 A natureza da operação – Tributação no Município / Tributação Fora do
Município – será determinada pelo sistema segundo as informações do
grupo de campos Local da Prestação e do campo Código de Serviço /
Atividade;

 Casos de Isenção / Imunidade quanto ao ISSQN devem ser apresentados
à Secretaria Municipal da Fazenda através de requerimento, observada
legislação que regula concessão de benefícios fiscais – Lei
Complementar n° 303/2009 e Decreto 15.057/2009.
 Prestadores de serviços que utilizavam Exigibilidade Suspensa como
natureza da operação, não precisam tomar qualquer tipo de ação.

A utilização do grupo de campos ISS Retido (2) será permitida em alguns casos e
vedada em outros (4), a depender das informações prestadas quanto à localização da
pessoa do tomador dos serviços, ao local de prestação e ao tipo de serviço prestado.
Tanto o regramento disposto nos Decretos n° 15.930/2011, 15.980/2011e 16.099/2011
como a integração do Ginfes com a GissOnline continuam sem modificações.

