NOTA FISCAL ELETRÔNICA

A partir de 1º de agosto de 2013 entrarão em vigor novas regras para emissão da Nota
Fiscal Eletrônica de Serviços – NFS-e, da prefeitura de São José do Rio Preto/SP,
conforme Decreto nº 16.791/2013, alterando as regras anteriores previstas nos
Decretos nº 15.930/2011, 15.980/2011 e 16.099/2011.
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.
Também continua em funcionamento a regra automática de tributação implantada em
01 de abril de 2013, cujos objetivos são simplificar a emissão do documento fiscal e
evitar o cometimento de erros relacionados à tributação dos serviços prestados.

VANTAGENS AO EMITIR A NFS-e:

A NFS-e emitida é registrada automaticamente na escrituração e no livro fiscal
eletrônico do prestador de serviço no sistema GISS-ONLINE, resultando em economia
de tempo ao contribuinte.
A Pessoa Jurídica tomadora do serviço cujo documento fiscal é a NFS-e tem a sua
disposição a escrituração simplificada de serviços tomados no sistema GISS-ONLINE
através da função Notas Recebidas.
O contribuinte pode optar pela emissão do RPS – Recibo Provisório de Serviços,
utilizando-se de seu próprio sistema de gestão empresarial. O detalhamento (layout)
dos registros para transmissão em lote dos Recibos Provisórios de Serviços – RPS
está disponível no endereço eletrônico http://sjrp.ginfes.com.br.
Não há necessidade de solicitar Autorização de Impressão de Documento Fiscal por
meio eletrônico – AIDF para emissão da NFS-e.

NOVAS REGRAS PARA EMISSÃO DA NFS-e:
Ficam obrigados a emitir a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços – NFS-e, a partir de 01
de agosto de 2013, os prestadores de serviços localizados no território do Município de
São José do Rio Preto e inscritos no Cadastro Municipal Mobiliário, enquadrados em
qualquer um dos itens da Tabela Anexa à Lei Complementar Municipal nº 178/2003,
que vierem a auferir, a partir do ano calendário de 2013, e subsequentes, receita bruta

igual ou superior R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), produzindo-se efeitos a partir
do ano calendário subsequente à ocorrência do fato, observado os itens abaixo:


Os contribuintes que na vigência do Decreto n° 15.930/2011, com as alterações
dadas pelos Decretos ns. 15.980/2011 e 16.099/2011, estavam obrigados à
emissão da NFS-e, ficam também obrigados à emissão do documento fiscal
eletrônico a partir de 01 de janeiro de 2013;



Os contribuintes que já estavam em atividade antes do ano calendário 2013 e que
auferiram ou vierem a auferir, em qualquer ano calendário a contar de 01 de
janeiro de 2010, receita bruta igual ou superior R$ 120.000,00 (cento e vinte mil
reais), estarão obrigados à emissão da NFS-e a partir de 01 de agosto de 2013;



A partir de 01 de janeiro de 2013 os contribuintes que ultrapassarem, até o mês de
novembro do ano-calendário do início de atividades, o limite de receita bruta
correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) multiplicados pelo número de
meses de funcionamento nesse período, estarão obrigados à emissão da NFS-e a
partir de 01 de janeiro do ano calendário seguinte.

Mas atenção:
A obrigatoriedade de emissão não cessa caso o prestador venha a auferir, em
determinado exercício posterior, receita bruta de serviços inferior aos limites
estabelecidos.
O contribuinte que auferiu receita bruta inferior a R$ 120.000,00 poderá emitir a NFS-e,
em caráter facultativo.

QUEM NÃO PODE EMITIR NFS-e:

As pessoas naturais (Autônomos) enquadradas no inciso V do artigo 3º da Lei
Complementar nº 178, de 29 de dezembro de 2003.
Mas atenção: O MEI - Microempreendedor Individual - por tratar-se de pessoa jurídica,
pode emitir a NFS-e.

COMO EMITIR A NFS-e:
A NFS-e é emitida “on-line”, por meio da Internet, no portal da prefeitura de São José
do Rio Preto no endereço eletrônico “GANHA TEMPO EMPRESA”, “NFS”,

http://sjrp.ginfes.com.br, na opção PRESTADOR / EMITIR NFS-e, mediante a utilização
da senha eletrônica de acesso ao GISS-ONLINE.
O contribuinte que emitir NFS-e deverá fazê-lo para cada serviço prestado.
A NFS-e emitida deverá ser impressa em via única, a ser entregue ao tomador de
serviços, ou enviada por “e-mail” ao mesmo, por sua solicitação.
DA UTILIZAÇAO DE RPS – RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS:
O Recibo Provisório de Serviços – RPS é o documento emitido pelo prestador de
serviços, e posteriormente substituído por NFS-e, na forma definida em decreto.
O RPS será emitido:
I – facultativamente a cada prestação de serviços, devendo ser substituído por NFS-e,
mediante a transmissão em lote dos RPS emitidos;
II – obrigatoriamente em caso de eventual impedimento da emissão da NFS-e “on
line”.
O RPS poderá ser impresso por sistema próprio do contribuinte sem a necessidade de
solicitação da Autorização de Impressão de Documento Fiscal por meio eletrônico –
AIDF - E, devendo obrigatoriamente conter todos os dados que permitam a sua
substituição por NFS-e.
O RPS deve ser emitido em 2 (duas) vias, sendo a 1ª (primeira) entregue ao tomador
de serviços, ficando a 2ª (segunda) em poder do emitente.
O RPS será numerado obrigatoriamente em ordem crescente e sequencial a partir do
número 1 (um), se emitido pelo sistema disponibilizado pela prefeitura municipal de
São José do Rio Preto.
Para quem já é emitente de nota fiscal convencional ou nota fiscal eletrônica, o RPS
deverá manter a sequência numérica do último documento fiscal emitido, se utilizado o
sistema próprio do contribuinte.
O RPS deverá ser substituído por NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente ao de
sua emissão, não podendo ultrapassar o dia 5 (cinco) do mês seguinte ao da
prestação de serviços.
A não-substituição do RPS pela NFS-e, ou a substituição fora do prazo, sujeitará o
prestador de serviços às penalidades previstas no artigo 73 da Lei Complementar

Municipal nº 178, de 29 de dezembro de 2003. A não substituição do RPS pela NFS-e
equipara-se à não emissão de Nota Fiscal de Prestação de Serviço.
A transferência dos lotes dos recibos para a base de dados da Prefeitura de São José
do Rio Preto não poderá exceder ao limite de 50 (cinquenta) recibos por lote.

DA VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA NFS-e

A autenticidade da NFS-e emitida poderá ser verificada no portal da prefeitura de São
José do Rio Preto no endereço eletrônico “GANHA TEMPO EMPRESA”, “NFS”,
http://sjrp.ginfes.com.br.

