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I - Solicitação de autorização para Emissão de NFS-e
Sumário
A utilização da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e para registro das operações de
prestação de serviços depende de prévia solicitação e liberação de acesso de usuário e senha.
O procedimento envolve 4 fases, a saber:

Veja agora passo a passo como cadastrar e solicitar a liberação de uso da NFS-e:

1º) Entre na página do ISS no endereço: http://iss.londrina.pr.gov.br e clique no ícone
“Prestador e Tomador” (acesso à DMS):

Sumário
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2º) Acesse a DMS com o código de usuário (CMC) e senha (caso não possua senha da DMS,
verifique com seu contador como realizar esse acesso ou entre em contato com o suporte do
ISS da Secretaria Municipal de Fazenda):

Observação: O contador vinculado na DMS ao prestador de serviços poderá realizar o processo
de solicitação para seu representado. Após acessar o módulo “Contador” e indicar
a pessoa jurídica vinculada, o procedimento e telas serão iguais às apresentadas
neste Tutorial.

3º) Na tela inicial da DMS, clique no botão “AIDF” (canto superior direito):

4º) Na nova tela, clique em “AIDF-e – Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e/Preenchimento
do Formulário para Solicitação de Autorização para Emissão de NFS-e”:

Sumário
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5º) Faça a leitura dos textos e avance para as telas seguintes (confirme os dados e preencha os
campos em branco requeridos, inclusive o endereço de e-mail da pessoa jurídica, o qual será
indicado para envio das notas eletrônicas, quando a mesma for tomadora de serviços):

Observações:








Os serviços listados são os que constam no Cadastro Fiscal junto ao Município (e
estão relacionados com o código CNAE registrado); em caso de divergência nos
dados cadastrais, favor procurar a Gerência de Cadastro da Secretaria Municipal de
Fazenda, a fim de atualizá-los ou corrigi-los;
Será possível emitir uma nota com indicação de outro tipo de serviço que não
conste atualmente no cadastro do prestador (indicando diretamente ou usando a
busca genérica da lista - veja o tutorial de emissão da nota), porém, recomendamos
que promova a atualização do Cadastro Fiscal da pessoa jurídica emitente de NFS-e,
a fim de atender a legislação vigente;
Se apenas a atualização dos serviços for necessária, é possível dar continuidade no
processo de autorização da NFS-e, providenciando a atualização em momento
posterior;
Informe também o telefone e endereço de e-mail atualizados da pessoa jurídica
emissora da NFS-e.

6º) Preencha os campos requeridos para indicar o usuário administrador. O CPF do usuário
administrador e a senha cadastradas serão utilizadas no login de acesso ao Sistema Emissor
de NFS-e e nos dois métodos de emissão (on-line e via web services) e clique em “Enviar” (o
sistema irá registrar os dados e gerar o requerimento, o qual será aberto na tela para sua
impressão):

Sumário
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Observações:




Recomendamos que o e-mail do usuário administrador seja indicado com cuidado e que
não seja o mesmo de uso geral da empresa, pois o mesmo será utilizado para envio de
nova senha no caso de esquecimento (funcionalidade “esqueci minha senha”);
Caso se verifique, após a geração do formulário, erro no preenchimento dos dados,
mande um e-mail para o suporte da NFS-e (o pedido original será cancelado,
permitindo-se o reinício do procedimento).

7º) Imprima o requerimento, acolha a assinatura do usuário administrador e protocole no setor
de Pronto Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda (com firma reconhecida e cópia
da última alteração contratual ou estatutária, se houver; no caso de procurador, juntar o
respectivo instrumento (procuração com poderes de representação junto ao Fisco));
Observações:


Para abrir e imprimir novamente o requerimento, é só acessar a área de AIDF e e clicar
em “Impressão do Formulário para Solicitação de Autorização para Emissão de NFS-e”:

8º) Aguarde o e-mail da Administração Tributária informando sobre a expedição da autorização,
a data de início de utilização da NFS-e e a liberação de acesso ao Módulo Emissor.
Observação: A deliberação da Administração Tributária ocorre, normalmente, em um dia útil
após o protocolo. Será encaminhado um e-mail para o endereço indicado no início no
processo (junto aos dados da pessoa jurídica), indicando a data que o sistema estará
liberado para uso.
Sumário
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9º) Início de utilização: o acesso ao sistema e o início da emissão de NFS-e serão liberados após
o deferimento da solicitação:



A partir do dia seguinte ao deferimento, em se tratando de prestadores sem histórico
de autorização de notas fiscais convencionais, inclusive por conta de início de atividade;
A partir do primeiro dia do mês seguinte ao deferimento, em se tratando de prestadores
com histórico de autorização de notas fiscais convencionais.
Sumário
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II - RPS – Conceito, meios de geração e como solicitar autorização de uso
Sumário

1.1 Conceito
Sumário
O RPS, ou Recibo Provisório de Serviços, é um documento emitido pelo prestador e tem por
função básica permitir ao prestador entregar um documento válido ao consumidor e, depois,
substituí-lo pela NFS-e. O RPS é utilizado:



Em caso de eventualidades que impeçam a conexão imediata com o sistema para
emissão da NFS-e;
Ou, ainda, nos seguintes casos:
o de movimento do último dia do mês, em que não haja tempo hábil para emitir a
NFS-e;
o quando a quantidade ou a frequência dos serviços prestados tornar inviável ou
impraticável ao contribuinte acessar o aplicativo para emitir cada NFS-e; ou,
o quando o contribuinte dispuser de sistema informatizado que permita a
comunicação direta com o Módulo Emissor, via web service.

Observações:



O RPS será convertido em NFS-e no prazo de 5 (cinco) dias úteis após sua emissão (não
podendo ultrapassar o segundo dia útil do mês seguinte à prestação);
A data de emissão da nota será o dia da conversão, porém, a data da competência para
efeito de recolhimento corresponderá à data de emissão do RPS (a data de competência
da NFS-e é indicada automaticamente pelo sistema no campo “Outras Informações” da
nota).

1.2 Meios de emissão ou geração
Sumário
Esse documento, que deve conter todos os dados da operação (do prestador, do tomador e dos
serviços) poderá:



ser emitido a partir de impresso confeccionado em estabelecimento gráfico, da mesma
forma que as notas fiscais convencionais, ou
gerado por sistemas informatizados, quando for utilizado web services para submissão
de dados para emissão da NFS-e

O RPS precisa ser autorizado pela Administração Tributária, tendo um procedimento próprio
conforme seu método de emissão, a saber:
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1.2.1 RPS em impresso gráfico
Sumário
Para o RPS em impresso gráfico deve ser solicitada Autorização para Impressão de Documentos
Fiscais – AIDF, com procedimento semelhante ao utilizado nos pedidos de notas convencionais.
A AIDF é solicitada a partir da DMS. Acesse o sistema e clique em “AIDF”:

Depois, acesse “AIDF'S - Documentos Impressos em Estabelecimentos Gráficos”:

Preencha o formulário eletrônico com os dados do RPS (tipo, quantidade, vias e número inicial)
e do Estabelecimento Gráfico que vai confeccionar o impresso (clique em
, digite o CNPJ da
gráfica e pesquise; depois selecione o estabelecimento e clique em “Ok” ). Finalize pressionando
o botão “Solicitar AIDF”:

Após a autorização da Administração Tributária, o Estabelecimento Gráfico deve confeccionar o
impresso (vide modelo conceitual no Anexo I deste Tutorial) e confirmar via DMS.
Por fim, o prestador deve acessar novamente a DMS e, no mesmo local da solicitação
(“AIDF/AIDF’s – Documentos Impressos em Estabelecimentos Gráficos/RPS – Solicitação e
Confirmação”), selecionar em “Histórico” o RPS confeccionado e clicar em “Confirmar”:
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Observações:






Os talões de notas fiscais comuns não emitidas, ainda em branco, poderão ser utilizados
como RPS, até o término de seu estoque – entretanto, uma observação deverá ser acrescida
aos documentos, com a aposição do texto: “Recibo Provisório de Serviços – RPS. O RPS não
possui valor fiscal e deverá ser convertido em NFS-e no prazo legal (dois a cinco dias úteis).
Consulte a conversão deste RPS em NFS-e no endereço <http://iss.londrina.pr.gov.br”;
Nesse caso, para estar apto no sistema à sua utilização para conversão em NFS-e, é preciso
indicar, via DMS, a última nota convencional emitida (nessa condição), pertencente ao
intervalo de notas com mais recente AIDF - apenas a sequência restante de notas em branco
serão aceitas como RPS no sistema; não será possível adotar notas de AIDFs mais antigas ou
sequencias de numeração não contínua;
A fim de registrar no sistema se o prestador irá adotar ou não essa opção, após a solicitação
de liberação da NFS-e, ao prestador, em seu primeiro acesso em DMS/AIDF/AIDF’s –
Documentos Impressos em Estabelecimentos Gráficos/RPS – Solicitação e Confirmação, será
apresentada tela para indicar essa escolha. O passo a passo é o seguinte:
o

Acessar a DMS e clicar em “AIDF”:

o

Pressionar ”RPS – Solicitação e Confirmação em AIDF’s – Documentos Impressos em
Estabelecimentos Gráficos”:

Sumário
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Verificar a tela que se apresentar e indicar a opção escolhida, ou seja:



Opção 1: se for reaproveitar as notas convencionais em branco, informe a
última nota fiscal emitida em formato convencional (a sequência final dessa
AIDF será identificada no sistema como RPS’s liberadas) e pressione o botão
“Confirmar aproveitamento de NFS como RPS”:

 RPS que forem confeccionados ou emitidos, após a definição acima,
deverão dar continuidade à sequência numérica até então utilizada.


Opção 2: se for descartá-las por completo e preferir solicitar AIDF para
novos RPS a partir do número 001 (confeccionando-os desde já em um
estabelecimento gráfico a ser indicado), clicar em “Prosseguir sem
aproveitamento de NFS” e seguir com a solicitação normal de AIDF para RPS,
tal como apresentado no início desse tópico:

1.2.2 RPS gerado por sistemas informatizados
Sumário
O RPS gerado em sistema informatizado servirá como controle do prestador e será encaminhado
via web service para sua substituição por NFS-e. Entretanto, poderá ser necessário, em casos
pontuais, sua impressão e entrega ao consumidor.
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Em ambos os casos (para conversão no sistema e eventual impressão), deve ser solicitada
Autorização para Geração de RPS por Sistemas Informatizados - AGRS, a partir do sistema DMS,
em procedimento semelhante à autorização para liberação de uso da NFS-e.
Nesse caso, deve-se acessar a DMS em “AIDF”:

A seguir, clicar em “AGRS – RPS gerado por Sistemas Informatizados”:

Será aberta uma tela com informações importantes. Sugere-se a leitura atenta e confirmação
dos dados do prestador, inclusive telefone e e-mail. A seguir deve-se premir o botão “Solicitar”:

Sumário
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Observações:









O requerimento será gerado para impressão e protocolo junto à Praça de Atendimento
da Secretaria Municipal de Fazenda. O formulário é preenchido tendo o usuárioadministrador identificado para assinatura (não é necessário autenticar firma);
Anexar ao requerimento o modelo do RPS que, eventualmente, será usado em caso de
sua impressão para entrega ao consumidor (vide modelo conceitual no Anexo II);
Após o protocolo a Administração Tributária fará análise da adequação do modelo
impresso (o formato é livre, mas é conferida a presença de todos os elementos que
devem estar contidos no RPS);
Uma vez autorizado o RPS a ser gerado por sistemas informatizados (um e-mail será
enviado informando sobre o deferimento), o sistema passa a recepcionar os RPS
encaminhados para substituição por NFS-e, bastando que seja utilizada numeração
sequencial e crescente, a partir de 001;
O prestador de iniciar o uso de RPS por impressos e migrar para a geração via sistemas
informatizados, deverá manter a sequência numérica a partir dos recibos já emitidos.

Sumário
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III - Outras informações
Sumário


Web Service - Importante: se o prestador pretender utilizar, já no início da emissão da
nota eletrônica, sistemas próprios ou fornecidos por terceiros para integração com o
Módulo Emissor de NFS-e (emissão via Web Service), primeiro obter acesso no
ambiente de teste e realizar as adequações em seu sistema, para, depois, dar
seguimento ao pedido de autorização para emitir nota eletrônica;



Para acesso ao ambiente de testes, siga as mesmas instruções para solicitar a liberação
de acesso da NFS-e, iniciando o procedimento no link “Ambiente de Teste”:



Depois, no ícone “DMS: Teste Prestador” (o passo a passo será o mesmo para o
ambiente de produção (mostrado acima, neste tutorial), porém, sem que seja
necessário imprimir e protocolar o formulário de AIDF-e):

IV - Contatos com a Secretaria Municipal de Fazenda
Sumário


Cadastro Fiscal e Alvará de Funcionamento: Gerência de Cadastro Mobiliário
(43) 3372-4402
alvara.licenca@londrina.pr.gov.br



Suporte do ISS (DMS e NFS-e): Gerência de Gestão Fiscal
(43) 3372-4253
issonline@londrina.pr.gov.br
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ANEXO I
MODELO CONCEITUAL DE RPS POR IMPRESSO GRÁFICO
Sumário
RPS nº __________________

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS – RPS

DATA _____/_____/________
1ª VIA

(1ª Via to mado r do s serviço s – 2ª via emitente/fixa)

(IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE)
(razão social, endereço, números do CMC e do CNPJ, e-mail)
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Ra zã o Soci a l _____________________________________________________________
CNPJ/CPF nº ________________________________ Ins c. Muni ci pa l nº ___________________
Endereço ______________________________________________________________________
Compl emento __________________________________ Ba i rro _________________________
Tel efone (

) __________________ E-ma i l ________________________________________

Muni cípi o ______________________________________________________ UF ___________
Código do
serviço

Valor em R$

Discriminação dos Serviços Prestados

Unitário

Total

Valor total R$
B a s e de c á lc ulo do IS S ( R S )

A lí quo t a ( %)

V a lo r do IS S ( R S )

R e t e nç ã o IS S

R e t e nç ã o P IS

R e t e nç ã o C O F IN S

R e t e nç ã o IR

R e t e nç ã o C S LL

R e t e nç ã o IN S S

O ut ra s Inf o rm a ç õ e s :

Valor Líquido: R$

O RPS não possui valor fiscal e deverá ser convertido em NFS-e no prazo legal (dois a
cinco dias úteis). Consulte a conversão deste RPS em NFS-e no endereço
<http://iss.londrina.pr.gov.br>.
Nome, endereço, números de inscrição municipal, estadual e no CNPJ do Estabelecimento Gráfico
impressor do RPS, data e quantidade de impressão, o número de ordem do primeiro e do último RPS
impresso e o número da Autorização de Impressão de Documentos Fiscais

1ª Via tomador dos serviços – 2ª via Emitente/fixa
Quantidade de vias – 2 vias”
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ANEXO II
MODELO CONCEITUAL DE RPS GERADO POR SISTEMA INFORMATIZADO
Sumário
Número do RPS

Data do RPS

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ:

( Logo )

Inscrição Municipal:

Nome/Razão:
Endereço:
Telefone: (

)

E-mail:

Município:

UF:

TOMADOR DE SERVIÇOS
CNPJ/CPF:

Inscrição Municipal:

Nome/Razão:
Endereço:
Telefone: (

)

E-mail:

Município:

UF:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Retenção ISS: R$

Retenção PIS: R$

Retenção COFINS: R$

Retenção IR: R$

Retenção CSLL: R$

Retenção INSS: R$

VALOR TOTAL DO RPS: R$
Código e Descrição do Serviço

Deduções (R$)

Base de Cálculo (R$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R$)

OUTRAS INFORMAÇÕES
Valor Líquido: R$
O RPS não possui valor fiscal e deverá ser convertido em NFS-e no prazo legal (dois a cinco dias úteis). Consulte a conversão deste
RPS em NFS-e no endereço <http://iss.londrina.pr.gov.br>
A ut o riza ç ã o pa ra R e gim e de G e ra ç ã o de R P S v ia s is t e m a inf o rm a t iza do - P A nº _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _

