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Foi disponibilizada pela empresa fornecedora do software emissor de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 

(NFSe) uma nova versão do sistema, que contempla alterações do produto para atendimento a:  

 Lei 12.741 de 8 de Dezembro de 2012, que trata sobre o detalhamento dos impostos na NFSe: 

Art. 1º Emitidos por ocasião da venda ao consumidor de mercadorias e serviços, em todo território 
nacional, deverá constar, dos documentos fiscais ou equivalentes, a informação do valor aproximado 
correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais, cuja incidência influi na 
formação dos respectivos preços de venda. 

 Instrução Normativa RFB (Receita Federal do Brasil) 971/2009: 

Art. 126. Quando da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, a 
contratada deverá destacar o valor da retenção com o título de “Retenção para a Previdência Social", 
observado o disposto no art. 120. 
§ 1º O destaque do valor retido deverá ser identificado logo após a descrição dos serviços prestados, 
apenas para produzir efeito como parcela dedutível no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do 
recibo de prestação de serviços, sem alteração do valor bruto da nota, da fatura ou do recibo de 
prestação de serviços. 

 

 

Para atendimento a lei 12.741 de 08/12/2012, cada prestador poderá parametrizar os impostos cujo 

influenciam na formação dos respectivos preços de venda. Será possível informar a base de cálculo, aplicar 

fator de redução, alíquota e inserir a vigência da fórmula de cálculo.  

Os valores informados aqui não serão incluídos no cálculo do valor líquido da nota, eles são utilizados 

somente para demonstrar os valores totais de tributos federais, estaduais e municipais relacionados a 

operação.    

 

 

Figura 1 – Parametrização de Impostos 

  



 

A parametrização do percentual de impostos pode ser feita na função CONFIGURAÇÃO > 

PARAMETRIZAÇÃO DE IMPOSTOS, conforme imagem abaixo. 

 

Figura 2 – Link para Parametrização de Impostos 

 

 

O cálculo dos impostos parametrizados poderá ser visualizado na tela de deduções existente no site. Nesta 

tela também será possível informar os valor dos impostos (INSS, IR, CSLL, PIS, COFINS) que serão 

retidos e que irão determinar o valor líquido da nota. Desta maneira o imposto será destacado no 

modelo impresso da Nota Fiscal Eletrônica, conforme demonstramos na imagem a seguir. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Janela com as “Deduções” na página de Geração de NFSe 

 

 

Demonstração dos valores de impostos 
relacionados à nota. “Impostômetro” 

Campos não editáveis neste local. Devem 
ser configurados na Parametrização de 

Impostos apontada na Figura 1. 

Não influenciam no valor líquido da nota. 

Impostos Retidos 
 

Os valores inseridos nestes campos irão ser 
descontados do valor total da nota, 

resultando o valor líquido. 



Foi alterado o modelo do Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (DANFSE), possibilitando 

a visualização dos valores calculados dos impostos parametrizados (Total de Impostos Municipais, Total de 

Impostos Estaduais e Totais de Impostos Federais – “Impostômetro”), bem como os valores retidos de INSS 

e IR conforme imagem a seguir.  

 

Figura 4 – Novas informações no DANFSE 

IMPORTANTE 

As alterações citadas foram feitas apenas para as notas emitidas via Site, já as notas envidas via RPS 

(Recibo Provisório de Serviços) não terão os conceitos citados, haja visto que o modelo da ABRASF 

(Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais) não prevê estes comportamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Impostômetro” 



 

EXEMPLO DE NFSe EMITIDA COM DEDUÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

Os valores retidos (que serão pagos pelo tomador do 
serviço), aparecem no campo “Informações Adicionais” e 

são descontados do Valor Total da NFSe. 


