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Para emitir a nota fiscal pelo Emissor Web, basta clicar no segundo ícone, ao lado 

da “casa” e selecionar se deseja utilizar a Emissão Completa ou a Emissão 
Simplificada. 
 

Emissão Simplificada: 
 

Na Emissão Simplificada, somente é possível utilizar os serviços previamente 
cadastrados em “Serviços Favoritos” para efetuar a emissão da NFS-e. 

 

Emissão Completa: 
 

A Emissão Completa é obrigatória para alguns tipos de prestação de serviço, como 
exportação e serviços cujo ISSQN é devido no local do tomador. 

 
1. Para emitir a nota fiscal de modo completo pelo portal web, basta clicar no segundo 

ícone, ao lado da “casa” e selecionar a opção “Emissão Completa”. 
2. Preencha com os dados solicitados. 

 
 Não selecionar o box “Informar série e número da DPS”, pois é opcional. Se for 

clicado, será obrigatório o preenchimento das informações. 
 O número da inscrição já virá preenchido após a seleção do município. 
 Todos os dados do CNPJ do MEI já virão pré-preenchidos de acordo com o CNPJ 

que fez o login no sistema de acordo com o cadastro do próprio contribuinte. 
 Na opção de Emissão Completa, é possível escolher um serviço mesmo que não 

esteja cadastrado nos favoritos. 
 

Emitindo a NFS-e pelo seu celular: 
 

1. Baixe o aplicativo NFS-e Mobile pela App Store ou Google Play. 
2. Com os dados do cadastro feito previamente no site, acesse com seu login e senha. 
3. Toque em emitir NFS-e. 
4. O campo CPF/CNPJ do cliente é opcional. Selecione o serviço prestado. (Aqui 

aparecerão os serviços previamente cadastrados como favoritos no Emissor Web). 
5. Preencha com o valor do serviço prestado e toque em Emitir NFS-e. 
6. Nota Fiscal emitida com sucesso! 

 

Sua NFS-e é para uma obra? 
 

Se o serviço prestado for relacionado a obras, deverá ser preenchido além dos 
serviços prestados e valor da Nota, o campo de informações adicionais com dados  
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da obra. 
 

1. Você poderá preencher com os dados do endereço da obra ou com o número do 
CNO (Cadastro Nacional de Obras emitido pela Receita Federal do Brasil) e o 
município. 

2. Depois, toque em Avançar para emitir sua NFS-e. 
 

Ficou com dúvidas? 
 

 Assista aos tutoriais preparados pelo Sebrae e pela RFB: 
 
- Como fazer o primeiro acesso e preencher os dados e configurações para poder 
utilizar o emissor de NFS-e: https://www.youtube.com/watch?v=jCf0QQ4n7xc.  
 
- Como emitir sua nota de serviço pelo APP NFS-e Mobile: 
https://www.youtube.com/watch?v=Z152-eXvOMA.  
 
- Como emitir sua nota de serviço pelo Emissor Web: 
https://www.youtube.com/watch?v=Oxf-l9-Mh1o.  
 
 
Você também pode utilizar os canais diretos para falar com o Portal da Nota 

Fiscal de Serviço eletrônica: 
 

atendimento.nfs-e@rfb.gov.br 
ou 

Central de atendimento SEBRAE: 
0800 570 0800 

 

 

IMPORTANTE: 
A plataforma GOV.BR, onde são realizados todos 
os serviços relacionados ao MEI é um canal do 
Governo Federal. 
A Prefeitura Municipal não possui qualquer 
responsabilidade sobre ele. 
 


