Utilizando a Nota Fiscal Avulsa - Online

1.

Contribuinte
1.1.

Solicitando acesso

Para que o prestador possa emitir a Nota Fiscal Avulsa, ele deve inicialmente realizar a
solicitação de acesso, por meio do link:
https://livroeletronico.betha.cloud/#/solicitacoes-acessos-nfae

Para que a solicitação de acesso seja concluída é necessário que esse prestador já tenha
cadastro realizado na Central do Usuário. Caso contrário, ele poderá realizar por meio do
direcionamento disponível na solicitação de acesso (imagem acima, lado esquerdo).
Após realizada a solicitação de acesso, o prestador receberá um e-mail, confirmando seu
requerimento:

A liberação de acesso será deferida automaticamente, desta forma o prestador poderá
utilizar o redirecionamento constante na tela de solicitação, para acessar a rotina de
emissão de Nota Avulsa:

Para futuros acessos, o prestador pode utilizar o link:
https://nota-avulsa.livroeletronico.betha.cloud

1.1.

Emitindo a Nota Fiscal Avulsa

Para que a Nota Fiscal Avulsa seja emitida o prestador utilizará o menu Notas avulsas:

A emissão de nova Nota Avulsa será realizada por meio do botão verde em destaque, a
pesquisa de notas já emitidas, por meio do campo em destaque na imagem, à direita. Em
tela será demonstrada as últimas notas emitidas.

Para a emissão da nota é importante que os campos demonstrados em tela sejam
preenchidos, especialmente os campos destacados com um * (asterisco) em vermelho, este
sinaliza que se trata de uma informação obrigatória, por meio do qual não será possível
finalizar a nota sem o preenchimento destas informações. Quais sejam, Prestador
(preenchimento automático), Tomador e seu Município, Serviço prestado, alíquota,
quantidade e valor do serviço.

Informações importantes:
-

Os prestadores estabelecidos no município (pessoa jurídica) não poderão realizar a
emissão de nota fiscal avulsa. Para estes casos orientamos que compareçam no
setor de cadastro do Pró Cidadão. Estes serão avisados ao tentarem emitir nota
fiscal avulsa.

-

Para emissão de nota fiscal avulsa por prestadores de serviço autônomos (pessoa
física) que não possuam inscrição municipal, o sistema gerará a guia do ISS
correspondente à alíquota do serviço, e somente após o pagamento e baixa do
arquivo bancário, será disponibilizada a nota fiscal para emissão.

-

Para prestadores de serviço autônomo (pessoa física) com inscrição municipal e
em regularidade fiscal com o município, será possível emitir a nota fiscal avulsa
imediatamente à finalização do preenchimento.

