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1- O que é NFS-e ?
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica é sistema no qual os contribuintes podem
emitir notas de Prestações de Serviço. Ao emitir uma NFS-e é gerado um
arquivo apenas digital que é enviado e autorizado na prestadora da localidade
do contribuinte.
2- Acesso ao sistema.
Entrar pelo link : www.varitus.com.br/acesso/

Clicar na opção NOTA FAZ

Clicar na opção NFS-e informar LOGIN e
 SENHA.

3- Configurações.

Clique na opção : Emitente > Configurações > Nfs-e

Preencher os campos obrigatórios :
Habilitação: Informar o usuário e senha que a empresa utiliza para acesso
ao portal da prestadora de sua localidade
E mails: Marcar as opções que desejam fazer

Automatização : Marcar as opções que desejam fazer. S
 ALVAR

4- Emissão NFS-e .

Clicar na opção : NFS-e > EMITIR NFS-e

Preencher os campos obrigatórios :
Na aba TOMADOR
No campo RPS preencher :
● Série do RPS: Informar a série do RPS.
● Número do RPS:Informar o número do RPS.
● Data de Emissão:Será preenchido automático.
No campo TOMADOR DE SERVIÇO preencher os dados da empresa
Tomador, ou seja, quem solicitou a prestação de serviço.
Na aba Prestador
No campo PRESTADOR irá conter os dados da empresa emitente do NFS-e,
que está prestando o serviço.

No campo Identificação
● Tipo: Informar o tipo da nota, normalmente utilizado é o Recibo Provisório
de Serviços.
● Incentivador Cultural: Informar sim ou não.
● Incentivo Fisco: Informar sim ou não.
● Natureza da Operação: Informar
● Simples Nacional: Informar sim ou não.
● Regime Especial da Tributação: Informar o regime especial do prestador.
Na aba INTERMEDIÁRIO : Preencher as informações nesta aba caso tenha
alguma empresa terceirizada na prestação de serviço, caso contrário apenas
deixe em branco.

Na aba RPS SUBSTITUÍDO : Preencher as informações nesta aba se a nota
que está sendo gerada está substituindo outra nota, caso contrário apenas
deixe em branco.

Na aba SERVIÇO : Nessa aba será discriminado os serviço prestados e
valores.

Preencher os campos obrigatórios :
No campo Serviço :
● CNAE:Informar o CNAE do prestador.

● Serviço Prestado: Informar o código do serviço prestado, o mesmo que
está cadastrado na prefeitura.
●Código trib. município:Será preenchido automático.
●UF da prestação de serviço e Cidade da prestação de serviço: Informar
o estado e cidade de onde foi prestado o serviço.
●UF de incidência de imposto e Cidade de incidência de imposto:
Informar o estado e cidade de onde será cobrado o imposto da nota.
●Exigibilidade do ISS:Informar no campo a exigibilidade do imposto.
● ISS retido: Informar sim ou não.
● Discriminação do Serviço:Descreva o serviço prestado. Item do Serviço
No campo Item de Serviço :
● ISS tributável:Informar sim ou não.
● Descrição do Item: Descreva o item de serviço
● Quantidade:Informe a quantidade do item.
● Valor Unitário:Informe o valor unitário do item.
● Valor Total do Item do Serviço:Informe o valor total do Item do serviço.
Ao preencher as informações do item clique em Adicionar para acrescentar
os itens na nota.
Na aba CONSTRUÇÃO CIVIL: Preencher as informações nesta aba somente
empresas que estão prestando serviço no ramo de Construção Civil, caso
contrário apenas deixe em branco.

Na aba INFORMAÇÃO ADICIONAL : Preenchimento não é obrigatório.

Na aba IMPOSTOS/ TOTAL: Preencher as informações nesta aba referente
às alíquotas de imposto. S
 ALVAR

5- Gerenciando NFS-e.

Clicar na opção : NFS-e > GERENCIAR NFS-e > PESQUISAR
A mesma se apresentará da seguinte forma , para a autorização basta clicar
na seta verde .

Depois de autorizada ela se apresentará sem pendências.

6- Cancelamento.
Para cancelar a NFS-e, gerencie a nota na tela de Gerenciar NFS-e e
pesquise a nota, após isso clique no ícone vermelho .

Informe o motivo e efetue o cancelamento .
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