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Sistema ISS.net Online

Para realizar o cancelamento da NFS-e, é necessário acessar o sistema ISS.net
Online, consultar a nota eletrônica através, do menu Nota Eletrônica-> Consultar Nota
Eletrônica, e clicar no ícone

para solicitar o cancelamento .

Na próxima tela a ser exibida, o contribuinte deverá fornecer as seguintes
informações:
- Justificativa de Cancelamento;
- Selecionar o tipo da ação: Cancelar;
- Selecionar o Motivo: Recusa do Tomador;

Depois de fornecidas as informações e clicar no botão “OK”, a solicitação
deverá ser assinada digitalmente através da senha de acesso, ou certificado digital.

O sistema carregará o endereço de e-mail do tomador, caso o prestador deseje
encaminhar a notificação da recusa/aceite de cancelamento, no mesmo terá um link
que o redirecionará, para o sistema Iss.net para que o procedimento seja efetuado.
Se o prestador não quiser encaminhar o e-mail, o mesmo deverá marcar a
opção “Tomador não possui e-mail, entrarei em contato por outro canal”.

Após a confirmação da forma de comunicação, que o prestador fará com o
tomador, será exibida a mensagem de confirmação da solicitação.

Além da opção de recebimento do link de cancelamento por e-mail, o tomador
poderá acessar o sistema ISS.net online, na área externa clicar no link “Realizar Recusa
da NFS-e”.

Para efetivação do cancelamento da NFS-e, é necessário o tomador fornecer
alguns dados, são eles:
- Inscrição Municipal do Emissor;
- Série do Documento Fiscal;
- Número do Documento Fiscal;
- Chave de Identificação;
- Caracteres de confirmação.

Ao clicar no botão “Verificar”, o sistema validará as informações fornecidas. O
tomador de serviço deverá preencher a justificativa de cancelamento, e clicar no botão
“Aceito”.
O tomador poderá não concordar com o cancelamento, nesse caso deverá
clicar no botão “Não Aceito”.

Para efetivar aceite/recusa de cancelamento, é necessário assinatura com
certificado digital.

Obs.: Quando o tomador acessar a tela de aceite/recusa cancelamento da nota
pela primeira vez em qualquer navegador, será necessário instalar um plugin
que fará o reconhecimento dos certificados digitais instalados no computador
do contribuinte. Depois que o plugin for instalado, esse passo não será mais
necessário;
O sistema irá realizar a validação do certificado digital, depois será exibida uma
mensagem de confirmação do registro gravado com sucesso, nesse momento a NFS-e
é cancelada, e o status da solicitação de cancelamento será: Deferido pelo tomador.
Se o tomador optou pela opção “Não Aceito”, o status de cancelamento será:
Indeferido pelo tomador.

