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1. Recusa de ISSQN do Tomador
1.1. Sistema ISS.net Online

Para realizar a solicitação de recusa de documentos contratados o tomador
deverá acessar o sistema ISS.net Online, através do menu Recusa ISSQN Notas
Tomadas > Gerar Solicitação Recusa Doc. Contratados.

Serão exibidos todos os documentos não inclusos em fechamento e
pendentes de solicitação com o imposto retido para a empresa que está acessando o
sistema.

O sistema dispõe de diversos filtros para consulta:

-

Série;

-

N° Inicial/Final;

-

Data Inicial/Final;

-

CPF/CNPJ do Prestador.

Informe os filtros e clique no botão

, para retornar os registros

desejados.

Selecione os documentos que deseja realizar a recusa do imposto e
posteriormente clique no botão

.

Será exibida uma tela para informar a justificativa e o aceite do Termo de
Recusa de Dívida.

Após realizar com sucesso a solicitação da Recusa, o documento fica
bloqueado, para que na geração do fechamento da competência o valor do imposto
não seja contabilizado até a avaliação da fiscalização.

Existe a possibilidade de acompanhar a solicitação através do menu Recusa
ISSQN Notas Tomadas > Consultar Recusa Doc. Tomados.

2.Recurso do Prestador
2.1. Sistema ISS.net Online

Dentro do prazo de 30 dias o prestador poderá realizar a solicitação de recurso
sendo necessário acessar o sistema ISS.net Online, através do menu Recusa dos
Serv. Prestados > Gerar Recurso de Recusa.

Serão listadas as solicitações de recusa do ISSQN do tomador que foram
deferidas pelo fiscal.
No ícone de Guia Recolhimento

pode ser realizada a simulação e a

impressão da guia referente ao lançamento gerado pelo deferimento da recusa do
tomador para que o prestador possa efetuar o pagamento.

Selecione os documentos que deseja realizar o recurso do imposto e

posteriormente clique no botão

.

Será exibida uma tela para informar a justificativa o recurso da recusa
solicitado.

Após informar a justificativa o sistema direciona para a tela de Consultar
Recurso de Serv. Prestados onde existem as seguintes opções:

- Excluir a Solicitação de Recurso;
- Anexar documentos referentes a Solicitação de Recurso;
- Imprimir o relatório do recurso do prestador.

O lançamento gerado para o prestador ficará com o status de Recurso
Administrativo até que seja concluída a avaliação da solicitação do recurso pelo fiscal.

