Site para emissão das guias de ISSQN:

Site para emissão das guias de ISSQN:

https://onlinecba.issnetonline.com.br/ https://onlinecba.issnetonline.com.br/
cuiaba/Login/Login.aspx
cuiaba/Login/Login.aspx
BAIXE O APLICATIVO NFSE E EMITA NOTAS PELO SEU
SMARTPHONE!!!!!!

BAIXE O APLICATIVO NFSE E EMITA NOTAS PELO SEU
SMARTPHONE!!!!!!

Site para emissão de NFS-e:

Site para emissão de NFS-e:

https://cuiaba.notaeletronica.com.br/
free/cuiaba/Login/Login_NFE.aspx

https://cuiaba.notaeletronica.com.br/
free/cuiaba/Login/Login_NFE.aspx

Login: CPF completo e Senha: ___________

Login: CPF completo e Senha: ___________

Siga os seguintes passos p/ EMITIR a NF:

Siga os seguintes passos p/ EMITIR a NF:

Clicar no Menu: Emitir NFS-e

Clicar no Menu: Emitir NFS-e

Preencher os campos:
- CNPJ/CPF do tomador
- Descrição dos serviços prestados
- Selecionar o item da LC ___________________
- Valor
- Visualizar
- Gravar

Preencher os campos:
- CNPJ/CPF do tomador
- Descrição dos serviços prestados
- Selecionar o item da LC ___________________
- Valor
- Visualizar
- Gravar

Contribuinte Avulso, a nota será liberada no sistema após a baixa
bancária do pagamento, conforme Decreto 5358 de 12 de Agosto de
2013, art. 23.

Contribuinte Avulso, a nota será liberada no sistema após a baixa
bancária do pagamento, conforme Decreto 5358 de 12 de Agosto de
2013, art. 23.

Siga os seguintes passos p/ IMPRIMIR a NF:

Siga os seguintes passos p/ IMPRIMIR a NF:

Clicar no menu: Consultar/Cancelar

Clicar no menu: Consultar/Cancelar

- Número inicial e final (nº da nota)
- Clicar na opção localizar.

- Número inicial e final (nº da nota)
- Clicar na opção localizar.

1.

DÚVIDAS:

DÚVIDAS:

(65) 3645-6017 – manhã
(65) 3645-6015 – tarde
callcenter.cuiaba@notacontrol.com.br

(65) 3645-6017 – manhã
(65) 3645-6015 – tarde
callcenter.cuiaba@notacontrol.com.br

Sistema de NFS-e GOOGLE CHROME e MOZILA

1.

Sistema de NFS-e GOOGLE CHROME e MOZILA

Site para contratação de produto:

Site para contratação de produto:

www.notaeletronica.com.br

www.notaeletronica.com.br

Siga os seguintes passos para contratar:

Siga os seguintes passos para contratar:

Entra no site - www.notaeletronica.com.br

Entra no site - www.notaeletronica.com.br

- Clica em produto
- Estado: MT
- Cidade: Cuiabá
- Contratar o plano: Free ou pago
- Clicar em novo
- Preencher os dados pessoais da pessoa física
- Avançar
- Preencher os dados empresarias com o CPF(se o
alvará for da pessoa física) com o CNPJ( se o alvará for
da pessoa jurídica)
- Avançar
- E clicar concordo a contratação

- Clica em produto
- Estado: MT
- Cidade: Cuiabá
- Contratar o plano: Free ou pago
- Clicar em novo
- Preencher os dados pessoais da pessoa física
- Avançar
- Preencher os dados empresarias com o CPF(se o alvará
for da pessoa física) com o CNPJ( se o alvará for da
pessoa jurídica)
- Avançar
- E clicar concordo a contratação

______________________________________________

____________________________________________

DÚVIDAS:

DÚVIDAS:

(65) 3645-6017 – manhã
(65) 3645-6015 – tarde

callcenter.cuiaba@notacontrol.com.br
Sistema de NFS-e GOOGLE CHROME e MOZILA

(65) 3645-6017 – manhã
(65) 3645-6015 – tarde

callcenter.cuiaba@notacontrol.com.br
Sistema de NFS-e GOOGLE CHROME e MOZILA

