
 

Como lançar nota fiscal de entrada de Serviço(s). 

 

Vá até: Movimentação/Entradas/Nota Fiscal de Mercadorias. 

 

 

 

1. Lançando a nota fiscal de serviço. 

 

 

Clique no botão NOVO para iniciar o lançamento da nota fiscal de serviço. 

 Cabeçalho da nota fiscal Aba Geral: 

Tipo de pagamento: Informar o tipo de pagamento contido na nota fiscal. 

Tipo de nota: Escolha se a nota fiscal é normal ou cancelada. 

Número da nota fiscal: Informar o número da nota fiscal. 

Série: Informar a série contida na nota fiscal. 

Data de emissão: A data que a nota fiscal foi emitida. 



Data de entrada: A data que está sendo lançada a nota fiscal. 

CFOP: O CFOP contido na nota fiscal é o CFOP que seu fornecedor utilizou para vender o serviço, 
ou seja, um CFOP de saída. O CFOP que você irá utilizar é diferente, deverá utilizar o CFOP de 
entrada. Verificar junto a contabilidade qual o CFOP utilizar. 

Modelo: Informar o modelo contido na nota fiscal. 

Desconto: Informar o desconto contido na nota fiscal caso haja. 

Base de cálculo do ICMS:  Informar a Base de cálculo do ICMS contido na nota fiscal caso haja. 

Valor do ICMS: Informar o valor do ICMS na nota fiscal caso haja. 

Base de cálculo do ICMS Substituição Tributária: Informar a Base de cálculo do ICMS Substituição 
tributária  contido na nota fiscal caso haja. 

Valor do ICMS Substituição tributária: Informar o valor do ICMS Substituição Tributária contido na 
nota fiscal caso haja. 

Valor total dos serviços: Informar o valor total do(s) serviço(s). 

Obs: verifique se o valor total está sendo informado no campo correto, se for informado no valor 
total dos produtos(Campo usado quando a nota fiscal é de produtos) a nota fiscal não ficará 
correta. 

Frete: Utilizado em nota fiscal de produtos. 

Seguro: Utilizado em nota fiscal de produtos. 

Outras despesas: Campo para adicionar valores adicionais que existam na nota fiscal. 

Total IPI: Informar o valor do IPI contido na nota fiscal caso haja. 

Total ISSQN: Informar o valor do ISSQN contido na nota fiscal caso haja. 

Valor total da nota fiscal: Informar o valor total da nota fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Cabeçaho da nota fiscal Aba Modelo SV. 

 

Obs: Os dados contidos nessa aba não são obrigatórios, sendo possível lançar a nota fiscal 
normalmente sem a informação dos mesmos. 

Sub Série: Informar a sub série contida na nota fiscal caso haja. 

Observação: Campo para inserir alguma observação caso queira. 

Local de Prestação do Serviço: Escolha a cidade onde o serviço foi prestado. 

Simples Nacional do Emitente: Escolha a modalidade da empresa prestadora de serviços. 

Tipo de Operação: Escolha o tipo de serviço(s) prestado(s). 

Situação Especial: Escolha uma situação de acordo com o serviço(s) prestado(s). 

Motivo não Retenção: Escolha o motivo de acordo com o serviço(s) prestado(s). 

 

3. Aba Cadastro de Serviços. 

 

 

 



Conhecendo os botões na Aba  Cadastro de Serviços: 

 

1. Primeiro Indicador verde para esquerda: Selecionará automaticamente o primeiro ítem 
lançado. 

2. Segundo indicador verde para esquerda: Irá selecionar os itens de forma decrescente. 

Ex: 10,9,8,7,6... 

3. Primeiro indicador verde para direita: Irá selecionar os itens de forma crescente. 

Ex: 1,2,3,4,5... 

4. Segundo indicador verde para direita: Selecionará automaticamente o último item lançado. 

5. Sinal de mais verde: Esse botão é equivalente ao '"NOVO", servirá para acrescentar o item. 

6. Sinal de mais azul: Botão para alterar o item caso tenha algum lançamento errado. 

7. Lixeira: Botão para excluir o item lançado caso seja necessário. 

8. Seta azul: Botão para cancelar a operação no meio do processo de lançamento. 

9. Disquete azul: Botão para salvar o lançamento. 

 

Aba Geral no Cadastro de Serviços: 

Obs: Caso não tenha os Serviços cadastrados será necessário cadastrá-los antes. 

A nota fiscal de serviço é lançada na mesma tela onde é lançada a nota fiscal de produtos, o que 
difere ambas as notas é a aba Cadastro de Produtos e a aba Cadastro de Serviços, escolha a aba 
Cadastro de Serviços.  

Clique no Botão com o sinal de mais verde NOVO para acrescentar o serviço. 

 

 

Código: Referência do serviço cadastrado, pode ser inserido o código e ao clicar na tecla enter o 
campo Descrição é preenchido automaticamente. Caso não saiba o código clique na lupa e 
pesquise o serviço, escolha uma das opções de pesquisa. 

CST/CSOSN: Verificar com a contabilidade se será lançado o CST/CSOSN que está contido na nota 



fiscal ou se será informado outro. 

CFOP: Esse campo deverá ser informado o CFOP de cada serviço, não sendo necessariamente 
todos os serviços utilizando o mesmo CFOP, mas deverá pelo menos um dos serviços conter o 
CFOP que está no cabeçalho da nota fiscal. Verificar com a contabilidade quais CFOPs utilizar. 

Quantidade: Quantidade de serviços. 

Valor Unitário: Valor unitário do serviço. 

Percentual de Desconto: Percentual do desconto. Se informado o percentual o Valor é calculado 
automaticamente. 

Valor do Desconto: Valor do desconto. Se informado o valor, o Percentual será calculado 
automaticamente. 

Valor Total: Valor total dos produtos é calculado automaticamente. 

Percentual Desconto da Nota: É preenchido automaticamente quando o desconto é informado no 
cabeçalho da nota fiscal. 

Valor do desconto da nota fiscal: O valor total do desconto da nota fiscal. 

Aba ISSQN. 

 

Base Cálculo ISSQN: Informar a base de Cálculo ISSQN caso haja. 

Alíquota ISSQN: Informar a Alíquota ISSQN caso haja. 

Valor ISSQN: É preenchido automaticamente quando a Base de Cálculo e a Alíquota são 
informados. 

ISSQN Retido: Marcar a opção se tiver ISSQN retido. 

 

 

 



Aba PIS/COFINS: 

 

Código ST: Informar o Código ST contido na nota caso haja. 

Tipo de Cálculo: Escolha o tipo de cálculo se por Percentual ou por Valor. 

Base de Cálculo: Informar a Base de Cálculo caso haja. 

Alíquota PIS: Informar a Alíquota do PIS. 

Valor do PIS:  É calculado automaticamente quando a Base de Cálculo e  Alíquota do PIS são 
informados. 

Alíquota COFINS: Informar a Alíquota do COFINS. 

Valor do COFINS: É calculado automaticamente quando a Base de Cálculo e Alíquota do COFINIS é 
informada. 

Obs: Os campos estarão habilitados ou não de acordo com o código ST utilizado. 

 

Aba Retenções Federais: 

 

Base de Cálculo Retenções Federais: Informar a Base de Cálculo Retenções Federais caso haja. 

Alíquota(%) INSS: Informar a Alíquota caso haja. 



Valor INSS: É calculado automaticamente quando a Base de Cálculo e Alíquota é informada. 

ISSQN Retido: Marcar a opção se tiver ISSQN retido. 

Alíquota (%) IR: Informar a Alíquota caso haja. 

Valor IR: É calculado automaticamente quando a Base de Cálculo e Alíquota é informada. 

IR Retido: Marcar a opção se tiver IR Retido. 

Alíquota (%) CSLL: Informar a Alíquota caso haja. 

Valor CSLL: É calculado automaticamente quando a Base de Cálculo e Alíquota é informada. 

CSLL Retido: Marcar a opção se tiver CSLL Retido. 

Alíquota (%) Retenções: Informar a Alíquota caso haja. 

Valor Retenções: É calculado automaticamente quando a Base de Cálculo e Alíquota é informada. 

Outras Retenções Retido: Marcar a opção se tiver Outras Retenções Retido. 

 

Clique no botão para salvar o lançamento do serviço. 

 

Consistindo o lançamento da nota fiscal de serviço: 

 

Clique no Botão consistir para verificar se a nota fiscal foi lançada corretamente. Abrirá a tela a 
seguir: 



 

Obs.: A coluna do lado esquerdo se refere aos dados lançados no cabeçalho da nota fiscal. A coluna 
do lado direito se refere aos dados dos lançamentos dos serviços. 

Caso a nota fiscal esteja lançada corretamente a coluna do lado direito que a situação dos campos 
estarão todos OK. Para que a nota fiscal consista corretamente, os dados lançados deverão 
conferir com os dados  lançados no cabeçalho da nota fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


