NOVO DECLARANTE DO SISTEMA ISSQN – 1.0
- Quem pode se declarar e utilizar o sistema de ISSQN:





Prestador de serviços emitente de Nota Fiscal Eletrônica, desde que, o mesmo esteja
cadastrado no cadastro mobiliário do município;
Prestador de serviços que estejam desobrigados de emissão de nota fiscal tipo:
Instituições Financeiras, Cartórios, Pedágios, desde que, o mesmo esteja cadastrado
no cadastro mobiliário do município;
Prestador de outros municípios, desde que prestou serviço e o imposto é devido no
local da execução do serviço;
Tomador de Serviços.

Acesse o site da prefeitura > Portal de Acessos > Novo Declarante ISSQN

1.1º Passo

1 – Digitar o CEP do município que irá prestar a declaração;
2- Digitar o CNPJ/CPF do Prestador ou Tomador de Serviços;
3 – Digitar os caracteres para acessar o cadastro;
4- Clique em prosseguir.
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Preencher
os
dados conforme
legenda acima.

1.2º Passo
Preenchimento do cadastro, para liberação do usuário e senha.
Observação: Preencher todos os campos se possível, para um melhor cadastro.
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1 – Preencher os campos se possível conforme consta no cartão CNPJ, para consultar o seu
cartão CNPJ acesse o link:
https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao2.asp

2- Tipo de Regime Tributário:




Se a empresa for Optante Pelo Simples Nacional (deixar selecionado somente Simples
Nacional)
Se a empresa for MEI (deixar selecionado somente MEI)
Se for do regime tributário do Lucro Real, Presumido ou outro, favor não selecionar
nenhuma das opções.



Colocar a data conforme consta no cartão CNPJ.

3 – Se for prestador de serviço do município e tomador de serviços selecionar nota fiscal
eletrônica e tomador. Caso for somente Tomador de Serviços, selecionar somente a opção
tomador.
4- Digitar qual Item de serviço que está enquadrado.

- Após o preenchimento conforme orientado, clique em “Confirmar”.
1.3º Passo
Após a conclusão ira aparecer um resumo do cadastro efetuado com sucesso, e clique em
imprimir para ter acesso ao Comprovante de Solicitação de Cadastro/Acesso ao Sistema de
ISSQN.

Problemas com a conexão, ou instabilidade na rede/internet do usuário?
Para esses cenários de erros recomenda-se que o usuário verifique primeiramente se
a conexão com a internet está funcionando normalmente, mesmo que a conexão
esteja normal, não descarte essa possibilidade como causa para o problema é muito
comum ocorrer a perca do sinal, devido a falhas de rede.
Instabilidade temporária no sistema?
Após realizar essas verificações e constatando que está tudo correto o usuário poderá
tentar a preencher o cadastro novamente. É possível que no momento em que o
usuário cadastrar tenha ocorrido algum tipo de instabilidade, em geral esse tipo de
problema é temporário e ao repetir o processo ocorrerá como esperado.
Se o problema persistir o usuário deverá entrar em contato com o suporte técnico através
dos canais de atendimento.

(18) 99703-0913 - 3691-3847
sac@samtributacao.com.br

