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© Todos os direitos reservados. 
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1. O que é o Regime Especial

O regime especial é uma condição diferenciada de emissão de notas fiscais, prevista na Lei Municipal 4.494 de 8 de ou-
tubro de 2013, que passou a vigorar em Teresina em abril de 2014. 
Neste regime, o pagamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) deve ser realizado antes da emis-
são da nota fiscal quando o prestador já tiver débitos, relativos ao imposto, vencidos há mais de 120 dias e que, somados, 
ultrapassem o valor de R$ 100.  

2. Casos Especiais 

A lei 4.494 de 8 de outubro de 2013 prevê exceções à regra de regime especial e de emissão de nota fiscal nos seguintes 
casos:

          2.1 Prestador Simples Nacional ou Tributação Fixa 
Quando o prestador de serviços está enquadrado em um desses regimes, a emissão de nota continua a ocorrer normal-
mente, sem a necessidade de pagamento antecipado do DATM.

          2.2 Prestador Isento ou Imune
Ao prestador isento ou Imune também não se aplica a regra de regime especial, podendo o contribuinte continuar a 
emitir as notas fiscais de serviços sem realizar o pagamento antecipado da DAMT.

          2.3 Tomador de serviços é Substituto Tributário
Quando o prestador de serviços está enquadrado em regime especial, fica sobre sua responsabilidade o recolhimento 
antecipado do imposto sobre a nota fiscal emitida mesmo que o tomador de serviços seja um substituto tributário.

          3.4 Emissão de RPS
Os prestadores de serviços que estiverem em Regime Especial ficam impedidos de converter RPS em Nota Fiscal, deven-
do emitir exclusivamente por meio do site http://www.issdigitalthe.com.br/NotaFiscal/index.php

3. Dúvidas Frequentes

3.1 Quem se enquadra no Regime Especial?
Serão incluídos no regime especial os contribuintes cadastrados para emissão de nota fiscal de serviços eletrônica que 
tenham débitos de ISS vencidos há mais de 120 dias que, somados, ultrapassem R$100. 

3.2  Como saber se estou em Regime Especial?
Uma mensagem é disponibilizada na página da empresa, no perfil do contribuinte na NFSe, informado a mudança de 
regime. O enquadramento em regime especial ocorre automaticamente quando o contribuinte se encontra nas condições 
descritas na legislação. 

3.3  Como sair do Regime Especial?
O regime especial é automaticamente revogado se o contribuinte quitar os débitos de ISS vencidos, que motivam o en-
quadramento. 

3.4  Estou impedido de emitir notas?
Não. O contribuinte em regime especial continua emitindo notas, mas por meio de um sistema semelhante ao da Nota 
Fiscal Avulsa. Primeiro preenche os dados da nota fiscal, depois paga o DATM com o ISS referente à nota, e então tem 
o documento emitido.

3.5  Por que estou emitindo uma DAMT ao invés de uma nota fiscal?
Os contribuintes enquadrados no regime especial passam a realizar o pagamento de ISS antecipadamente. Por isso, 
quando o prestador de serviços solicita a emissão da nota, o sistema gera uma guia DAMT que precisa ser paga antes da 
liberação da NFSe.  
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3.6  Por que não consigo visualizar a nota emitida no menu de consultas?
A NFSe é disponibilizada para consulta somente quando a informação de pagamento da DAMT  é recebida pelo sistema. 
Somente após o pagamento será possível visualizar a nota no menu Nota Fiscal > Consultar Nota Fiscal.
Enquanto isso, é possível consultar as notas cadastradas para emissão, mas cujos impostos ainda não foram pagos, no 
menu “Regime Especial”. 

3.7  Por que minha nota está com a numeração zerada?
As notas fiscais cadastradas para emissão em regime especial, cujo imposto ainda não foi pago, são apresentadas com 
numeração zerada e sem validade jurídica, apenas para a consulta do prestador. Isso ocorre tanto na visualização da nota 
durante o cadastro de dados, quanto na consulta de notas no menu Regime Especial.  Somente após o pagamento da guia 
as notas passam a ter um número válido e são disponibilizadas no menu Nota Fiscal > Consultar Nota Fiscal. 

3.8  Há alguma mudança na nota fiscal emitida em RE?
Não. A nota fiscal de serviços eletrônica emitida em regime especial possui o mesmo layout de uma nota emitida fora do 
regime, embora a emissão seja realizada através de menus diferentes. 

3.9  O tomador de serviços sabe que estou em Regime Especial?
Não. Apenas o prestador de serviços é informado sobre o seu enquadramento neste regime. Nenhum dado da nota per-
mite a identificação desta informação. 
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4. Emitindo uma nota em regime especial

1

2

Depois de realizar login na NFSe, busque o menu 
“Minha Empresa” e clique sobre “Selecionar Em-
presa”.  Se você estiver enquadrado em Regime Es-
pecial, uma mensagem deve aparecer na página de 
sua empresa. 

 No menu “Regime Especial”, clique sobre “Emitir 
Nota Fiscal”

1

2

3.1

3.2

 O preenchimento dos dados da NFS-e Especial, 
a partir deste menu, segue os mesmos passos do 
preenchimento da NFS-e tradicional:

3.1 Inclua os dados do tomador no passo 1 da 
emissão.

3.2 Seleciona a atividade e confira os dados de tri-
butação que aparecerão na tela, no passo 2.  

3
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3.3

3.4

3.5

3.3  Insira os dados da nota, como descrição do serviço, 
do item e dos valores.

3.4  Clique em emitir. Será exibida uma mensagem soli-
citando a confirmação dos dados. Clique em ok.

No caso de optantes do Simples Nacional ou Tributação 
Fixa e de contribuintes Isentos/Imunes, após o clique 
em “OK”, a NFS-e é emitida e exibida, não se aplicando 
os passos seguintes.

3.5 Neste ponto, será exibido um pop-up solicitando 
a confirmação da guia de pagamento de ISS, relativo à 
Nota Fiscal que se pretende emitir sob regime especial.

a) Clique sobre confirmar para emitir a guia no mesmo 
momento.
b)  Clique sobre cancelar para emitir a guia em outro 
momento (veja o passo a passo no tópico 7).
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5. Emitindo a DAMT para pagamento

1

2

Para realizar a emissão de uma guia de pagamento 
referente a uma nota fiscal especial, acesse o menu 
“Regime Especial” e clique sobre “Emitir guia espe-
cial”.
O contribuinte deve selecionar “Guias Pendentes”, 
“ISS Próprio” e a competência (mês e ano) em que 
foi cadastrada a nota; depois, clicar sobre “Consul-
tar” para exibir as DAMT pendentes de pagamento. 

A guia pendente, referente a todas as notas especiais 
cadastradas em uma mesma competência, aparece-
rá no final da tela. . 

1

2
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3 Clique em “Emitir” para visualizar os detalhes da 
guia. Neste ponto, há duas opções:

a) Se desejar selecionar apenas alguns valores para 
pagamento, clique sobre “Selecionar Notas”.  Na tela 
seguinte, escolha as notas para as quais deseja rea-
lizar o pagamento e clique em “confirmar seleções”. 
Confira os dados e o valor selecionados, e clique em 
“Emitir”. 

b) Se quiser realizar o pagamento de todo o débi-
to pendente (referente a todas as notas cadastradas 
para emissão), clique sobre “Emitir Guia”. A guia a 
ser paga aparecerá na tela.

3
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6. Tirando uma segunda via da DAMT

1

2

3

Para retirar a segunda via de uma guia já emitida 
acesse o menu “Regime Especial” e clique sobre 
“Emitir guia especial”. 

Selecione “Guias emitidas”, “ISS Próprio” e depois 
clicar sobre “Consultar” para exibir as DAMTs pen-
dentes de pagamento. 

 As guias já emitidas aparecerão no final da página. 
Clique sobre o número da guia para conferir os da-
dos, depois, clique sobre 2ª via para emitir a guia.

1

2

3
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7. Consultando uma Nota Fiscal

7.1 Consultando uma nota fiscal cadastrada

7.2 Consultando uma nota fiscal emitida (paga)

1

1

2

Para verificar as notas cadastradas para emissão, mas 
cujas guias ainda não foram pagas, clique sobre “Consul-
tar Nota Fiscal” no menu “Regime Especial”.
Para verificar as notas fiscais já emitidas, cujas guias fo-
ram pagas, utilize o menu  “Nota Fiscal”, na opção “Con-
sultar Nota Fiscal”.

7.1

7.2

Acesse o menu Regime Especial > Consultar Notas.
Na tela de consulta, é possível filtrar as notas por 
competência (mês e ano da emissão), por atividade 
ou pelo tomador de serviços.

Acesse o menu Nota Fiscal > Consultar Nota Fiscal. 
Na tela de consulta é preciso escolher visualizar so-
mente as notas prestadas ou somente as notas fiscais 
tomadas. 

Clique em “Consultar” se desejar visualizar todas as 
notas fiscais.
É possível filtrar as notas a serem consultadas, ain-
da, por período, numeração, atividade ou pelo pres-
tador / tomador de serviços para quem foi emitida a 
nota. Basta inserir os dados e clicar em “Consultar” 
para visualizar a lista das notas solicitadas.  

Para visualizar todas as notas a serem emitidas, bas-
ta clicar sobre consultar, sem preencher nenhum 
filtro.  A lista de notas cadastradas aparecerá na tela.
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8. Modelo de Guia DAMT

9. Modelo de Nota Fiscal

1

1

As guias emitidas para pagamento de ISS da nota 
cadastrada segue o seguinte layout. É importante 
sempre verificar se os dados apresentados na guia 
estão corretos: 
        • Nome
        • CNPJ
        • Inscrição Municipal
        • Valor de pagamento
  

Não há diferenças entre uma nota fiscal emitida em 
Regime Especial ou fora do regime.  É importante 
sempre conferir:
        • Dados do prestador
        • Dados do tomador
        • Valor da nota
        • Valor de ISS a ser pago
        • Data de vencimento

  

1

1
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