
 

REQUERIMENTO 

CANCELAMENTO DE NFS-e  

 

 

DADOS DO CONTRIBUINTE 

Nome / Razão Social:  

Inscrição Municipal: CNPJ: 

Documento de Identidade (RG):   CPF: 
 

E-mail: Telefone (s) Contato (s): 

DADOS DO TOMADOR 

Nome/ Razão Social: 

Inscrição Municipal: CNPJ: 

Documento de Identidade (RG):   CPF: 

E-mail: Telefone (s) Contato (s): 

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO A SER CANCELADA 

Nº da NFS-e  Nº NFS-e Correta Mês Competência ISS Status 

    

    

    

    

Motivo do cancelamento (escreva de forma detalhada e precisa): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 
 



 

DOCUMENTOS ORIGINAIS NECESSÁRIOS NÃO ENTREGUES 

*SERVIDOR ASSINALAR OS DOCUMENTOS PENDENTES DE ENTREGA 

 

Obs.: Documentos necessários - SOMENTE ORIGINAL. Caso necessário poderá ser solicitado 

outros documentos para análise de processo. 

NOTIFICAÇÃO 

Fica notificado o requerente ou representante legal a apresentar, no prazo de 10 (DEZ) dias, contados 

a partir da formalização do processo, os documentos pendentes acima especificados, necessários ao 

exame do pedido, conforme art. 22 do Decreto nº 3.224/2015, transcorrido esse prazo, sem que seja sanada 

a pendência documental, o processo será encaminhado ao órgão competente da matéria para 

indeferimento e arquivamento. 

DECLARAÇÃO 

Declaro, sob as penas da Lei, especialmente as previstas nos artigos 298 e 299 do Código Penal 

Brasileiro, que as informações prestadas, neste requerimento, são verdadeiras, bem como os 

documentos apresentados são autênticos. 

 

                             

 

 1 –  Requerimento do prestador do serviço com exposição precisa do motivo do 
cancelamento, conforme modelo a disposição no portal; 

 2 –  Cópia da NFS-e a ser cancelada; 

 3 –  Cópia da NFS-e emitida em substituição se for o caso; 

 4 –   Declaração do tomador do serviço que deverá conter: Timbre da empresa no caso 
de pessoa jurídica; Declaração das mesmas justificativas alegadas pelo prestador; 
Assinatura do representante legal com firma reconhecida em cartório ou a declaração 
acompanhada da cópia do Registro Geral de Identificação. Se o tomador for órgão 
público quem deve assinar é o titular do órgão (com indicação do cargo ou função). 

 5 –  Em caso de pessoa física, poderá ser dispensada a apresentação da declaração 
do tomador do serviço, desde que o prestador em sua solicitação informe os motivos 
referentes à dificuldade para obtenção da declaração do tomador e o auditor que 
analisa o processo concorde na dispensa; 

 Obs: 
a) quando a declaração for prestada por procurador, deverá ser anexado ao processo 
a procuração e o Registro Geral de Identificação do mandatário; 
b) Todos os documentos anexados devem ser originais ou em cópia legível 

autenticada em cartório; 
c) A assinatura na declaração supracitada deverá coincidir com o documento de 

identificação RG, anexado. 

Assinatura do Requerente ou Token 

 


