
 
 
 

CIRCULAR Nº. 23/2.010 – AGOSTO 
Assunto: RPS - Recibo Provisório de Serviços - Parte 1 

  
Caso o emitente da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, por falta de acesso momentâneo à Internet, problemas com o 
computador ou outras eventualidades, ficar impossibilitado de emitir a NF-e on-line, deverá recorrer ao uso do RPS – 
Recibo Provisório de Serviços. 
 
Observe, como deve ser o uso correto desse documento de auxílio: 
  
* O RPS, não possui modelo específico, apenas tem que conter todos os dados que facilitem a conversão em NF-e, e 
pode ser confeccionado livremente. 
  
* A numeração do RPS é crescente e sequencial, a partir do número 1, empresas que anteriormente emitiam notas 
fiscais convencionais podem utilizar as notas em branco restantes do talonário como RPS, até o término dos blocos, e 
devem seguir a sequência numérica da última nota fiscal emitida.  
  
* O RPS deve ser emitido em duas vias, sendo a primeira disponibilizada para o cliente e a segunda para o emissor. Após 
a conversão do RPS em NF-e a via do emissor pode ser descartada. 
  
* Depois de emitido o RPS, o mesmo deve ser convertido em NF-e no prazo máximo de 10 dias seguintes a sua emissão. 
Observando que o prazo máximo para sua conversão é até o 5º (quinto) dia do mês seguinte, por exemplo: RPS emitido 
no dia 30, a sua conversão não pode ultrapassar o 5º (quinto) dia do mês seguinte.  A conversão fora do prazo do RPS 
sujeitará o emitente às penalidades previstas na legislação. 
  
* Todos os RPS devem ser convertidos por NF-e, o controle é feito pela sequência numérica. 
  
* A não conversão do RPS em NF-e é equivalente a não emissão de documento fiscal e sujeitará o emitente às 
penalidades previstas na legislação. 
  
* Caso o RPS seja cancelado antes da conversão, não é necessário fazê-la, mas as vias devem ser conservadas pelo 
prazo de cinco anos. 
  

CIRCULAR Nº. 24/2.010 - SETEMBRO 
Assunto: RPS - Recibo Provisório de Serviços - Parte 2 

  
Prezado Cliente; 
  
Além das funcionalidades já mencionadas na Parte 1 da Circular 23/2010, o RPS pode ser utilizado para a emissão 
retroativa da NF-e, mas para usar o RPS desta forma é preciso ter os olhos voltados para o que está incorreto e que 
chama a atenção do fisco. 
  
Diante disto, é importante lembrar que a emissão da nota fiscal eletrônica está diretamente ligada à prestação de 
serviços, isto é, deve haver a emissão quando o serviço for prestado. 
  
Usar o RPS para emitir todas as notas fiscais de um mês para o outro, apenas para compor o faturamento foge a todas 
as funcionalidades deste documento. 
  
O RPS não é um documento fiscal que tem necessidade de emissão e sim um documento de auxílio às 
contingências para emissão da NF-e que é o verdadeiro documento fiscal.  
  
A exceção serve para as empresas que possuem sistema particular, que emitem para cada operação de prestação de 
serviços os RPS e o converta em NF-e mediante a criação de arquivo digital e o envio dos mesmos (processamento em 
lote).  
  
Portanto o uso do RPS é eventual, desnecessário se não for para atender a razão da sua finalidade.  
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