
Configure a 
Emissão de NFS-e

Etapa 1 : Configuração de perfil 

Passo 1 :

Acesse o site da Nota do 
Milhão através do link: http://
notadomilhao.prefeitura.sp.
gov.br/ ou : 

Se você é MEI, deve preencher 
os campos: 

    Nome fantasia; 

    Nome, e-mail e telefone; 

    Código de Serviço Principal; 

Para saber mais informações sobre como preencher os campos siga 
as instruções abaixo. 

Além disso, você deve editar seu 
regime de tributação para 
SIMPLES NACIONAL - DAS.
 
Por último, deve solicitar 
autorização para emissão de notas. 

http://notadomilhao.prefeitura.sp.gov.br/


2

1

1

2

Passo 2 :

Se esse for seu primeiro acesso,
continue seguindo os passos 
abaixo. Se não for, veja o PDF :

       No campo “CNPJ/CPF”
insira o CNPJ do seu MEI. 

       No campo  “Senha”, 
insira sua SenhaWeb 
cadastrada na Prefeitura 
de São Paulo para PESSOA 
JURÍDICA.

Clique no botão verde 
“Acessar o sistema” no 
lado direito da tela. 

Informe o código da imagem e 
clique em “Entrar”.



Caso possua e queira informar, 
você também pode preencher 
os campos de Site, Resumo e 
Logotipo.

Passo 4 :
Você deve preencher as
informações obrigatórias na
página de “Configurações do
Perfil” para poder emitir Notas
Fiscais de Serviços Eletrônicas.

Obs. O Nome Fantasia é o 
nome que você deseja dar 
para o seu negócio, podendo 
ser diferente da Razão Social

Começando pelo campo
“DADOS DA EMPRESA”, 
preencha o Nome Fantasia.

Passo 3 :
Ao fazer o acesso, você já 
deve ser direcionado para 
a página de configurações.
 
      Caso isso não aconteça, 
clique em “Configurações 
do Perfil” no menu à 
esquerda.



O campo “IDENTIFICAÇÃO DO CONTADOR” não é obrigatório. 
Caso possua um contador, informe os dados solicitados.

O campo “REGIME DE TRIBUTAÇÃO” deve ser alterado após a 
configuração do perfil.  Inicialmente, ele apenas conterá a 
informação de que nenhum regime foi cadastrado.

Em seguida, no campo “DADOS PARA CONTATO”, você deve 
preencher Nome, E-mail e Telefone da pessoa responsável pelo MEI.

Passo 5 :

O campo “E-MAIL PARA RECEBIMENTO DE NFS-e” não é obrigatório. 
Caso deseje receber Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas por e-mail,
cadastre seu e-mail e uma frase de segurança.



Passo 7 :

No campo “CATEGORIAS DA LISTA DE PRESTADORES DO SITE” você 
deve escolher de uma a cinco categorias, que mais representem os 
serviços prestados pelo seu MEI.

Obs. Alguns serviços já estarão selecionados, de acordo com seu 
Código de Serviço Principal. Caso queira trocar os serviços, clique 
nas caixas de “+” para verificar todas as opções.

Passo 6 :

Em seguida, no campo 
“CÓDIGO DE SERVIÇO 
PRINCIPAL” 

Você deve clicar na seta a direita indicada 
na imagem e escolher o serviço que mais 
representa seu MEI.



O campo “OPÇÕES DO 
PRESTADOR” não é obrigatório. 
Se você tiver interesse, pode 
configurar algumas atividades
para contadores e envios de NFS-e.

Passo 8 :

Confira as informações que 
você preencheu nos campos.
     

Clique no botão “GRAVAR”
     indicado na imagem abaixo.
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Etapa 2 : Regime de Tributação e
 Autorização para emissão da NFS-e

Passo 1 :
Agora, você deve editar seu Regime de Tributação. Para isso, no menu 
a esquerda, clique em:

       “Opção Simples Nacional” e         “Alteração de Regime

1 2

Passo 9 :
Uma mensagem de confirmação aparecerá no topo da página, 
garantindo que as informações foram salvas.
 



Passo 2 :

Passo 3 :

Agora, você deve clicar no campo “Editar”

Altere a “Data Início” para a data de abertura do seu MEI.

Passo 4 :

Agora, clique na seta abaixo de “Regime de Tributação”, e 
escolha a opção “Simples Nacional – DAS”.
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1   “Autorização para Emissão” no menu à esquerda.

  Clique no botão “Solicitar nova autorização”. 

Passo 5 :

Em seguida, clique em “Gravar”.
 

Passo 6 :

Para finalizar a configuração do portal da Nota do Milhão, clique 
em:
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Passo 7 :

Por fim, basta clicar novamente em “Configurações do Perfil”. 
Ao fazer isso, uma nova opção de “Emissão de NFS-e” deve 
aparecer no menu da esquerda.

Pronto! Para saber como emitir a NFS-e, Baixe o seguinte PDF
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