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2. Responsabilidade tributária e retenção do ISS

2.1 Visão geral;

2.2 Benefícios da Substituição Tributária (ST)/ISS;

2.3 Arcabouço jurídico;

2.4 Quem pode ser responsável tributário e/ou substituto tributário do ISS;

2.5 Modelagem da ST/ISS;

2.6 Regras de retenção para serviços específicos/temas polêmicos do ISS.

 

2.1 Visão geral

O que é a Substituição Tributária (ST) do ISS?

 Consiste na atribuição da responsabilidade pelo recolhimento do ISS a
terceiro vinculado ao fato gerador, na condição de contratante, fonte
pagadora ou intermediário de serviço, cuja prestação se dê no Distrito
Federal.

 A ST (ICMS ou ISS) só faz sentido na situação em que existam muitos
prestadores e poucos tomadores ou situações específicas de mercado.
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 O ISS tem duas faces: o serviço prestado e o serviço tomado.

 Enquanto o primeiro é submetido ao regime de competência, o segundo
é apurado conforme o regime de caixa.

 

2.2 Benefícios da substituição tributária

 Para a Fazenda Pública:

» financeiro: no DF, responde por quase 60% da arrecadação do ISS;

» operacional: são monitorados aproximadamente 200 órgãos públicos,
federais e distritais, e 700 empresas privadas (listadas na Portaria no

82/2018) X 159.173, no Cadastro Fiscal do Distrito Federal (CFDF)
somente ISS.

 Para os substitutos tributários do ISS:

» financeiro: ganho de até 50 dias no fluxo de caixa dos recursos do ISS
retido de seus fornecedores.
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 Para a sociedade:

» maior garantia de que os impostos embutidos nos preços dos serviços
estejam ingressando nos cofres públicos.

 

2.3 Arcabouço jurídico

Art. 6o Os municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir
de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a
terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação,
excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em
caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida
obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais.
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§ 2o Sem prejuízo do disposto no caput, são responsáveis:

(descreve situações específicas em que deva ocorrer a retenção do ISS,
independentemente da condição do tomador do serviço)

I. o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do
País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País;

II. a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou
intermediária dos serviços descritos nos subitens 3.05, 7.02, 7.04,
7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10
da lista anexa.

 

III. a pessoa jurídica tomadora ou intermediária de serviços, ainda que
imune ou isenta, na hipótese prevista no § 4o do art. 3o desta Lei
Complementar (alíquota mínima e concessão de isenções, incentivos
ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base
de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer
outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária
menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima, exceto para
os serviços a que se referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01).

§ 3o e § 4o (Incluído pela Lei Complementar no 157, de 2016) – Estão sub
judice.
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2.4 Quem pode ser responsável tributário e/ou substituto
tributário do ISS

Podem ser todos os órgãos da administração direta e indireta do município
(mediante lei específica), também do estado e da União (mediante
convênio) e, ainda, as empresas privadas, dentro dos segmentos escolhidos
(mediante lei específica).

No DF – são todos os órgãos da administração direta e indireta
(administrações regionais, secretarias de Estado, empresas públicas) do DF
e também da União e, ainda, aproximadamente 700 empresas privadas.

Normas legais – Leis no 294/1992 e no 1.355/1996, Conv S/no/2000
(União), regulamentados pelo Decreto no 25.508/ 2005 e Portaria
no 82/2018.

 

2.5 Modelagem da ST/ISS

A Lei no 1.355/1996 dispõe sobre o regime de substituição tributária
relativo ao Imposto Sobre Serviços (ISS), por meio da atribuição da
responsabilidade a terceira pessoa vinculada ao fato gerador, na
condição de contratante, fonte pagadora ou intermediário, pela retenção
do imposto cujo local da prestação do serviço situe-se no município.
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A responsabilidade acima descrita é atribuída:

I. às empresas de transporte aéreo;

II. às empresas seguradoras;

III. às administradoras de planos de saúde, de medicina de grupo,
de títulos de capitalização e de previdência privada;

IV. aos bancos, às instituições financeiras, às caixas econômicas,
às cooperativas de crédito e aos bancos cooperativos, bem como
à Caixa Econômica Federal, inclusive pelo imposto relativo à comissão
paga aos agentes lotéricos;

V. às agremiações e aos clubes esportivos ou sociais, inclusive clubes
de futebol profissional;

 

VI. aos produtores e promotores de eventos, inclusive de jogos e
diversões públicas;

VII. à concessionária e às operadoras de serviço de telecomunicação fixa
e móvel, inclusive do imposto relativo aos serviços de valor
adicionado prestados por intermédio de linha telefônica;

VIII.aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta;

IX. aos hospitais e clínicas privados;

X. às empresas da indústria automobilística concessionárias
autorizadas de veículos;

XI. às construtoras, ao subcontratante ou ao empreiteiro;
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XII. aos condomínios comerciais e residenciais, inclusive
administradoras de shopping centers;

XIII. aos serviços sociais autônomos, inclusive o Serviço Social da
Indústria (SESI), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(SENAI), o Serviço Social do Comércio (SESC), o Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (SENAC), o Serviço Social dos Transportes
(SEST), o Serviço Nacional de Aprendizagem dos Transportes
(SENAT) e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(SEBRAE);

 

XIV. aos estabelecimentos industriais;

XV. aos concessionários, permissionários e autorizatários de serviço
público regulado por órgão ou entidade federal, distrital, estadual
ou municipal;

XVI. aos hipermercados e supermercados com receita bruta anual
superior a três milhões e seiscentos mil reais ou com mais de cem
empregados;

XVII. ao comércio atacadista ou varejista com receita bruta anual
superior a três milhões e seiscentos mil reais ou com mais de cem
empregados;

XVIII.às instituições de ensino médio e superior;
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XIX. às empresas de incorporação imobiliária;

XX. às empresas de radiodifusão, jornais e televisão;

XXI. às federações e confederações;

XXII. aos fundos e institutos de previdência e assistência social, públicos
ou particulares.

 

Demais itens que constam na lei:

1 – Obrigações acessórias

1.1 – Inscrição no CFDF (com as exceções, se houver);

1.2 – Escrituração Fiscal do serviço tomado (com as exceções, se
houver);

1.3 – Declaração de Retenção do serviço tomado.
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2 – O regulamento define a forma de:

 implementação da atribuição de responsabilidade por substituição
tributária;

 suspensão da aplicação do regime de substituição tributária, no todo
ou em relação a contribuinte substituto que descumprir as obrigações
estabelecidas no regulamento.

3 – O Poder Executivo fica autorizado a estender o disposto no inciso VIII
às pessoas jurídicas de direito público das áreas federal, estadual
e municipal.

 

4 – Regras específicas de alguns serviços

O imposto será calculado tendo em conta o regime tributário das
microempresas e das empresas de pequeno porte e as deduções
previstas na legislação do imposto.

No DF – No caso dos serviços descritos nos subitens 7.02 e 7.05 da Lista
de Serviços anexa à Lei Complementar no 116/2003, o imposto retido
será equivalente a 1% (um por cento) do preço do serviço sem qualquer
dedução, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias,
impondo-se ao prestador do serviço o ajuste na apuração normal
do imposto.
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Tal regra também se aplica ao responsável de que trata o inciso II
do § 2o do art. 6o da Lei Complementar acima citada.

 Serviços de saúde;

 Serviços de agenciamento e corretagem;

 Serviços de locação;

 Serviços de publicidade e propaganda;

 Serviços de shows e eventos;

 Serviços de buffet; entre outros.

 

O inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), do
Ministério da Fazenda, a qualquer título, ainda que imune ou isento,
deve reter o imposto relativo aos serviços que lhe forem prestados
por contribuintes que não comprovem a inscrição no Cadastro Fiscal
do município.

A retenção do imposto de que tratam esta Lei e a Lei Complementar
no 116/2003 não se aplica quando os serviços forem prestados
por profissional autônomo e sociedades uniprofissionais inscritos
no cadastro fiscal do município.
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5 – Base de cálculo

O imposto será calculado pela aplicação da alíquota sobre a base
de cálculo, e nas hipóteses de reajustamento ou atualização do preço
do serviço ou de prestação de contas com atraso, a retenção terá por
base o valor reajustado ou atualizado.

 

6 – Recolhimento

Para os efeitos desta Lei, o imposto será retido por ocasião do
pagamento do serviço, ou da prestação de contas que o substituir,
e recolhido no prazo fixado no regulamento.

7 – Tipo de responsabilidade

O regime de retenção do Imposto sobre Serviços a que se refere esta Lei
não exclui a responsabilidade (se for supletiva...) do prestador pelo
cumprimento total ou parcial da obrigação tributária respectiva,
na hipótese de não retenção ou retenção a menor do imposto devido,
observado que:
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I. a parcela retida pelo responsável tributário não pode ser exigida
do contribuinte prestador do serviço;

II. transcorrido o prazo fixado no regulamento para o recolhimento
do imposto sem que tenha havido o integral recolhimento do imposto
devido, o crédito tributário não recolhido, atualizado monetariamente
e acrescido de multa, pode, sem prejuízo do previsto no inciso I, ser,
supletivamente, exigido do responsável tributário ou do contribuinte
prestador do serviço.

 

2.6 Regras de retenção para serviços específicos

1. Do local da prestação dos serviços

O DF tem seguido as disposições dos artigos 3o e 4o da Lei Complementar
no 116/2003, que tratam do local da prestação do serviço, expressos nos
arts. 5o e 6o do Regulamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza (RISS).

Desse modo, para fins de retenção do ISS no DF, deve-se observar:
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 Se o domicílio do prestador é no DF ou não;

 Caso não seja, verificar se o serviço prestado se encontra listado nas
exceções da Lei Complementar no 116/2003;

 Ou, ainda, caso não seja, se a empresa contratada disponibiliza, por
exemplo, pessoal/material para executar o serviço aqui no DF,
caracterizando um estabelecimento prestador em Brasília.

 

2. Casos em que não é devida a retenção do ISS

» Atividades quando o local da prestação do serviço não for o DF;

» Profissional Autônomo inscrito no Cadastro Fiscal;

» Sociedade Uniprofissional inscrita no Cadastro Fiscal;

» Empresas optantes do Simples Nacional – SN ou ME com recolhimento
em parcela fixa, enquadradas na primeira faixa de faturamento (Lei
no 4.006/2007-DF; Resolução CGSN no 58/2009, § 3o, inciso IV, do
Art. 1o; Anexo IV, da Lei Complementar no 123/2006) – Incluindo o MEI;

» Prestadores com Ato Declaratório da Secretaria de Estado de Fazenda,
Planejamento, Orçamento e Gestão (SEFP/DF), reconhecendo a
imunidade ou isenção do ISS (mesmo assim a emissão do documento
fiscal é obrigatória).
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3. Água, esgoto, reparo de redes

O fornecimento de água é tributado pelo ICMS.

Após a edição da Lei Complementar no 116, o serviço de tratamento do
esgoto não é mais fato gerador do ISS.

Portanto, no caso de serviços prestados por empresa pública/privada de
exploração desses serviços, podem existir dois tipos de serviços
tributáveis pelo ISS. Primeiro: a manutenção de hidrômetro, que deve
sofrer a retenção à alíquota de 5%, e, segundo: os serviços de ampliação
e reparo na rede de água e esgoto que são enquadrados como construção
civil (subitem 7.05), tributados a 2%, com a alíquota de retenção de 1%.

 

4. Assessoria, consultoria e projetos

Sobre os serviços de assessoria e consultoria listados no subitem 17.....
incide o ISS à alíquota de .......

Contudo, quando se tratar de elaboração de planos diretores, projetos
básicos, projetos executivos para trabalhos de engenharia, serviços
enquadrados no subitem 7.03, a alíquota será de ....... e o ISS será devido
sempre no município do local da obra.
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5. Assinatura de Diário Oficial/revistas ou periódicos/jornais

Operação amparada por imunidade tributária prevista no art. 150 da
Constituição Federal (livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua
impressão). Normalmente, o fornecimento de jornais e revistas é feito
por empresas distribuidoras que apresentam nota fiscal de serviços
ou nota fiscal de venda de mercadorias. Algumas distribuidoras cobram
uma comissão das editoras pela entrega dos periódicos. Neste caso,
a relação tributária ocorre entre a distribuidora e a editora, não devendo
o substituto tributário do ISS fazer a retenção.

 

Se, por outro lado, a distribuidora cobrar um valor adicional do
substituto tributário pela entrega dos jornais/revistas haverá a
incidência do ISS sobre este valor, devendo ser feita a retenção.
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6. Brindes personalizados

Sobre o fornecimento de brindes personalizados, por exemplo: canetas,
chaveiros, calendários etc., incide o ISS por caracterizar-se a prestação
de um serviço de impressão gráfica enquadrado no subitem 13...... –
alíquota de ........ (vide Súmula no 156 do Superior Tribunal de Justiça
e Consulta SEF/DF no 34/2004).

 

7. Carpintaria e serralheria

ISS incide no caso da prestação de serviço de conserto, confecção e
reparo em móveis ou grades de terceiros, com fornecimento de
material pelo tomador do serviço – Subitem 14...... – alíquota de .......

Se for confeccionado um móvel ou uma grade de ferro/madeira pelo
carpinteiro/serralheiro, com material fornecido pelo prestador, haverá
a incidência do ICMS, por tratar-se de fornecimento de mercadoria.
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8. Carta de Correção e Cancelamento de Nova Nota Fiscal Eletrônica 
(Manual) de Serviços

Verificar na legislação municipal se há previsão para o uso da Carta de
Correção nas notas fiscais do ISS e sobre quais campos se poderá fazê-lo.

Em caso de erro na emissão da nota fiscal de serviço, o contribuinte
deverá cancelá-la e emitir outra em substituição (verificar também as
condições na legislação municipal). Do contrário, o ISS deverá ser retido
pelo total da nota fiscal.

 

 No DF

» Não há previsão para o uso da Carta de Correção nas notas fiscais
manuais do ISS;

» As NFe de serviço seguem as mesmas regras do ICMS, ou seja só
podem utilizar as cartas de correção no caso de destaque do imposto a
maior que o devido.
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9. Cartórios – Serviços de registros públicos, cartorários e notoriais

Decisão do Supremo Tribunal Federal em julgamento de Ação Direta
de Inconstitucionalidade 3.089-2 impetrada pela Associação dos
Notários e Registradores do Brasil (ANOREG), em que foi julgada
improcedente a ADIN.

Os cartórios são contribuintes do ISS, devendo sofrer a retenção
à alíquota de ......., além de serem obrigados à emissão dos documentos
fiscais previstos na legislação tributária municipal – Subitem .........
da lista de serviços.

Consultas SEF/DF no 06/2009 e no 20/2013.

 

10. Certificação digital

Os serviços onerosos de certificação digital, proporcionados pelas
Autoridades Certificadoras, incluem-se na hipótese de incidência
tributária prevista no item 1.03 da Lista de Serviços anexa à Lei
Complementar no 116/2003, submetendo-se à alíquota de incidência
de .......

Declaração de Ineficácia da Consulta SEFP/DF no 09/2013.
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11. Coffee break e buffet

Coffee break: envolve o fornecimento de mercadoria (café, suco, biscoitos
etc.). Operação tributada pelo ICMS – Exigir nota fiscal de venda de
mercadoria.

Buffet: envolve prestação de serviços (organização, decoração, pessoal:
garçons, recepcionistas, manobristas etc.) e fornecimento de mercadorias
(alimentos e bebidas). O serviço enquadra-se no subitem 17...... – alíquota
de ......

Haverá a incidência de ISS pela prestação do serviço e do ICMS pelo
fornecimento de mercadorias – Exigir nota fiscal de serviços e nota fiscal
de vendas ou nota fiscal conjugada (serviços/mercadoria).

Consulta SEFP/DF no 30/2008.

 

12. Conta telefônica – Serviços de Telecomunicações

Os serviços de telecomunicações estão sujeitos a incidência do ICMS
e, como tal, em sua prestação devem ser utilizados na Nota Fiscal
específica (mod. 21 – Norma CONFAZ).

Somente haverá tributação pelo ISS, devendo ser feita a retenção do
imposto, quando forem prestados e cobrados outros serviços. Exemplo:
auxílio à lista, fornecimento de informações – Subitem 17...... – alíquota
de .......
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 No DF

» Os substitutos tributários do ISS e os responsáveis tributários do ISS
(inclusive órgãos públicos, da esfera federal e distrital) não estão
autorizados a aceitar tal documento fiscal, para acobertar a prestação
sujeita ao ISS, por falta de previsão legislativa.

» O prestador do serviço deverá emitir uma NF de serviços previstas na
legislação.

 

13. Confecção de formulários e material de expediente (material 
gráfico)

Serviço x Mercadoria – a diferença reside no tipo de material que será
adquirido ou confeccionado. Em caso de se tratar de mercadoria de uso
geral (por exemplo: envelope sem timbre, agenda) que pode ser
adquirida em papelaria, ocorre a tributação pelo ICMS.

Se for produzido sob encomenda, personalizado, para uso exclusivo
do solicitante, enquadra-se como serviço gráfico, tributado pelo ISS –
Subitem ......... – alíquota de 2%.
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14. Confecção de placas, carimbos, crachás, letreiros e chaves

Incide o ISS à alíquota de ....... – Subitem 24.......

 

15. Construção civil

Quais materiais podem ser deduzidos?

 Somente aqueles que se incorporarem à obra.

 Exemplo: areia, tijolo, cimento, ferro, piso, telha.

Subcontratação/Subempreitada não dedutível: veto ao inciso II do § 2o

do art. 7o da Lei Complementar no 116/2003.
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Exemplo de formação do preço do serviço na construção civil:

Preço contratado: R$ 100.000,00.

Componentes da BC:

a) o valor do custo da mão de obra = R$ 20.000,00;

b) o valor do material fornecido (dedutível) = R$ 40.000,00;

c) o valor dos tributos (impostos e contribuições) = R$ 18.000,00;

d) outras despesas (frete, seguros etc.) = R$ 5.000,00;

e) o valor correspondente à margem de lucro = R$ 17.000,00.

f) ISS Retido por órgão público : R$ 10.000,00

 

Alíquota do Serviço no DF: 2%

No caso dos serviços descritos nos subitens 7.02 (execução de obra) e
7.05 (reparação e conservação de edifícios etc.) da lista de serviços,
anexa a Lei Complementar no 116/2003, o imposto retido será
equivalente a 1% (um por cento) do preço do serviço, sem qualquer
dedução, impondo-se ao prestador do serviço o ajuste na apuração
normal do imposto, ainda que a empresa não seja inscrita no Cadastro
Fiscal.
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No caso do serviço de elaboração de consultoria e projeto de Arquitetura
e projetos de Engenharia em Obras e Construção Civil, toda a doutrina
e a jurisprudência têm considerado que o serviço é prestado no local da
edificação ou obra, quando haja contratação única, ainda que a
consultoria e/ou projetos sejam total ou parcialmente elaborados fora de
tal local. O ISS deve ser retido pelo valor do contrato para a elaboração
do(s) projeto(s).

 

As empresas de construção civil optantes pelo regime tributário do
Simples Nacional, inscritas ou não no CFDF, deverão ter o ISS retido
pelas regras do Simples Nacional.
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Tema  para debate 3

 

O exemplo a seguir esclarece como deve ser a retenção para tal serviço:

O contribuinte ST contratou empresa de construção civil para prestar
o serviço de execução de obra da nova sede da empresa. O preço do
serviço foi fixado em R$ 500.000,00.

A empresa construtora apresentou NF de serviços constando este
valor total, sendo informado também um valor de material fornecido
de R$ 200.000,00 e, ainda, subcontratações.

O contribuinte ST irá reter o ISS pelo valor de R$ 5.000,00
(correspondente a 1% do valor da NF sem qualquer dedução).
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A empresa construtora, quando da apuração do imposto, irá fazer
o ajuste, ou seja, abater da base de cálculo do ISS, somente o valor
do material fornecido (já que as subcontratações não podem ser
abatidas) e, após, o valor do ISS retido por substituição tributária.

Assim, temos: 500.000 – 200.000 = 300.000 x 2% = 6.000,00.

Como R$ 5.000,00 já foi retido e recolhido por substituição tributária
pelo contribuinte ST, a empresa irá pagar a diferença do imposto, que
é R$ 1.000,00.

 

Questão para resolver e discutir

Serviço de execução de obra de construção de viaduto em Taguatinga,
contratado pela Secretaria de Obras do DF junto à empresa Futuro
Engenharia.

 Dados:

» valor total da obra: R$ 2.800.000,00

» material empregado: R$ 1.100.000,00

» foram subempreitados os seguintes serviços:

› terraplanagem: R$ 100.000,00;

› fundação: R$ 150.000,00;

› estrutura em ferro: R$ 70.000,00.
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1. Qual o valor do ISS devido pela construtora?

2. Qual o valor do ISS que deve ser retido pela Secretaria de Obras?

 

16. Convênios

O repasse/transferência de valores entre quaisquer agentes, públicos ou
privados, para o cumprimento de objetivos de ajustes/contratos também
não se caracterizam como contratação de serviços.

Porém, da mesma maneira que no suprimento de fundos ou despesas
com cartões coorporativos, na aquisição de serviços com tais recursos,
sujeitos à incidência do ISS, deverá haver a retenção para os cofres
municipais.

(Vide item 51)
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17. Cooperativa de trabalho

As chamadas cooperativas são, na verdade, empresas normais de
prestação de serviços, por exemplo: fornecimento de mão de obra
(subitem 17.05) tributadas normalmente pelo ISS.

Conforme dispõe o art. 1o, § 5o do RISS, a caracterização do fato gerador
do imposto independe da natureza jurídica da atividade do contribuinte,
da validade e dos efeitos jurídicos dos atos por ele praticados ou por
terceiros interessados, e do cumprimento das exigências legais ou
regulamentares relacionadas com a atividade.

 

É sabido que os contratos são firmados diretamente com as cooperativas
e não com cada cooperado-empregado, e que os valores cobrados são
creditados diretamente na conta da cooperativa, caracterizando
atividade sujeita ao gravame do ISS.

Para que prosperasse o argumento de que os serviços são prestados sob
a forma de trabalho pessoal, seria necessário que cada contrato fosse
firmado diretamente com o profissional autônomo, que receberia o
pagamento pelos serviços, sem intermediação.

Assim, concluímos que as cooperativas de trabalho profissional com esse
perfil de procedimento agem como qualquer outra empresa da iniciativa
privada. Portanto, estão sujeitas à tributação do ISS, sem direito ao
aproveitamento de qualquer tipo de benefício fiscal.
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18. Copeiragem

Fornecimento de mão de obra, ISS a 5% – Subitem 17.05.

19. Cópias ou reprodução de documentos

Constam da lista de serviços do ISS. São tributados a 5% – Subitem
13.04.

 

20. Correios e telégrafos

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) presta serviços
postais (coleta, remessa ou entrega de correspondências), além de
outros serviços, quais sejam: solicitação e entrega de passaporte;
inscrição e recadastramento de CPF e INSS; recebimento de taxas e
multas do serviço militar; justificativa eleitoral; venda de cartelas e
bilhetes de loteria; recebimento de prestações, de tributos e de contas
diversas; inscrição em vestibular e concursos públicos e serviços de
malote.

Subitem 26.......... – alíquota de ......
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Com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de
repercussão geral (RE 601392), houve a declaração expressa de
imunidade à ECT, sobre todos os serviços prestados.

Tal ação não alcança outras empresas prestadoras do mesmo serviço,
ainda que o façam em nome da ECT (franqueadas).

 

21. Diferentes tipos de serviços e com alíquotas diversas

Exemplo: licença ou cessão de uso de software – 2% – subitem......,
treinamento – 2% – subitem ......., manutenção e reparo de equipamentos
– 5% – subitem.......

As Notas Fiscais de Serviços (NFS) devem ser discriminadas por tipo de
serviço e de alíquota, para se obter o perfeito enquadramento legal.
Não deve ser aceita NFS com descrição de forma sucinta (ex.: serviços
conforme contrato, serviços diversos, serviços de informática, mão de
obra relativa a serviços de construção civil etc.).
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22. Encarte

O encarte quando confeccionado para, de forma exclusiva, fazer parte
ou integrar o jornal, está alcançado pela imunidade. (Consulta SEFP/DF
no 07/2002)

23. Ensino, instrução e treinamento

ISS à alíquota de 2%. Subitens 8.01, 8.02 e 17.24.

 

24. Energia elétrica

Energia elétrica é considerada constitucionalmente como fato gerador
do ICMS, não sendo portanto sujeita a retenção do ISS.

Eventuais serviços cobrados, na conta de energia ou fora dela, tais como,
manutenção de rede elétrica e reparos, são considerados como serviços
de construção civil (Subitem 7.05) – alíquota de ........%.

No caso do DF, reter o ISS ao percentual de .........%.
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25. Entidades sem fins lucrativos

Algumas entidades prestam serviços e alegam imunidade ou isenção
tributárias. São exemplos: associações de classe, conselhos, sindicatos,
fundações, escola integrante à órgão da administração indireta etc.

A imunidade quanto ao ISS para tais entidades, prevista no art. 150, VI,
“c”, da Constituição Federal não é automática, ou seja, está condicionada
ao atendimento dos requisitos da lei. A lei que o art. 150 da CF se refere
é o Código Tributário Nacional (CTN).

 

O artigo 14 do CTN estabelece estes requisitos:

I. não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a qualquer título; (Redação dada pela Lei Complementar
no 104, de 10/1/2001)

II. aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção
dos seus objetivos institucionais;

III. manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
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Assim, para que não tenham o ISS retido, as entidades devem apresentar
Ato Declaratório de Imunidade ou Isenção expedido pela Fazenda
Municipal, se assim for disposto na Legislação municipal.

Mesmo estando as entidades amparadas por imunidade, isenção ou não
incidência do ISS, deve ser emitido o documento fiscal.

Caso não possuam, verificar o que dispõe a legislação municipal sobre
a emissão de nota fiscal de serviços avulsa.

 

26. Fornecimento de mercadoria com prestação de serviço

Após muita discussão, já está assentado que o ICMS incide sobre o
fornecimento de mercadoria com prestação de serviços, pois não está
compreendido na competência tributária dos municípios ou, apesar de
ainda compreendido na competência tributária dos municípios, está com
indicação expressa em lei complementar (Lei Complementar no 87/1996),
da incidência do ICMS.
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Assim sendo, a classificação pelo ISS só pode ser feita se o serviço
executado estiver perfeitamente enquadrado em um dos itens da lista
de serviços, constante do art. 1o da Lei Complementar no 116/2003
(ex.: serviços de buffet).

Do contrário, deve ser classificado como venda pelo total cobrado e ser
exigida nota fiscal de venda de mercadoria, com destaque de ICMS.

Em hipótese alguma, a NF de serviços pode substituir a de vendas.

 

Caso o fornecedor/prestador do serviço seja contribuinte do ICMS e do
ISS, poderá utilizar (caso o município tenha convênio com o Estado,
a nota fiscal conjugada (venda de mercadoria e prestação de serviços),
caso haja fato gerador dos dois impostos (tal fato deve ter previsão
expressa na legislação municipal).

Exemplos de fornecimento de mercadoria com prestação de serviço:
divisórias, armários, carpete, cortinas, persianas, aparelhos de ar-
condicionado, vidros de janelas, alimentação preparada, arranjo de flores
(exceto os destinados ao serviço funerário – item 25.01).

Exemplos de prestação de serviço com fornecimento de mercadoria:
buffet, coffee-break, conserto de veículos, manutenção de aparelhos/
máquinas (subitens 17.11 e 14.01).
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Oficina mecânica realiza conserto em veículo, cobrando R$ 780,00
pelo serviço (mão de obra, margem de lucro, etc.), com troca de peças
no valor de R$ 250,00, emitindo nota fiscal modelo 01 (conjugada
mercadoria e serviços), no valor de R$ 1.030,00

Base de cálculo do ISS: R$ .....

Oficina

Base de cálculo do ISS: R$ 780,00

 

27. Fornecimento/instalação de divisórias e persianas, pisos,
carpetes, vidros

Incide o ICMS sobre o valor total, porque o fornecimento da mercadoria
já inclui a prestação do serviço de instalação (Lei Complementar
no 87/1996).

Exigir NF de venda.

Somente incide o ISS quando o contratante já dispõe dos materiais
e contrata a empresa para a execução dos serviços, como exemplo:
remanejamento de divisórias (subitem 7.06).
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28. Fornecimento ou assinatura de clipping, índices

Aqui, existem duas situações:

I. Quando o serviço de clipping (compilação de matérias publicadas
em jornais, revistas etc.) for colocado à disposição para usuários
ou destinatários sem qualquer restrição, estará amparado pela
imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “d”;

 

II. Quando, porém, o serviço de clipping for colocado à disposição de
usuários específicos, para usuários ou destinatários com restrições
(p. ex. serviço prestado somente aos servidores de um órgão ou a uma
determinada categoria ou, ainda, informações aprovadas previamente),
será tributada à alíquota de 5% – Subitem 17.01.

Consulta SEFP/DF no 20/2003.
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29. Gerenciamento de frotas de veículos com fornecimento de
combustíveis e/ou peças

Aqui, também podem ocorrer duas situações:

I. O processo licitatório é feito separando-se matérias (combustíveis
e/ou peças) e serviços. Tem de haver uma NF para mercadoria (ICMS)
e outra para o serviço de gerenciamento de frotas (ISS), cada qual
seguindo sua classificação orçamentária e contábil própria;

 

II. Quando o processo licitatório é uno, as mercadorias estão sendo
utilizadas como insumos na prestação de serviços e não podem ser
abatidas na base de cálculo do ISS, devendo ser tributadas na sua
totalidade; ou seja, apenas uma nota fiscal de serviços com a alíquota
de 5% sobre sua totalidade.

Subitem 17........ – Administração em Geral, inclusive de bens e negócios
de terceiros.

Consulta SEFP/DF no 61/2012.
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30. Glosas

Nos casos de glosa sobre pagamento a ser efetuado, deve-se exigir do
prestador o cancelamento da nota fiscal e a emissão de outra com o valor
atualizado, isto é, abatido a glosa.

O cancelamento de uma nota fiscal e a respectiva emissão de outra
devem ser efetuados, necessariamente, obedecendo ao disposto na
legislação municipal.

Caso não haja a referida troca, o ISS deve ser retido pelo valor da nota
a ser paga, independentemente do valor da glosa.

 

31. Informática/processamento de dados

Incidência do ISS à alíquota de 2% e 5% – Item 1.

Os serviços de projeto, planejamento, implantação, gerenciamento e
manutenção da operação de redes de comunicação de dados estão
sujeitos à alíquota de 2% – Subitem 1.03.

Já os serviços de licença, cessão de uso e manutenção de software,
à alíquota de 2% – Subitem 1.05.
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Serviços de redes de dados – Consulta SEFP/DF no 58/2012;

Alíquotas incidentes sobre serviços de informática – Consultas SEFP/DF 
no 12/2013 e no 19/2013.

Consulta SEFP/DF no 042/2006 – GEESC/DITRI e Consulta SEFP/DF 
no 042/2005 – GEESC/DITRI.

 

32. Infraero e/ou serviços prestados por operadoras de concessão
de aeroportos

A INFRAERO e/ou operadoras que operam às concessões de aeroportos
prestam os serviços previstos no subitem 20...... – serviços
aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros,
armazenagem de qualquer natureza, capatazia, movimentação de
aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, serviços acessórios,
movimentação de mercadorias, logística e congêneres que são tributados
pelo ISS a 2%.

Observação: Decisão do STF, Ação Civil Originária (ACO) no 1.002/2016,
declarando a inexistência do dever de recolher o ISS sobre serviços
prestados pela INFRAERO (imunidade constitucional).
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33. Intermediação

O serviço de intermediação é o ato de aproximar duas ou mais pessoas
para a realização de um negócio, em que o intermediário, sem aplicação
de capital próprio, concilia o interesse das partes e oferece assistência
até a conclusão do negócio, atuando em nome próprio ou de terceiros.

A base de cálculo de tal serviço é o valor da comissão cobrada.

Consulta SEFP/DF no 38/1994; Parecer de Inadmissibilidade SEFP/DF
no 01/2006; Consulta SEFP/DF no 05/2010.

 

34. Limpeza

Incide ISS a 5%, inclusive sobre o material aplicado.

Subitem 7.10.
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35. Locação de bens móveis

O primeiro ponto a se analisar é se há um contrato de locação
efetivamente, ou seja, há de existir transferência da posse do bem ao
tomador do serviço, com todas as consequências, pois este é um dos
requisitos indispensáveis nos contratos de locação.

A locação de bens móveis, por exemplo, máquina copiadora, computador,
roupas, não sofre a tributação pelo ISS desde a publicação da Súmula –
STF no 31, combinada com a Proposta de Súmula Vinculante – STF no 35.

 

Assim, regra geral: locou o bem móvel sem que o locador “faça alguma
coisa” fica caracterizada a locação, não incidindo o ISS. Por outro lado,
se o locador disponibiliza pessoal para “fazer a coisa” (exemplo: dirigir
o veículo), não se trata de locação, mas de prestação de serviço
normalmente tributada pelo ISS.

Não descaracteriza a locação de bens móveis o cumprimento gratuito
e eventual da obrigação de manter o bem no estado de servir ao uso
a que se destina, prevista no inciso I, do art. 566 do Código Civil.
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Porém, se houver o manuseio, a utilização, a guarda do bem ou qualquer
outro elemento que descaracterize a locação, estaremos diante
de prestação de serviços, sendo o equipamento apenas o instrumento
de sua prestação.

Aos serviços prestados mediante cessão de direito de uso, permissão de
uso, licenciamento de uso e congêneres, cessão de andaimes, palcos,
coberturas e outras estruturas de uso temporário, de exploração de
salões de festas e similares, bem como todos os demais que estão
listados nos demais subitens do item 3, da lista anexa à Lei
Complementar no 116/2003, não se aplicam tal entendimento.

 

Da mesma maneira, aos serviços de transporte de ônibus ou automóveis
com motoristas, serviços de terraplanagem com a locação de máquinas,
serviços de coleta e remoção de resíduos de lixo com a disponibilização
do container, serviços de desenvolvimento de informática com a locação
de software, serviços de publicidade com a locação de espaços para
publicidade, e assim por diante.
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Locação de bens móveis

Incidência ou não incidência de ISS (veto ao subitem 3.01 da lista de
serviços da Lei Complementar no 116) – teses existentes na doutrina
acerca do tema.

1a Pela incidência

 Controvérsia jurídica gerada na doutrina com aporte nos tribunais;

 Tese de que a tributação das locações de bens móveis seria
inconstitucional => argumento: impossibilidade jurídica de conceituar
locação como sendo um serviço;

 

 Infringência a princípios constitucionais => legalidade, tipicidade,
segurança jurídica;

 Inconstitucionalidade na tributação pelo ISS de locação de veículos
particulares;

 Cerne da questão => correta fixação da natureza jurídica da atividade
de locação de bens móveis;

 Fundamentação => natureza jurídica de serviço encerra uma obrigação
de fazer (característica de serviço), enquanto na locação existe tão
somente a obrigação de dar;

 Três objetos no contrato de locação => uma coisa, um serviço e a
realização de uma obra;
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 Conceito de locação de serviço segundo Maria Helena Diniz (citando
Caio Mário da Silva):

“O contrato em que uma das partes se obriga para com a outra
a fornecer-lhe a prestação de uma atividade, mediante remuneração.”;

 Diferencial entre locação de coisas e locação de serviços => objeto
jurídico do contrato: cessão temporária de um bem, no primeiro caso,
e prestação de atividade concreta, no segundo;

 

 Obrigação de dar encontra-se ínsita em negócios jurídicos como
compra e venda, doação, permuta etc. Tem exaurimento instantâneo
(transferência de propriedade) não decorrendo obrigações diferidas no
tempo;

 Assim, em conclusão, em face dos fundamentos jurídico-doutrinários
apresentados, não há fundamento na tese da inconstitucionalidade
da incidência do ISS sobre a locação de bens móveis;

 Porquanto, mostra-se plenamente correta a instituição do referido
tributo municipal.
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2a Pela não incidência

 Trazendo tais regras à questão ora apresentada, não pode a legislação
infraconstitucional fazer incidir o ISS sobre qualquer atividade que
não seja compreendida na expressão "serviço", sob pena de se ampliar
o dispositivo constitucional expresso no art. 156, III, atribuindo
competência tributária excedente daquela definida na Lei Maior, o que
consubstancia verdadeira inconstitucionalidade.

 

Súmula Vinculante – STF no 31

Ementa: Tributo – Figurino constitucional. A supremacia da Carta Federal é
conducente a glosar-se a cobrança de tributo discrepante daqueles nela
previstos. Imposto sobre serviços – Contrato de locação. A terminologia
constitucional do Imposto sobre Serviços revela o objeto da tributação.
Conflita com a Lei Maior dispositivo que imponha o tributo considerado
contrato de locação de bem móvel. Em Direito, os institutos, as expressões
e os vocábulos têm sentido próprio, descabendo confundir a locação de
serviços com a de móveis, práticas diversas regidas pelo Código Civil, cujas
definições são de observância inafastável – artigo 110 do Código Tributário
Nacional." RE 116.121, Relator para o acórdão Ministro Marco Aurélio,
Tribunal Pleno, julgamento em 11.10.2000, DJ de 25.5.2001.
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Conceito de serviço

“Locação dentro do conceito romano tradicional é contrato pelo qual
um sujeito se compromete mediante remuneração, a facultar a outro,
por certo tempo, o uso e gozo de uma coisa (locação de coisas);
a prestação de um serviço (locação de serviços) ou a executar uma obra
(empreitada)”

Denota-se, pois, que “serviço” constitui o ato de servir, de realizar
uma prestação de fazer em benefício de outrem, assim, como o serviço
de advocacia, medicina, odontologia, engenharia e tantos outras
atividades elencadas na Lei Complementar no 116/2003.

 

Posição do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

“[...] a qualificação da ‘locação de bens móveis’, como serviço para efeito
de tributação municipal mediante incidência do ISS, nada mais significa
do que a inadmissível e arbitrária manipulação, por lei complementar, da
repartição constitucional de competências impositivas, eis que o ISS
somente pode incidir sobre obrigações de fazer, a cuja matriz
constitucional não se ajusta figura contratual de bens móveis.” (STJ,
Pleno, Rec. Extra. no 116.121-3/SP, rel. Min. Octavio Gallotti, J.
11/10/2000).
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36. Manutenção de elevadores, aparelhos de ar-condicionado,
equipamentos, veículos ou qualquer outro objeto

Incide 5% de ISS pelos serviços. Subitem 14.....

ICMS pelas peças e partes aplicadas. (nota fiscal de venda de
mercadoria)

(ou, então, Nota fiscal conjugada ICMS/ISS).

 

37. Mão de obra – fornecimento, seleção, colocação e inserção

Incide ISS à alíquota de 5% sobre o preço do serviço (total cobrado).

Subitem 17.04 e 05.
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38. Patrocínio

Quando não existir prestação de serviço direta, em contrapartida ao
valor transferido como forma de patrocínio, mas apenas divulgação
do patrocinador no material veiculado aos destinatários dos eventos
patrocinados, não existirá fato gerador do ISS e/ou do ICMS e não deverá
haver retenção de tais impostos, por não haver relação direta entre
o valor do patrocínio e a promoção do que se quer patrocinar.

Porém, deve ficar claro que o evento patrocinado em si sofre a incidência
do ISS.

Consulta SEFP/DF no 29/2014 e Parecer PGDF no 74/2008.

 

39. Planos de saúde

Os contratos de assistência médica a funcionários, por meio de planos de
saúde ou convênios, são enquadrados nos subitens 4.22 e 4.23 e tributados
à alíquota de 2%. Não importa a denominação que a empresa prestadora
do serviço adote, por exemplo, ”seguradora”, e titule seus serviços como
de “seguro-saúde” ou “prêmio de seguro”. Deve ser emitida NF de serviços,
e o ISS ser retido sobre o valor total da nota fiscal.

No RE no 651.703, foi discutido a questão da tributação dos planos
de saúde, com status de “repercussão geral”, e foi decidido que existe
a incidência do ISS, sobre tal atividade.
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Discute-se, atualmente, em inúmeras ações nos tribunais de primeira
instância e, também, no STJ, a questão da base de cálculo de tais
operações.

O DF mantém o entendimento que não deve haver abatimento da base de
cálculo do ISS, por falta de previsão legal e também por características
do ISS.

Deve-se lembrar que existem dispositivos da Lei Complementar
no 157/2016 que levam para o destino o local de tal prestação de
serviços.

 

40. Prestadores de serviços sem inscrição no Cadastro Fiscal do DF

A pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, deverá reter o imposto relativo
aos serviços que lhe forem prestados por empresa que não comprove estar
inscrito no Cadastro Fiscal do Município, atendidos aos requisitos dos artigos
3o e 4o da Lei Complementar no 116/2003.

No caso de serviços continuados ou não, temporários ou permanentes,
prestados por empresa de fora do município, verificar como o município trata
a questão (o caso do Cadastro Fiscal de empresas de fora – os CEPOMs).

No DF, existe a obrigatoriedade de inscrição no CFDF, no caso de serviços
realizado superiores a 90 dias (Art. 19-a, Decreto no 25.508/2005).
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41. Profissional autônomo/sociedade uniprofissional no DF

Os profissionais autônomos e as sociedades uniprofissionais estão
sujeitos a um regime especial de tributação pelo ISS. Essas categorias de
contribuintes pagam o imposto sobre um valor fixo definido anualmente.

Os artigos de 61 a 65 do regulamento do ISS definem esses contribuintes
e as regras a eles aplicadas.

 

Para o substituto tributário, o importante é saber se o profissional
autônomo está inscrito no Cadastro Fiscal. Isto pode ser comprovado
solicitando-se a apresentação do Documento de Identificação Fiscal (DIF)
ou do Carnê do ISS, onde consta o número do CFDF ou, ainda, consulta
a situação cadastral na página pela internet.

Caso contrário, ou seja, se o profissional não possuir inscrição no CFDF,
o procedimento que o substituto tributário deve adotar é a retenção do ISS
calculado, aplicando-se a alíquota prevista, sobre o valor do serviço que
é a base de cálculo do imposto.

Os profissionais autônomos e as sociedades uniprofissionais estão
dispensados de emissão de nota fiscal, art. 89 do RISS.
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42. Provedor de acesso à internet

O serviço de provedor de informações à internet é, em regra, tributado
pelo ISS, já o serviço de provedor de conexão à internet é tributado pelo
ICMS.

Consulta SEFP/DF no 40/2002.

 

43. Publicidade e propaganda

Envolvem, entre outros, os serviços de promoção de vendas,
planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de
desenhos, textos e demais materiais publicitários (subitem 17.06 da lista
de serviços) e os serviços de agenciamento de publicidade e propaganda
(subitem 10.08).
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Fazem também parte dos serviços das agências de publicidade e
propaganda o acompanhamento dos serviços junto às produtoras de VT,
das gráficas etc. e o agenciamento de veiculação de matérias junto a
todos os veículos de comunicação (subitem 10.08). Sobre todos os
serviços intermediados e/ou agenciados junto aos veículos e a outros
prestadores de serviços, as empresas de publicidade cobram uma
comissão.

 

A incidência do ISS vai ocorrer conforme disposto no art. 49, do Decreto
no 25.508/2005. (vide redação abaixo).

Dos Serviços de Propaganda e Publicidade

Art. 49. Nos serviços de propaganda e publicidade e de agenciamento
de publicidade e propaganda, a base de cálculo compreenderá:

I. o preço dos serviços próprios de concepção, redação, produção,
planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração
de desenhos, textos e demais materiais publicitários;

II. o valor das comissões ou dos honorários relativos à veiculação em geral,
realizada por ordem e conta do cliente;
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III. o valor das comissões ou dos honorários cobrados sobre o preço
dos serviços relacionados no inciso I deste artigo, quando executados
por terceiros, por ordem e conta do cliente;

IV. o valor das comissões ou dos honorários cobrados sobre a aquisição
de bens ou contratação de serviços por ordem e conta do cliente;

V. o preço dos serviços próprios de pesquisa de mercado, promoção
de vendas, relações públicas e outros ligados às suas atividades;

 

VI. o valor das comissões ou dos honorários cobrados sobre reembolsos
de despesas decorrentes de pesquisas de mercado, promoção de
vendas, relações públicas, viagens, estadas, representação e outros
dispêndios feitos por ordem e conta do cliente.

Parágrafo único. No agenciamento de publicidade e propaganda,
a aquisição de bens e os serviços de terceiros serão individualizados
e inequivocamente demonstrados ao cliente por ordem e conta de quem
foram efetuadas despesas, mediante documentação hábil e idônea,
sob pena de integrar-se à base de cálculo.
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No contrato dos serviços de propaganda e publicidade, há que se ater ao
seu objeto. Se o contrato é de prestação de qualquer serviço, a retenção
é plena sobre a nota fiscal, sem nenhuma dedução. Não existe abatimento
de subcontratação, como em qualquer outro contrato (previsão da Lei
Complementar no 116/2003).

No contrato de serviços de intermediação ou agenciamento (previsto
em contrato), emite-se nota fiscal global, incluindo seus serviços e os
agenciados, anexa as notas fiscais das empresas que realmente prestaram
os serviços de interesse da contratante e em nome desta. Por sua vez,
a contratante retém o ISS e emite a Declaração de Retenção para cada uma
das prestadoras.

 

Publicações de editais e veiculação de outras matérias (contrato de
agenciamento):

 Para os serviços próprios de agência de publicidade (produção,
intermediação, agenciamento, e outros), são emitidas notas fiscais modelo
03 – de serviços (com retenção do ISS);

 Para os serviços de veiculação e divulgação, as empresas prestadoras
emitem notas fiscais modelo 21, em nome do contratante;

 Ressaltamos que os serviços de veiculação e divulgação, para os quais
devem ser emitidos os documentos fiscais modelo 21, estão sujeitos
ao ICMS, não havendo obrigatoriedade de retenção para a Fazenda do DF.
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44. Recarga de extintores e de cartuchos de impressoras

Incide ISS a 5%.

Base de cálculo do ISS = valor total do serviço (no caso da recarga de
cartucho, inclui-se o valor da tinta usada). Subitem 14.01.

Caso sejam trocadas peças e partes (material) na prestação do serviço,
por exemplo, acionador do extintor, deve-se emitir nota fiscal de venda
de mercadorias, pois trata-se de fornecimento de mercadoria sujeita
ao ICMS.

 

45. Retenções indevidas

Há algumas situações:

1a A maior, de prestador não inscrito no Cadastro Municipal.

No DF, tratando-se de serviço continuado poderá ser feita a compensação
no pagamento do mês seguinte pelo próprio substituto tributário.

A restituição somente pode ser feita por meio de processo
administrativo de iniciativa do prestador do serviço.
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2a A maior, de prestador inscrito no Cadastro Municipal.

No DF, tratando-se de serviço continuado poderá ser feita a compensação
no pagamento do mês seguinte pelo próprio substituto tributário ou pelo
prestador do serviço. Em ambos os casos com os devidos registros no Livro
Fiscal dos envolvidos.

3a A menor – o valor do imposto retido a menor deverá ser recolhido
com atualização monetária, multa sobre o valor atualizado e juros de
mora, na forma da legislação municipal.

 

46. Seguros

A contratação de seguros, seja por meio de corretora ou mesmo
diretamente com a companhia de seguros, não gera para o substituto
tributário, que não seja seguradora, a obrigação de retenção do ISS.

Este é mais outro caso em que a relação tributária ocorre entre a corretora,
que emite a nota fiscal de serviços pela comissão, e a seguradora, que,
no caso, faz a retenção do ISS como substituta tributária.
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47. Serviços de transporte prestados por aplicativos

Tal segmento, aqui denominado de Empresa Operadora (EO), apresenta-se
no DF e nas municipalidades que temos conhecimento, com a
argumentação de estar prestando o serviço de intermediação, previsto no
item 10, da Lista Anexa à Lei Complementar no 116/2003.

Para tanto, as EO apresentam relação jurídico-tributária em que
apareceriam, de um lado, o prestador do serviço de transportes,
o motorista do automóvel, e, de outro, como tomador de tais serviços,
o usuário ou passageiro do aludido automóvel, e argumentam fazer
unicamente a aproximação entre os prestadores (motoristas) e os
passageiros.

 

Em tal linha de interpretação, conclui-se que haveria dois fatos
geradores do ISS: um no serviço de intermediação, com sujeição passiva
nas EO, e outro no serviço de transporte de passageiros, com sujeição
passiva nos motoristas dos automóveis.
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Os arts. 50 e 51, do RISS-DF preceituam:

Art. 50. Para os efeitos deste Regulamento, considera-se intermediação
o ato de aproximar duas ou mais pessoas para a realização de um
negócio, onde o intermediário, sem aplicação de capital próprio, concilia
o interesse das partes e oferece assistência até a conclusão do negócio,
atuando em nome próprio ou de terceiros.

Art. 51. A base de cálculo do serviço de intermediação e congêneres
é o valor da comissão cobrada.

 

Aspectos que afastam a tese de intermediação

 A EO é quem recebe o dinheiro pago pelo passageiro, por sistema
eletrônico de pagamentos, ao final do percurso;

 O preço é definido pela EO, de forma que o motorista não tem qualquer
ingerência ou tomada de decisão na elaboração do preço a ser ofertado
ao passageiro;

 O motorista e a EO unem-se para ganhar dinheiro juntos. São parceiros,
mas sob o comando da empresa que opera o EO;

 Sob a ótica do passageiro, este paga por um serviço de transporte à EO;
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 No caso da EO, é notória a aplicação de capital próprio ao operar
infraestrutura tecnológica para viabilizar o transporte de passageiros,
com um diferencial de dados estatísticos do transporte, preços
antecipados, rota, avaliação do motorista pelo passageiro etc.;

 Um questionamento que não pode se calar: se não existirem motoristas
(e tais empresas vão continuar prestando seus serviços, é lógico), qual
será a intermediação que será feita?

 

A resposta é clara e insofismável: não existe intermediação e, sim,
o próprio serviço de transporte oferecido pelas EO, que, por enquanto,
utilizam os motoristas como insumo em tal prestação.

Inequivocamente, o modelo jurídico-tributário de intermediação está
sendo utilizado indevidamente para acobertar tal modalidade de
operação e favorecer tributariamente as empresas operadoras.

 Para concluir, o DF entende que o serviço prestado trata-se de Serviços
de Transporte de Natureza Municipal, item 16, da Lista Anexa, devendo,
ser enquadrado no Subitem: 16.02 – Outros Serviços de Transportes
de Natureza Municipal – alíquota de 5%.
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48. Show pirotécnico

Trata-se de venda de mercadoria (fogos de artifício) tributada pelo ICMS
e não de prestação de serviço. Deve ser exigida nota fiscal de venda
de mercadoria.

 

49. Simples Nacional – Microempresas (ME)/Empresas de Pequeno
Porte (EPP) enquadradas no regime

1. Às empresas optantes pelo Sistema de Microempreendedor Individual
(MEI), não se aplicam as retenções de ISS sobre os serviços prestados
(Resolução CGSN no 58/2009, § 3o, inciso IV do art. 1o).
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2. Para as empresas optantes que recolhem um valor fixo, ocorrem duas
situações:

 se localizadas no DF, não haverá a retenção do ISS (art. 21, § 4o,
inciso IV da Lei Complementar no 123/ 2006);

 se localizadas em outros municípios e prestarem serviços no DF,
haverá retenção, devendo ser efetuada à alíquota de 2% (anexos III e
IV, da Lei Complementar no 123/2006).

 

3. Para as outras empresas optantes do regime simplificado (fora do
item anterior de valor fixo), independentemente de ser interna
(observado para retenção o, que rege o artigo 21 § 4o incisos I, II, III,
IV – o emitente deverá indicar a alíquota da faixa de faturamento em
que se enquadre) ou de outra UF (observado para retenção o que rege
o artigo 13, § 7o da resolução CGSN no 51, 22/12/2008, anexos III,
IV e V – emitente deverá indicar a alíquota da faixa de faturamento
em que se enquadre).
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4. Para as empresas optantes que não indicarem a alíquota e/ou faixa de
faturamento, deverá ser retido o ISS pela maior alíquota constante
nos anexos III, IV e V, da Lei Complementar no 123/2006 (Art. 21, § 4o,
incisos V, da Lei Complementar no 123/2006), ou seja, 5%.

 

Observação 1

Na página da SEFP/DF, na internet, ao seguir os passos contidos no link

http://www.fazenda.df.gov.br//area.cfm?id_area=684,

indicando o CNPJ ou o CFDF, poderá ser verificado se a empresa optante
pelo regime do simples recolhe pelo valor fixo.
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Observação 2

Sendo a empresa optante pelo Simples Nacional e recolhendo como valor
fixo após a identificação da empresa, haverá a seguinte observação:

"A retenção do ISS por órgãos públicos tomadores de serviço não deve
ser feita para este contribuinte, pois ele está sujeito ao regime de
recolhimento de valor fixo do simples nacional, conforme Lei no

4006/2007 e artigo 12 da resolução CGSN no 05/2007.”

 

50. Software

Historicamente, no DF, os programas produzidos em série (ditos de
prateleira) são tributados pelo ICMS (alíquota interna), e os programas
encomendados são tributados pelo ISS (alíquota de 2%) – Consulta GEESC
no 17/1991 e no 42/2005.

 Programa de prateleira: aquele que é produzido em escala comercial,
genericamente, e disponível, indistintamente, o chamado software
“padrão”, “standard” ou “de prateleira”.

 Programa sob encomenda: aquele produzido com destinatário certo,
público-alvo, e disponível somente por contratação específica.
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Convênio ICMS no 106, de 29 de setembro de 2017

Nas operações com bens e mercadorias digitais comercializadas por
meio de transferência eletrônica de dados e programas produzidos
em série (de prateleira), são tributados pelo ICMS (alíquota interna)
e os programas de computador encomendados são tributados pelo ISS
(alíquota de 2%).

Julgamentos aguardados no STF:

ADIs 1.945 (desde 1999-Carmem Lúcia), 5.576 (Roberto Barroso), 5.659
(Dias Toffoli) – que tratam da questão do Software) e o 5.958 (que trata
do convênio 106/2017).

 

Questão polêmica => tributação sobre comercialização de programas de
computador: ISS ou ICMS?

Decisões do STJ (Mand. Seg. 5934/RJ e REsp. 216.967/SP,
REsp.123022/RS) e STF (RE 176.626-3 e RE 199.464-9)

Direção pela tributação pelos dois impostos:

 quando o programa for desenvolvido sob encomenda incide o ISS;

 quando o programa puder ser utilizado indistintamente por qualquer
interessado (o chamado programa-produto, ou software de prateleira),
ele circula como mercadoria estando, portanto, sujeito ao ICMS.
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Tratamento tributário no DF – software de prateleira

Incidência do ICMS pelo valor total (suporte físico + licença de uso do
programa de computador).

 

51. Suprimento de fundos/cartões coorporativos

O repasse de valores a servidor assim como a concessão de cartão
coorporativo (ou, ainda, o recebimento de valores, por convênios),
objetivando pagamento de pequenos gastos, não se caracterizam,
por si só, como contratação de serviços. Não devendo, portanto, ser
retido o ISS, neste momento.

No entanto, na aquisição de serviços sujeitos à incidência do ISS (com
tais recursos) deverá, obrigatoriamente, ser retido o ISS para os cofres
do Distrito Federal.
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52. Transporte

Serviços de transporte ocorridos dentro do próprio município:
Incidência do ISS 5%. Exigir nota fiscal de serviços ou CTRC.

Subitem 16.01.

Serviço de transporte interestadual (do município para outros
municípios ou estados): incide o ICMS.

Exigir Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga ou
Conhecimento Aéreo de Carga.

 

53. Venda de passagens aéreas por agências de viagens

O que vem a ser tributado pelo ISS é a comissão que a agência cobra pela
venda de passagens e não a venda de passagens pelas companhias
aéreas.

Na venda de passagens para os órgãos públicos federais e também para
as empresas privadas, deve vir destacado no documento fiscal da agência
de viagem o valor específico da comissão, (por força da IN no 7,
de 24/8/2012, da SEPLAN/União), havendo a incidência do ISS. Subitem
9.02 – alíquota de 5%.

Consultas Externas SEFD/DF no 05/2010 e no 31/2010.
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Agência de turismo vende passagem no valor de R$ 650,00 (cobrando
comissão de 5% da companhia aérea) e pacote turístico no valor
de R$ 1.200,00 (cobrando comissão de 3% do hotel).

Base de cálculo do ISS: R$

Agência de turismo

Base de cálculo do ISS: R$ 68,50 x 2% = 1,37

 

http://egov.df.gov.br
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