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ISS SOBRE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO 

 Relevância dessa tributação, tendo em vista:

 A capacidade contributiva dos contribuintes envolvidos (= grandes

instituições financeiras);

 O número cada vez mais crescente da utilização desse meio de pagamento,

o que descamba, obviamente, na geração de uma tributação bastante

rentável;

 Ainda sob o ângulo do contribuinte envolvido, tratam-se de empresários de

fácil localização, detentores de patrimônio mais do que suficiente para

garantir a cobrança (notadamente dinheiro), além de serem agentes

econômicos de expressão mundial (ou nacional), o que também reduz o

próprio impacto negativo (“rejeição social”) naturalmente visto em

qualquer tributação, isto é, não afeta diretamente cidadãos locais

(“eleitores”), o que também diminui ou anula qualquer ingerência política

nesse trabalho fiscal.
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No site www.abecs.org.br (ABECS – Associação Brasileira das

Empresas de Cartões de Crédito e Serviços), há vários

indicadores em torno do crescimento vertiginoso nessa

atividade em nosso País.

 Lá também encontramos várias definições importantes sobre

os contratos envolvendo as operações com cartões de crédito e

débito.
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CONTRATOS DE ADMINISTRAÇÃO DE 
CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO 

 Definições encontradas no site da ABECS:

 cartão de crédito: meio de pagamento que tem uma linha de crédito pré-

definida pelo emissor do cartão, que define esse limite levando em conta

vários fatores, como por exemplo, seu salário/renda mensal. À medida em

que o portador realiza compras com cartão, o limite de crédito

disponibilizado diminui, sendo restabelecido após o recebimento do

pagamento da fatura, pelo emissor do cartão de crédito.

 cartão de débito: meio eletrônico de pagamento vinculado a uma conta

bancária em instituição financeira que, dentre outras funções, é utilizado

para saques e aquisição de bens e/ou serviços mediante uso de senha,

havendo saldo ou limite disponível no momento da transação, uma vez que

o valor é debitado diretamente na conta bancária do portador.

 cartão múltiplo: crédito e débito.
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 Segundo Luiz Antonio Guerra da Silva, a administração de cartão de

crédito é um “serviço de intermediação, que permite ao consumidor

adquirir bens e serviços em estabelecimentos comerciais previamente

credenciados, mediante a comprovação de sua condição de usuário, que

ocorre via de regra, pela apresentação do cartão”.

 Para Marcelo Marques Roncaglia, a expressão "administração de cartão

de crédito" designa a atividade que tem por cerne assegurar ou garantir

crédito, dentro de limites previamente definidos, às pessoas que se

associam às empresas do gênero, para aquisição de mercadorias ou

serviços, mediante a simples apresentação de um cartão próprio, aos

fornecedores desses bens, que a ela sejam filiados.
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CONTRATOS DE ADMINISTRAÇÃO DE 
CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO 

No RESP nº 1.170.222, o Ministro Benedito Gonçalves assim

definiu a administração de cartões de crédito:

 “Atividade desempenhada pela Administradora de cartão

de crédito consiste em assumir perante o comerciante ou

prestador de serviço o compromisso de honrar o pagamento

dos produtos ou serviços adquiridos por seu cliente, bem

como garantir crédito aos seus associados, mediante

remuneração”.
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 Neste contrato, três relações jurídicas principais devem ser destacadas:

 entre o titular do cartão de crédito e o lojista/prestador de serviços:

relação de consumo;

 entre o titular do cartão de crédito e a administradora;

 entre a administradora e o lojista/prestador de serviços.

 Personagens principais:

1) portador (comprador/tomador) do serviço;

2) administrador; e

3) lojista/prestador do serviço.
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PARTES ENVOLVIDAS NA OPERAÇÃO 

 Na prestação dos serviços de administração de cartões de crédito/débito, estão envolvidas

as seguintes partes:

 Emissor: empresa responsável pela emissão do cartão e pelo relacionamento com o

portador para qualquer questão decorrente da posse, uso e pagamento das despesas do

cartão;

 Credenciadora (administradora, adquirente): credencia estabelecimentos para

aceitação dos cartões como meios eletrônicos de pagamento na aquisição de bens e/ou

serviços. O credenciamento possibilita ao lojista/prestador a aceitação do cartão como meio

de pagamento, ampliando o seu potencial de clientes através da oferta de uma valiosa

comodidade para os consumidores;

 Bandeira: oferece a organização, estrutura e normas operacionais necessárias ao

funcionamento do sistema de cartão. A bandeira licencia o uso da logomarca para cada um

dos emissores e credenciadoras;

 Processadora: empresa que presta serviços operacionais aos emissores e às

credenciadoras, relacionados à administração de cartões e respectivas transações, como:

emissão da fatura, processamento de transações, atendimento aos portadores, atendimento

aos estabelecimentos, entre outros.
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 Remunerações cobradas (“preços”) pelas

administradoras:

 do portador: anuidades e tarifas relacionadas ao

fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção

do cartão, serviços relacionados ao limite e abertura de

crédito etc.;

 do lojista: comissões sobre os valores das vendas realizadas

através dos cartões, aluguel do terminal (máquina “POS”) e

tarifas.
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ESTÃO SUJEITAS À ADOÇÃO DO PLANO COSIF?

 As administradoras de cartão de crédito/débito não seguem o COSIF (Plano

Contábil das Instituições Financeiras do Sistema Financeiro Nacional), já que não

obrigadas a tanto pela normatização federal.

 Já os serviços prestados pelas instituições financeiras de fornecimento, emissão,

reemissão, renovação e manutenção do cartão (subitem 15.14), aparecem no COSIF,

conta 7.1.7.99.00-3 (“Rendas de Outros Serviços”).

 Função dessa conta: registrar as receitas de tarifas pela emissão e/ou renovação

de cartões magnéticos, que constituam renda efetiva da instituição no período,

cobrado no ato da solicitação.

 Nomenclaturas usuais: emissão e renovação de cartão magnético, cartão salário

– emissão/manutenção, cartão múltiplo adicional – internacional ou nacional.

Mercado autorregulamentado pelas próprias instituições administradoras

(emissores, credenciadoras e bandeiras), que constituíram um Conselho de Ética e

Autorregulação dentro da ABECS.

www.tributomunicipal.com.br



TIPIFICAÇÃO NA LISTA DE SERVIÇOS

 Antes da LC 116/2003, ou seja, sob a égide do DL 406/68: não

incidência diante da falta de previsão legal (taxatividade da lista).

 O STJ rejeitou o enquadramento no item 43 da antiga Lista:

“administração de bens e negócios de terceiros e de consórcio” (RESP nº

439.432 e nº 1.170.222).

 Com o advento da LC 116/2003, a tipificação na Lista restou resolvida

com os subitens 15.01 e 15.14:

 15.01 – Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de

crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-

datados e congêneres.

 15.14 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de

cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e

congêneres.
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 Enquadramento das receitas nos subitens da Lista de

Serviços:

 Comissão cobrada dos lojistas e prestadores de serviços

credenciados (relação administradora e lojista-prestador):

subitem 15.01;

 “Aluguel” dos terminais POS: subitem 15.01;

 Tarifas pagas pelos portadores (titulares) dos cartões

(relação administradora e titular): subitens 15.01 e 15.14.
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ALUGUEL DO POS

 “Aluguel” dos terminais POS: locação ou atividade-meio do serviço de

administração de cartão de crédito?

 POS – point of sale, ponto de serviço, ponto de venda.

 Essas máquinas, vale enfatizar, são “alugadas” pelas credenciadoras

aos lojistas/prestadores.

 Entendemos que se trata de serviço tributável pelo ISS (15.01), uma

vez que são utilizadas para a obtenção da atividade-fim, ou seja, a

utilização do sistema de pagamentos através de cartões magnéticos.

 Súmula Vinculante nº 31 do STF.
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A respeito do aluguel dos terminais POS, Kiyoshi Harada

entende que o “fornecimento de equipamentos filiados,

gratuito ou a título oneroso, não se sujeita ao ISS por se

constituir em um instrumento meio para a execução do

serviço de administração de cartões”.

 Então, se é atividade-meio, deve compor a base de cálculo

do ISS!
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ELEMENTOS QUANTITATIVOS

 Base de cálculo: total cobrado pelas administradoras,

especialmente a “Taxa de Desconto”, incluindo outras

cobranças, tais como o “aluguel” do POS, tarifas anuais e

adicionais etc.

 E o que é repassado aos bancos e bandeiras, desconta da

base de cálculo das administradoras de cartões?

 Alíquota: a definida na lei municipal, entre 2% e 5%.
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ISS SOBRE O LEASING

 Item 15.09 da Lista de Serviços anexa à LC nº

116/2003:

“15.09 - Arrendamento mercantil de quaisquer bens, inclusive

cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia,

alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais

serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing).”
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HISTÓRICO DESSA DISCUSSÃO

 Redação original do item 52 (que virou, depois, o 79) da Lista

anexa ao Dl 406/68: Municípios tentaram equiparar o “leasing” a

locação de bens móveis. STF afastou essa tributação “por analogia”:

RE 107.869.

 LC 56/87 incluiu o arrendamento mercantil de bens móveis no item

79 da antiga Lista.

 No STF, por meio do RE nº 547.245 e 592.905, o Plenário

referendou a constitucionalidade dessa cobrança: no leasing “tem”

serviço.

 STJ decidiu que o local de incidência para essa atividade é o local

da unidade da arrendadora que possui poderes para deliberar sobre o

financiamento (REsp 1.060.210/SC).
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CONCEITO DO NEGÓCIO

 Lei nº 6.099/74: Considera-se leasing, ou arrendamento mercantil, o negócio jurídico

realizado entre pessoa jurídica, na qualidade de arrendadora, e pessoa física ou jurídica, na

qualidade de arrendatária, e que tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela

arrendadora, segundo especificações da arrendatária e para uso próprio desta.

 Trata-se de um contrato pelo qual uma pessoa jurídica ou física, pretendendo utilizar

determinado veículo, equipamento (comercial ou industrial) ou certo imóvel, consegue que

uma instituição financeira o adquira, arrendando-o ao interessado por tempo determinado,

possibilitando-se ao arrendatário, ao final do prazo, optar entre a devolução do bem, a

renovação do arrendamento, ou a aquisição do bem arrendado mediante o pagamento de um

preço previamente fixado no contrato. Esse preço é chamado de valor residual, ou seja, o saldo

depois da dedução das prestações até então pagas.

 Em termos de disciplina das relações de direito privado, isto é, no tocante às obrigações

assumidas entre as próprias partes, inexiste tipificação legal do negócio. Assim, rege-se este

pelas cláusulas pactuadas entre os contratantes.

 Já para a disciplina das relações dos contratantes com o Fisco Federal, devem ser

observadas a Lei nº 6.099/74, a Resolução CMN 2.309/96, e demais normas federais

pertinentes.
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MODALIDADES DE LEASING

Nos termos do art. 5º da Resolução CMN 2.309, considera-se

arrendamento mercantil financeiro quando:

I - as contraprestações e demais pagamentos previstos no contrato,

devidos pela arrendatária, sejam normalmente suficientes para que a

arrendadora recupere o custo do bem arrendado durante o prazo

contratual da operação e, adicionalmente, obtenha um retorno sobre os

recursos investidos;

II - as despesas de manutenção, assistência técnica e serviços correlatos à

operacionalidade do bem arrendado sejam de responsabilidade da

arrendatária;

III - o preço para o exercício da opção de compra seja livremente pactuado,

podendo ser, inclusive, o valor de mercado do bem arrendado.
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 Nos termos do art. 6º da Resolução CMN nº. 2.309 (alterada pela Resolução CMN nº

2.465/98), considera-se arrendamento mercantil operacional quando:

I - as contraprestações a serem pagas pela arrendatária contemplem o custo de arrendamento

do bem e os serviços inerentes a sua colocação à disposição da arrendatária, não podendo o

valor presente dos pagamentos ultrapassar 90% (noventa por cento) do

custo do bem;

II - o prazo contratual seja inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do prazo de vida útil

econômica do bem;

III - o preço para o exercício da opção de compra seja o valor de mercado do bem arrendado;

IV - não haja previsão de pagamento de valor residual garantido.

§ 1º. As operações de que trata este artigo são privativas dos bancos múltiplos com carteira de

arrendamento mercantil e das sociedades de arrendamento mercantil.

§ 2º. No cálculo do valor presente dos pagamentos deverá ser utilizada taxa equivalente aos

encargos financeiros constantes do contrato.

§ 3º. A manutenção, a assistência técnica e os serviços correlatos à operacionalidade do bem

arrendado podem ser de responsabilidade da arrendadora ou da arrendatária.
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ELEMENTOS DO FATO GERADOR DO ISS

 Elemento material: contrato de leasing financeiro.

 Elemento temporal: momento da prestação do serviço (cada pagamento mensal).

 Elementos quantitativos:

 alíquota: a definida em lei municipal, entre 2% e 5%.

 base de cálculo: preço total do serviço (mensalidades + todo e qualquer valor cobrado a título da

negociação, inclusive o valor residual em garantia (VRG) e o valor residual para a aquisição do bem.

 No contrato de leasing, o valor residual é o preço contratual estipulado para o exercício da opção de

compra enquanto o valor residual em garantia é a obrigação assumida pelo arrendatário, quando da

contratação do arrendamento mercantil, no sentido de garantir que o arrendador receba, ao final do

contrato, a quantia mínima final de liquidação do negócio, em caso de o arrendatário optar por não

exercer seu direito de compra e, também, não desejar que o contrato seja prorrogado.

 O art. 3º, VIII, da LC nº 87/96, foi tacitamente revogado pela LC nº 116/03!
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ISS SOBRE PLANOS DE SAÚDE

 Cooperativas:

“As cooperativas de prestação de serviços médicos praticam, na essência, no

relacionamento com terceiros, atividades empresariais de prestação de serviços

remunerados. Incidência do ISS sobre os valores recebidos pelas cooperativas

médicas de terceiros, não associados, que optam por adesão aos seus planos de

saúde. Atos não cooperados. Recurso provido (STJ, 2000).

“Os atos não cooperados, vale dizer, aqueles decorrentes de relação jurídica

negocial advinda da venda de planos de saúde a terceiros, sujeitam-se à

incidência do ISS, tendo como base de cálculo tão-somente a receita advinda

da cobrança da taxa de administração. Isto porque a receita tributável não abrange

os valores pagos ou reembolsados aos cooperados, haja vista não constituírem parte do

patrimônio da Cooperativa. Exegese do artigo 79, da Lei 5.764/71 c/c os artigos 86 e 87,

do mesmo diploma legal (STJ, 2007).
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 RECURSO ESPECIAL 2006/0028029-3 Relator(a) Ministra ELIANA CALMON (1114)

Órgão JulgadorT2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento19/02/2009Data da

Publicação/Fonte DJe 27/04/2009 – Ementa TRIBUTÁRIO – COOPERATIVAS DE

TRABALHO MÉDICO – ISS: NÃO-INCIDÊNCIA – VALORES REPASSADOS

PELA COOPERATIVA AOS COOPERADOS EM RAZÃO DO SERVIÇO MÉDICO

PRESTADO – ATO COOPERATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC:

INEXISTÊNCIA – SÚMULA 7/STJ. 1. Afasta-se a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC

se inexistentes as omissões e contradições apontadas. 2. Configura-se ato cooperado

o repasse de verbas recebidas dos pacientes pela cooperativa aos seus

cooperados pelos serviços médicos por ele prestados, nos termos do art. 79 da

Lei 5.769/71. Portanto, tais valores não estão sujeitos à incidência do ISS, o que

não afasta a obrigação do profissional autônomo de recolher o tributo na forma do art. 9º,

parágrafo único, do Decreto-lei 406/68. 2. Hipótese que se distingue daquela em que a

cooperativa pratica ato negocial quando vende planos de saúde. 3. Incide o óbice da

Súmula 7/STJ quando a constatação de ofensa à lei federal demanda o reexame do

contexto fático-probatório. 4. Recurso especial não provido.
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ELEMENTOS QUANTITATIVOS

 Alíquota: a prevista na lei municipal, entre 2% e 5%.

 Base de cálculo com deduções, conforme jurisprudência pacífica do

STJ.

 Como calcular as deduções relativas a cada município? A

legislação federal do ISS não estabelece critérios. Entendo que seria

razoável considerar as despesas realizadas com os conveniados

domiciliados em cada município, não importando onde foram efetivamente

prestados os serviços que deram origem a tais despesas.

 Mesmo entendimento para os planos de saúde operados por

empresas.
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 Resp 1237312/SP:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISS. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO.

DESCONTOS. 1. Discute-se a validade da cobrança do ISS sobre planos de saúde e sua base de cálculo. 2. A

solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Na

hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que "os Planos de Saúde foram incluídos na

Lista de Serviços tributáveis pelo ISSQN, assim permanecendo na lista anexa à Lei Complementar n° 116/03, o

que tornou possível aos municípios exercitar sua competência tributária e exigir o imposto nos termos do art. 156,

III da CF" (fls. 297-298 - grifei). 4. No caso em análise não existe, a rigor, discussão quanto à legislação federal,

que prevê a exação nos itens 4.22 e 4.23 da Lista Anexa à LC 116/2003 (isso jamais é negado pela contribuinte). A

pretensão principal da recorrente, na presente demanda, implica infirmar a análise feita pelo TJ no tocante ao

conceito de serviço fixado pelo art. 156, III, da CF e declarar inconstitucionais os dispositivos da lei complementar

federal, o que é inviável em Recurso Especial. 5. Ainda que impossível acolher integralmente o pedido principal da

contribuinte (não incidência do ISS sobre planos de saúde), é preciso reconhecer parcialmente o seu pleito, no que

se refere à base de cálculo da exação. 6. A Segunda Turma ratificou jurisprudência de que a base de cálculo do

ISS sobre planos de saúde é o preço pago pelos consumidores, diminuído dos repasses feitos pela

contribuinte aos demais prestadores de serviços de saúde (hospitais, clínicas, laboratórios, médicos

etc.). Com ressalva de meu entendimento, passo a acompanhar esses precedentes. 7. A empresa pretende afastar

totalmente a tributação, pelo argumento de que a base de cálculo reconhecida pelo TJ-SP (preço pago pelo

consumidor, sem abatimento) é incorreta. O pedido deve ser parcialmente provido, pois, embora devida a

cobrança, o cálculo deve ser feito sobre base menor.
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ALTERAÇÃO DO ELEMENTO ESPACIAL 

4.22, 4.23, 5.09, 15.01 E 15.09 DA LISTA

ART. 15 DA LC Nº 175/2020
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E A ADI 5835 DO STF, COMO FICA?

 Pergunto inicialmente: com a cautelar ainda em vigor, é possível

aplicar imediatamente a nova LC nº 175/2020?

 Imediatamente não, já que essa nova legislação só prevê a tributação no

destino a partir de 2021.

 Então, para 2020, continua a tributação concentrada no local do

estabelecimento prestador, pois continuam suspensos os dispositivos da LC nº

157/2016 que haviam alterado o local de incidência do ISS para o destino.

 Autonomia da LC 175/2020 em relação à ADI 5835 (art. 15), o que acarreta a

tributação pulverizada já a partir de 2021, independentemente da ADI 5835.

 O que pode ocorrer no julgamento da ADI 5835?

 Petição endereçada ao STF para estender os efeitos da cautelar proferida na

ADI 5835 à nova LC 175/2020.
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NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

 As novas regras deverão ser reproduzidas em lei

municipal?

 Sim, pois estamos falando de um elemento essencial do fato

gerador do ISS, qual seja, o espacial, devendo estar bem definido

em lei municipal.

 Outro questionamento: a anterioridade e a noventena

deverão ser observadas?

 Sim, por criar o ISS em relação a prestadores de outros

municípios.



www.tributomunicipal.com.br

CONCEITO DE TOMADOR DO SERVIÇO – ART. 

14 (INSERIDOS NO ART. 3º DA LC 116/2003)

“§ 5º. Ressalvadas as exceções e especificações estabelecidas nos §§ 6º a 12 deste artigo,

considera-se tomador dos serviços referidos nos incisos XXIII, XXIV e XXV do caput

deste artigo o contratante do serviço e, no caso de negócio jurídico que envolva

estipulação em favor de unidade da pessoa jurídica contratante, a unidade em favor

da qual o serviço foi estipulado, sendo irrelevantes para caracterizá-la as denominações de

sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou

quaisquer outras que venham a ser utilizadas.

§ 6º. No caso dos serviços de planos de saúde ou de medicina e congêneres, referidos nos

subitens 4.22 e 4.23 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar, o tomador do serviço é

a pessoa física beneficiária vinculada à operadora por meio de convênio ou contrato

de plano de saúde individual, familiar, coletivo empresarial ou coletivo por adesão.

§ 7º. Nos casos em que houver dependentes vinculados ao titular do plano, será

considerado apenas o domicílio do titular para fins do disposto no § 6º deste artigo.

§ 8º. No caso dos serviços de administração de cartão de crédito ou débito e congêneres,

referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar, prestados

diretamente aos portadores de cartões de crédito ou débito e congêneres, o tomador é

o primeiro titular do cartão.”



“§ 9º. O local do estabelecimento credenciado é considerado o domicílio do tomador dos

demais serviços referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta Lei

Complementar relativos às transferências realizadas por meio de cartão de crédito ou débito, ou a

eles conexos, que sejam prestados ao tomador, direta ou indiretamente, por:

I - bandeiras;

II - credenciadoras; ou

III - emissoras de cartões de crédito e débito.

§ 10. No caso dos serviços de administração de carteira de valores mobiliários e dos

serviços de administração e gestão de fundos e clubes de investimento, referidos no

subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar, o tomador é o cotista.

§ 11. No caso dos serviços de administração de consórcios, o tomador de serviço é o

consorciado.

§ 12. No caso dos serviços de arrendamento mercantil, o tomador do serviço é o arrendatário,

pessoa física ou a unidade beneficiária da pessoa jurídica, domiciliado no País, e, no

caso de arrendatário não domiciliado no País, o tomador é o beneficiário do serviço no

País.”

CONCEITO DE TOMADOR DO SERVIÇO – ART. 

14 (INSERIDOS NO ART. 3º DA LC 116/2003)
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DECLARAÇÃO PADRONIZADA DO ISS

 O ISS será apurado pelo prestador do serviço até o 25º dia do mês seguinte a prestação do serviço, e

declarado por meio de um sistema eletrônico unificado para todo o País (art. 3º da LC 175/2020).

 O sistema já existe. Trata-se da conhecida DPI (Declaração Padronizada de ISS), que foi

desenvolvido pelo SERPRO. A pergunta é: continuará sendo a DPI do SERPRO?

 As empresas do segmento estão questionando o custeio do sistema por elas (art. 2º e parágrafos da

LC nº 175/20020). Alguma inconstitucionalidade quanto a isso?

“§ 1º. O sistema eletrônico de padrão unificado de que trata o caput será desenvolvido pelo contribuinte,

individualmente ou em conjunto com outros contribuintes sujeitos às disposições desta Lei

Complementar, e seguirá leiautes e padrões definidos pelo Comitê Gestor das Obrigações Acessórias do

ISSQN (CGOA), nos termos dos arts. 9º a 11 desta Lei Complementar.

§ 2º. O contribuinte deverá franquear aos Municípios e ao Distrito Federal acesso mensal e gratuito ao

sistema eletrônico de padrão unificado utilizado para cumprimento da obrigação acessória padronizada.

§ 3º. Quando o sistema eletrônico de padrão unificado for desenvolvido em conjunto por mais de um

contribuinte, cada contribuinte acessará o sistema exclusivamente em relação às suas próprias

informações.

§ 4º. Os Municípios e o Distrito Federal acessarão o sistema eletrônico de padrão unificado dos

contribuintes exclusivamente em relação às informações de suas respectivas competências.”

 E se não declarar, terá multa? (parágrafo único do art. 3º da LC 175/2020).



INFORMAÇÕES A SEREM PRESTADAS PELOS 

MUNICÍPIOS NO SISTEMA
 “Art. 4º. Cabe aos Municípios e ao Distrito Federal fornecer as seguintes informações

diretamente no sistema eletrônico do contribuinte, conforme definições do CGOA:

I - alíquotas, conforme o período de vigência, aplicadas aos serviços referidos no art. 1º desta Lei

Complementar;

II - arquivos da legislação vigente no Município ou no Distrito Federal que versem sobre os serviços referidos

no art. 1º desta Lei Complementar;

III - dados do domicílio bancário para recebimento do ISSQN.

§ 1º. Os Municípios e o Distrito Federal terão até o último dia do mês subsequente ao da disponibilização do

sistema de cadastro para fornecer as informações de que trata o caput, sem prejuízo do recebimento do imposto

devido retroativo a janeiro de 2021.

§ 2º. Na hipótese de atualização, pelos Municípios e pelo Distrito Federal, das informações de que trata o

caput, essas somente produzirão efeitos no período de competência mensal seguinte ao de sua inserção no

sistema, observado o disposto no art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, no que se refere

à base de cálculo e à alíquota, bem como ao previsto no § 1º deste artigo.

§ 3º. É de responsabilidade dos Municípios e do Distrito Federal a higidez dos dados que esses prestarem no

sistema previsto no caput, sendo vedada a imposição de penalidades ao contribuinte em caso de omissão, de

inconsistência ou de inexatidão de tais dados.”
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PAGAMENTO DO ISS
 Art. 7º da LC 175/2020:

 O pagamento do imposto deverá ser feito até o 15º dia do mês seguinte ao da

prestação do serviço, exclusivamente por meio de transferência bancária, no âmbito

do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), ao domicílio bancário informado pelos Municípios

e pelo Distrito Federal, nos termos do inciso III do art. 4º da LC nº 175/2020.

 Quando não houver expediente bancário no 15º (décimo quinto) dia, o vencimento do ISS será

antecipado para o 1º (primeiro) dia anterior com expediente bancário.

 O comprovante da transferência bancária emitido segundo as regras do SPB é documento

hábil para comprovar o pagamento do ISS.

 Em relação às competências de janeiro, fevereiro e março de 2021, é assegurada ao

contribuinte a possibilidade de recolher o ISSQN e de declarar as informações objeto

da obrigação acessória de que trata a LC 175/2020 até o 15º (décimo quinto) dia do mês

de abril de 2021, sem a imposição de nenhuma penalidade.

 O ISS será atualizado pela SELIC.

 E se não pagar no vencimento, terá multa? Sim, conforme previsão em lei

municipal.
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BASE DE CÁLCULO
 As alíquotas serão as definidas pelas legislações de cada município, informadas no

sistema único (art. 4º), conforme já visto,

 E a base de cálculo? Está aí um dos pontos mais polêmicos, já que tal elemento

quantitativo do fato gerador do ISS não estará definido no programa.

 Algumas questões servirão para reforçar a importância da fiscalização quanto a esse

aspecto:

 As cooperativas e empresas de planos de saúde estão deduzindo apenas o que é

repassado a médicos, clínicas, hospitais e laboratórios, como entende o STJ, ou a

dedução é maior do que isso?

 O VRG e o valor residual estão compondo a base de cálculo do ISS sobre o leasing?

 O “aluguel” da máquina de cartões foi incluído na base de cálculo do ISS incidente

sobre a atividade de administração de cartões de crédito e débito?
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FISCALIZAÇÃO

 A princípio, os contribuintes irão declarar o que eles entendem como correto em

termos de base de cálculo do ISS. E aí o Fisco deverá avaliar se a composição de tal

elemento quantitativo está ou não correta.

 Daí a necessidade de se implementar estratégias de inteligência fiscal para aferir

esses números.

 Algumas possibilidades são viáveis. Cito, por exemplo, a criação de obrigação

legal de informação para as pessoas jurídicas tomadoras dos serviços, nos

termos do art. 197, VII, do CTN.

 Acesso à DECRED da RFB e às declarações que as administradoras de

cartões prestam aos estados.

 No caso de leasing de automóveis, pode ser acionado o DETRAN do Município.

 É possível a criação de outras obrigações acessórias para as prestadoras de

serviços estabelecidas em outros municípios? Cadastro, NFS-e, declarações?

Não. Apenas a exigência de nota fiscal em relação aos planos de saúde, nos

termos dos arts. 5º e 6º da LC 175/2020.



É POSSÍVEL A SUBSTITUIÇÃO 

TRIBUTÁRIA?

 O art. 8º da LC 175/2020 veda a instituição da substituição tributária do

ISS para as atividades em comento.

 Assim, a obrigação de pagamento deverá ser suportada exclusivamente pelo

prestador do serviço (contribuinte).

 Art. 6º, IV, da LC nº 116/2003:

“as pessoas referidas nos incisos II ou III do § 9º do art. 3º desta Lei

Complementar (credenciadoras e emissoras), pelo imposto devido pelas pessoas

a que se refere o inciso I do mesmo parágrafo (bandeiras), em decorrência dos

serviços prestados na forma do subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta

Lei Complementar.”



COMITÊ GESTOR DAS OBRIGAÇÕES 

ACESSÓRIAS

 Visando operacionalizar o padrão nacional de obrigação acessória,

foram criados o Comitê Gestor das Obrigações Acessórias do ISSQN

(CGOA) e o Grupo Técnico do Comitê Gestor das Obrigações

Acessórias do ISSQN (GTCGOA), que auxiliará o CGOA.

 O leiaute, o acesso e a forma de fornecimento das informações serão

definidos pelo CGOA e somente poderão ser alterados após decorrido

o prazo de 3 (três) anos, contado da definição inicial ou da última

alteração.

 Tais órgãos tiveram suas diretrizes previstas nos arts. 9º a 12 da

LC nº 175/2020.
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COMITÊ GESTOR DAS 

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

 Criação do CGOA:

“Art. 9º. É instituído o Comitê Gestor das Obrigações Acessórias do ISSQN

(CGOA).

Art. 10. Compete ao CGOA regular a aplicação do padrão nacional da obrigação

acessória dos serviços referidos no art. 1º.

§ 1º. O leiaute, o acesso e a forma de fornecimento das informações serão

definidos pelo CGOA e somente poderão ser alterados após decorrido o prazo de 3

(três) anos, contado da definição inicial ou da última alteração.

§ 2º. A alteração do leiaute ou da forma de fornecimento das informações será

comunicada pelo CGOA com o prazo de pelo menos 1 (um) ano antes de sua

entrada em vigor.”
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COMITÊ GESTOR DAS 

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
 Composição:

“Art. 11. O CGOA será composto de 10 (dez) membros, representando as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste,

Nordeste e Norte do Brasil, da seguinte forma:

I - 1 (um) representante de Município capital ou do Distrito Federal por região;

II - 1 (um) representante de Município não capital por região.

§ 1º. Para cada representante titular será indicado 1 (um) suplente, observado o critério regional adotado nos

incisos I e II do caput.

§ 2º. Os representantes dos Municípios previstos no inciso I do caput serão indicados pela Frente Nacional de

Prefeitos (FNP), e os representantes previstos no inciso II do caput, pela Confederação Nacional de Municípios

(CNM).

§ 3º. O CGOA elaborará seu regimento interno mediante resolução.

Art. 12. É instituído o Grupo Técnico do Comitê Gestor das Obrigações Acessórias do ISSQN (GTCGOA), que

auxiliará o CGOA e terá a participação de representantes dos contribuintes dos serviços referidos no art. 1º

desta Lei Complementar.

§ 1º. O GTCGOA será composto de 4 (quatro) membros:

I - 2 (dois) membros indicados pelas entidades municipalistas que compõem o CGOA;

II - 2 (dois) membros indicados pela Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF), representando

os contribuintes.

§ 2º. O GTCGOA terá suas atribuições definidas pelo CGOA mediante resolução.”
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VIGÊNCIA E EFICÁCIA DA NOVA LC 175/2020
 “Art. 17: Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.”

 Está correta essa redação do ponto de vista técnico-tributário? Sim, pois não devemos confundir

vigência com eficácia da norma.

 A vigência de uma lei está relacionada à sua publicidade, significando, em síntese, que a lei é

válida e que já foi formalmente publicada no meio oficial adequado, dando-se publicidade ao seu

texto junto à população e, especialmente, aos seus destinatários específicos.

 Por sua vez, a eficácia da lei está relacionada à possibilidade de a lei, uma vez válida e

devidamente publicada, vir a surtir efeitos junto aos seus destinatários. Nesse sentido, fala-se em

eficácia da norma jurídica quando ela está completamente apta a regular situações e a produzir

efeitos práticos junto aos seus destinatários.

 Em regra, a vigência e a eficácia de uma lei se dão ao mesmo tempo. Entretanto, quanto à

eficácia, uma lei tributária, em especial, deve atender, especialmente, aos princípios da anterioridade

anual e nonagesimal, uma vez que, mesmo que plenamente válida e devidamente publicada

(vigente), uma lei tributária pode ainda não ser eficaz.
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OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

DÚVIDAS?

FRANCISCO RAMOS MANGIERI

 francisco@tributomunicipal.com.br

@tributomunicipal
/tribmunicipal

@tribmunicipal /tribmunicipal



TRIBUTO MUNICIPAL® é uma empresa que tem como

objeto principal a realização de cursos e treinamentos, bem

como a prestação de serviços de consultoria na área

tributária municipal.

Realizamos cursos de capacitação em todo o Brasil,

transmitindo as últimas tendências e divulgando novas teses

tributárias de interesse municipal, tendo como públicos os

auditores fiscais tributários, procuradores, secretários,

advogados, consultores e contadores.



FRANCISCO RAMOS MANGIERI - Advogado; Consultor e Professor de Direito

Tributário; Pós-graduado em Direito Tributário; Ex-Auditor Fiscal na Prefeitura Municipal

de Bauru-SP; Ex-presidente e Ex-conselheiro do Conselho de Contribuintes da Prefeitura

Municipal de Bauru-SP; Foi Diretor do Departamento Tributário da Prefeitura Municipal

de Bauru-SP por doze anos; Conteudista do Curso de Pós-graduação em Direito Tributário

Municipal pela Uniara – Centro Universitário de Araraquara; Escritor de livros e artigos

jurídicos.



OBRAS PUBLICADAS :

 ISS – Teoria, Prática e Questões Polêmicas; 5a Edição - 2017 – Editora Edipro.

 ITBI - Imposto Sobre Transmissões de Bens Imóveis; 2a Edição - 2016 – Editora Edipro.

 SUPERSIMPLES ANOTADO E COMPARADO - Lei Complementar nº. 123 de 14 de Dezembro

de 2006; Editora Edipro.

 ISS Sobre Cartórios; 2a Edição - 2016 – Editora Edipro.

 ISS na Construção Civil; 4a Edição - 2018 - Editora Tributo Municipal.

 ISS Sobre o Leasing; Editora Edipro.

 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL – Eficiência e Inteligência Fiscal; 1a Edição -

2015 - Livraria do Advogado.

 INTELIGÊNCIA FISCAL MUNICIPAL – Estratégias para a Apuração e Arrecadação dos Tributos

Municipais; 1a Edição - 2017 - Editora Tributo Municipal.

 ISS Sobre o Leasing e os Cartões de Crédito e Débito; 2a Edição - 2018 - Livraria do Advogado.

 MANUAL DO FISCAL TRIBUTÁRIO MUNICIPAL; 2019 – Editora Tributo Municipal.



A Oficina Municipal agradece sua participação.

Missão

Cidadãos e gestores públicos constroem juntos cidades mais humanas.

Visão

Formar cidadãos e servidores públicos para a política e a gestão local.


