PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

01 - O que é o ISSQN?
O ISSQN é o imposto sobre o serviço de qualquer natureza, e é um tributo devido aos
municípios.

02 - Qual o vencimento do ISSQN no município de Lavras?
O ISSQN das pessoas jurídica será recolhida mensalmente até o dia 20 do mês subsequente ao fato
gerador, conforme disposto no Decreto Nº 12357 / 2015.

03 – Onde efetuar o pagamento do ISSQN?
Nas lotéricas, agências da Caixa Econômica Federal e agências do Itau Unibanco e Bradesco.

04 – Como o profissional autônomo efetua o pagamento do ISSQN?
Para s profissionais autônomos formalmente cadastrados, o imposto será recolhido de forma
fixa (ISS FIXO ANUAL) e será recolhido até 20 de março de cada ano em cota única com desconto ou
parcelado conforme disposto no Decreto Nº 12357 / 2015.

05 – Como será realizado o recolhimento do ISSQN de profissional autônomo no ato da inscrição?
Na inscrição do contribuinte relativa ao primeiro ano de atividade, será proporcional aos
meses restantes do ano da inscrição e em cota única, conforme disposto no Decreto Nº 12357 /
2015.

06 – O que significa retenção do ISSQN?
Retenção consiste na obrigação de o tomador (o contratante) de reter o valor corresponde
do ISSQN, devido pelo prestador do serviço. Assim, o prestador do serviço recebera do contratante o
preço do serviço contratado deduzido o valor do ISSQN, devido na prestação do serviço que será
recolhido aos cofres públicos pelo tomador do serviço.

07 – Quais as atividade ficam sujeito a retenção e quem são os responsáveis tributário?
São responsáveis pela retenção e recolhimento do ISSNQ, as pessoas jurídica ou isentas de
impostos, tomadora ou intermedira do serviços descritas no seguinte sub intens. Conforme disposto
no ART. 54 LC 092 / 2006 ( CTM ).
ÍTEM
3.05
7.02

ATIVIDADE
Cessão de andaime, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção
civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes inclusive sondagem,

7.04
7.05

7.09
7.10
7.12
7.16

7.17
7.19
11.02
17.05

17.10

perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação,
concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos ( exceto
o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da
prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
Demolição.
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres
( exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora
do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e
destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.
Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis,
chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.
Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos,
químicos e biológicos.
Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio,
silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal
e dos serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de
florestas, para quaisquer fins e por quaisquer meios.
Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.
Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e
urbanismo.
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.
Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de
empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de
serviço.
Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e
congêneres.

08 - O que é substituição tributária?
Consiste na atribuição da responsabilidade pela retenção e recolhimento do ISSQN, dos
serviços prestado por terceiros, definido pelo município através de portarias.
09 – Quais são as obrigações do substituto e do responsável tributário?
O responsável e o tomador dos serviços devera escriturar por meio eletrônico,
disponibilizando via internet, mensamente, as notas fiscais r demais documentos equivalentes, os
recibos comprobatórios dos serviços tomados, tributados ou não, efetuado as retenções de ISSQN
exigidas na legislação, emitindo, ao final do processamento, a guia recolhimento padrão instituída
pelo município e efetuar o pagamento do imposto devido na rede bancaria autorizada, conforme
disposto no Decreto nº 10.529/2013
10 - Qual a data de pagamento do imposto retido?
O recolhimento deverá ser efetuado mensalmente até o dia 20 do mês subsequente ao fato
gerador, salvo para os órgão e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município,
Estados e União, no qual o vencimento passará a ser contado tendo como base o pagamento do
serviço, conforme disposto no Decreto nº 10.529/2013

11 – Como é feita a retenção de prestadores autônomos?
No caso de profissionais autônomos, a retenção deverá ocorrer nos casos em que o
profissional não comprovar que recolhe o ISSQN de forma fixa anual ou que tenha emitido Nota
Fiscal avulsa. Para os demais casos, a retenção deverá ocorrer pelos substitutos tributários, sendo
retido o valor correspondente ao serviço prestado, conforme disposto na tabela do anexo I LC
092/2006 (CTM).
12 – Qual é a base de cálculo para o ISSQN?
O preço do serviço é a base de cálculo do ISSQN, tanto para os serviços prestados quanto
para os serviços tomados.
13 – Existe a possibilidade de aplicação de dedução na base de cálculo do ISSQN?
Existe sim, mas somente para empresas domiciliadas no município de Lavras ou de outros
municípios que prestem serviços nas atividades descritas na tabela abaixo:
ÍTEM

ATIVIDADE

7.02

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de
construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes inclusive
sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem,
pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e
equipamentos ( exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador
de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

7.05

Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e
congêneres ( exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos
serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

As empresas que prestam serviços nas naturezas acima descrita poderão optar pela dedução
de 40% da base de cálculo, a título de materiais aplicados sem a necessidade de comprovação. A
opção será realizada por obra, sendo necessário protocolar junta a Gerência de Fiscalização o
requerimento para a dedução conforme o Decreto 9450/2011.
As empresas que necessitarem de dedução superior a 40% deverão procurar a Gerência de
Fiscalização.
14 – É possível fazer a retenção do ISSQN de empresas que optaram pelo Simples Nacional?
Sim, as empresas optantes pelo Simples Nacional poderão ter i ISSQN retido na fonte,
conforme disposto no art. 21 § 4º LC 123/2006.
A alíquota do ISSQN a ser retido deverá ser destacado pelo prestador do serviço na Nota
Fiscal de Serviço conforme disposto no art. 21 § 4º inc I LC 123/2006.
15 – Como pode ser atulizada uma guia para pagamento do ISSQN já vencida?
A guia que estiver vencida poderá ser atualizada no portal da prefeitura, na aba informação
ao cidadão, no link guia de pagamento.

