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Normati7..3 a composi çlIo da base de
calcule na pro;:sltJ;çuo d{l:5 se.::nriços de
Propaganda c Publicidede, lunstict)s e
motéis.

.'

-ICIPAI. IJE FAZ!tlrlA no um das atribuições que
csc.onfi rem O ArtigO 241, Inciso I da Lei" tunicipal 11."'1.139, de 21 de dezembro-de 2001 ~
o SECRETÁRIO

~I

Código TIMbuliria Municipal.
CON ID "I
ovembro de 2013 ;

NJJO O que dispõe o

;fi

•

3... do Decreto

2299 de 26 de

CON. ~n)[[.{ ; 110 a necessidade de esclarecimentos na composição da base
de cálculo do ISSQN na pres - 'i d
rviços de Publicidade e Publiei ade, e serviços

rurístícos,
R·

O t, V ::

Art. 1- O 'l:dor a ser informa (I na base de dkulo da Nota fi cal Eletrônica de
Sel,'\'iço~ NfS-e pam determinaçãc do imposto devido na prestação dos serviços de
Pro~g8nd.a e Publicid de de que r

c Ite m J 7.06 do art. 32 da te i n.I. 139 de _1 de

Dezern bro de 2001 é:
I· para as agências de publicidade c ropagH!1d~l:
8)0

preço re~ ivo aos e iç _ de concepção, redação, produção, planejamento

de campanhas ou sistemas de publicidade.

e]8bun~çll() de desenhes. texkls, e demais; materiais

publicitários;
b) o preço de serviços próprios de pesqui 'as de mercadc
prott'..& () de vendas, rela Oe públ tem; e outros, ligados as suas atividades'

e de

opinião,

c) O valordas comissões ou dos honorários cobrados sob o ·preç.o dos serviços
rcla..ciollsdo· nos itens fmleriore • quando executados por terceiros, por ordem c 'COnta do
cliente;

d) o \ftdor d'
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) o valO'r daseomissões o dos IlOnornrit)!. cobrados sobre aquisiçâo de-'bens
ou ,contrataçao de serviço! po ordem e c ntn do cliente;

:0 O< valor de outras comissões ou honorários relacionados,
propaganda e publiddade.
ínfomlíllivos

11 - para as el'rlpresCtS que exploram ti. exibição
ou indicati '1/0 .de e pu 'iç (l pi blica, o preço:

cornos serviços, de

de cartazes e letreiros

a) da \/eiculação em caráter geral de propaganda e de anúncios de quaisquer
naturezas;
b) de locação ou " endia de tempo", de espaços cm de serviços, sob qualquer

fomtl1t a. terceiros.
Art. 20 Para que o. serviçosr. lizados por terceiras, nes casos agenciamento
O'U comis
0, previ t
no ineiso [ do art. I" deste J\to~ não integreI., a base de cálculo do
ISSQ
• valores [f:C1: bídos a título de reembolso ou repasse desses valores, devendo. as
agências de publicidade c propaganda especificar tai informacões no campo de Jnfonmlçôes
compl mcntares da Nota F;scal'letnict}
de: Serviços 1\'FS·c por ela.",emitido bem como
at4!ndN aos segulrses requisitos, cumulaíi iarnenre:
:'O

'I • coincidência entre o valor cobraclopc1o
interraedia ~o ou
enciamento c c valor dos, be s ou serviço
fomeddos pelo tereeiro;

prestador do
erviços de
intermediados ou agenciados

mJ - c.ompmvftção da aquisição dos bens ou serviços fomeeíeos pelu terceiro
mediante
ecumento fiscal hábil. e idôooo entilido contra O' tomador dos. serviços
in.tcffilediad!~s: ou agenciados. emboraaoseuídados
do prestador a quem ~1b4;râ repassar 011

se reembolsar do pagamento do respeetfvovalor;
UI - discriminação
da natureza da eebrança, se repasse ou reembolso no
campo de il1fom1ações complemelHa
do documente fiscal, com a identificação do terceiro
fornecedor e do número, data c valor do documento fiscal correspondtnt· ao bem 01.1 serviço
interm~i
o Ou flgcm:iado.

rt" 3Ql ABas

d

Cálculo da

'ota Fi. _~I -lçtronic>N de ' 'crviços . FS~e

relatiwmente 11prest ão dos serviço rUM tíee
que trata O' ít m 9.02 do art. 31 da lei n".
1.139 de 21 de Dezembro de 20011. deve ' ser composta por todas a.s receitas auferidas pelo
prestador do

valor

rviços, inelusi 'c:

I - as decom ..":]ltes de diferenças entre os \Tal re cobrsdes do usuário e os
dos serviços agenciados (I()ver price);

fi - as passagens e hospedagens eoneedidas gratuitamente
turismo. quando e res as transferirem ara terceiros.

Ao"-4', li considerados serviços

"7

as, empresas de

------

-
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1- agenciamemo ou venda d passagens terrestres aéreas. ID. 'cimas. flu"iais c
lacustres:

no exterior:
do

ís;
l) - p:restaç~ de serviços c ·piali7..ados,

v - legalização
serviço de d spachMtes~

inclusive fornecimento de ,~uias IC

c documentos de qualquer natureza fk1:rn viajantes, lnd ive

I - ve da ou reserva de ingressos. para
artieipantes de programações turístícas;

,t

spetácules em geral, visando aos

n-

exploração de ervíços d transportes tur:Uicos em ônibus c limusines.
por conta propria ou de terceiros;
VII - outros serviços pre todos

as agênci

e operndl)TaS de turi SInO.

de org. nizacão de víag ns ou de excursões, as
da base de cálculo do itl'lpOSiO o valor das pas agem.

11. 50< QlUU1do se tratar

agenCI
de turismo podem dr:lrir
aéreas terrestre e maritimas e o valor dfl ho pedagem dos :íajant '. ou exeursloaistas, cxeere
o v lar das comissões
demai vantagens obtidas pelas vendas dessas IDI.'Smas pal;sagens c

reservas.
-larágrafo único: a hipétese da' plicaçêo I) di. posto. no caput deste artigo, o
prestador de eNlços deverá manter pelo prazo. c inco anos a dis.posição do ÜS({). os
documentos fiscais que oornprovarn 3 respectiva de uçõo da base de calculo,
" Art. 611 Ressalvado o dispo ao no
lgo amerior, são indedutIvei~, quaisquer
despesas, tai ("CU110 as de financiamento e de operaçêes, as passagens, e hospcd.agens dos
guias -é in érpretcs, as eomis es pa s a terceiro. as. des sascfeti'l.'adasoom
ônibus
turísticos, Sia:urantes, hotéis c outro ,
O preor
de se. içosenqua rado na atividade: de motéis descrito no
item 9.01 do a«, 32 da lei l.JJ9 d _1 d IJ zembro c _,{}Ol~cuja idenificação ,do cliente
toma-se impo -ibilitada. podem optar pel . emissã d uma única Nota Fiscal de Serviços
letrôn'ca NfS,.c num 1 do di eeorn base em relatório diário, gerada contra "o próprio
prestader cf se iços'\ ressal ade o 'ireitQ individual do toma ar em $Qlicitar a F-e
Ií't ••

O<

a

individualizada
Par.:i,afo
deverá manter arquiva

único. Na hí 'te
. pelo
'mio d

ESTADO

ncmo

Seeretseía

E RNDO
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P'S--eos.!rcJatô:ri~ diliriose demais oe
fi

O

1\

lr:l1iO~qjlle

c-Omprovam n opéração~ a ser exibido

80

quando solicitados.
Art.

' Podem a qUldq,ue:r tempo ser ai credo o presente Ato, pelo Secretário de

Fazenda.
ua publi cação.

,"
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