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Assunto ENC: Resposta ISS Bom Retiro - Serviços de engenharia (vistoria técnica)
De Tributos

Para controleinterno@bomretiro.sc.gov.br
Data Hoje 14:54

 
 
De: Tributos [mailto:tributos@bomre�ro.sc.gov.br] 
Enviada em: terça-feira, 9 de julho de 2019 09:46
Para: 'fiscal@amcsc.com.br'
Assunto: Resposta ISS Bom Re�ro - Serviços de engenharia (vistoria técnica)
 
Bom dia,
Recebi um email da Sra. Juliana Carvalho indagando sobre o local de recolhimento do ISS para um serviço
de vistoria técnica de engenharia realizado por um cliente em Bom Re�ro - SC.
Uma pergunta fundamental:
O cliente em questão possui um estabelecimento no município de Bom Re�ro?
Se puder me informar o CNPJ, posso consultar aqui.
 
A regra geral na legislação (CTN, LC 116 e Código Tributário Municipal) diz que o ISS é devido onde a
empresa possui estabelecimento e, excepcionalmente, para alguns serviços, no local onde o serviço foi
prestado.
 
Cito o ar�go 4º da Lei Complementar 116/2003:
“ Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a a�vidade de prestar
serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo
irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal,
escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser u�lizadas.”
 
Segundo Kioshi Harada:

“Na verdade, o conceito de estabelecimento, para efeito de ISS, deve ser bem mais amplo. Para sua
iden�ficação deve-se levar em conta diversos fatores que, isolados ou conjugadamente, caracterizam a
existência de um estabelecimento como a habitualidade da prestação de serviço em determinado
município; a existência de um ponto de contato com clientes[1]; os cartões de visita; o site na Internet; as
contas de telefone, de fornecimento de energia elétrica e de água; a manutenção de pessoal e
equipamento necessários à execução dos serviços; as informações do tomador de serviços; as eventuais
inscrições em outros órgãos públicos; os anúncios e propagandas etc. O conceito de estabelecimento não
requer a existência de um prédio como pode parecer à primeira vista. Os espetáculos circenses são
apresentados em diversas localidades mediante improvisação de estabelecimentos móveis.

Enfim, para caracterização do estabelecimento prestador do serviço, que define o sujeito a�vo do imposto
segundo a regra do caput do art. 3º da LC nº 116/03, é preciso analisar, caso a caso, verificando os
fatores diversos retroapontados.”

 
Caso a empresa não possua estabelecimento na cidade e para o serviço informado, o ISS não é devido aqui.
Agradeço o contato e coloco-me à disposição para sanar quaisquer dúvidas.
 
Atenciosamente,
 
Mar�m Afonso Cysneiros – Auditor Fiscal
Prefeitura Municipal de Bom Re�ro
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