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CARTA DO PRESIDENTE

Aproveitem
este canal
A Confederação Nacional de Municípios (CNM) apresenta o “Monitor – O
Boletim das Finanças Municipais”, uma
publicação que traz conteúdo de grande
relevância para os gestores(as), secretários(as) e técnicos da área de finanças dos
Municípios.
O objetivo principal é sempre apresentar temas que são importantes para
as administrações locais, com ênfase em
uma análise bimestral do comportamento
das principais receitas próprias, tornando-se, assim, uma grande fonte de pesquisa
e planejamento municipal.
Também a cada edição é destacado
um tema principal, sobre o qual discutimos vários aspectos a ele relacionados,
com enfoque nas finanças públicas. Temos entrevistas, artigos e conteúdo de
qualidade.
Convidamos a todos(as) para que
leiam o “Monitor” e, se quiserem contribuir
com as edições enviando sugestões,
críticas, boas práticas de seu município ou alguma dúvida, entrem em
contato conosco.
A CNM é a casa dos
Municípios, e a casa é sua!
Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM
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ENTREVISTA:
GUSTAVO CARIAS
Secretário de Fazenda do
Município de Luís Eduardo
Magalhães fala da expectativa
com a edição das leis
complementares 157/2016 e
175/2020
Como a edição da Lei Complementar
nº 157/2016 e da nº 175/2020 fará
a diferença nas finanças do seu
Município?

As leis complementares em referência farão a diferença nas finanças
do município, pois ampliarão a possibilidade de arrecadação de tributos
decorrentes de serviços tomados. Ou
seja, como outrora o tributo incidente
sobre prestação de determinados serviços era recolhido para os Municípios
onde os prestadores eram formalmente estabelecidos, com a edição
dessas leis, a arrecadação do Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) ocorrerá para o Município
onde estão domiciliados os respectivos tomadores, conforme os seguintes itens da lista:
4.23 – Outros planos de saúde
que se cumpram através de serviços
de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos
pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário;
5.09 – Planos de atendimento e
assistência médico-veterinária;
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; e
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‘O papel da CNM foi, é e sempre
será fundamental para viabilizar o
recolhimento do ISSQN’

Quais foram as maiores dificuldades
do Município para fins de adequação à
Lei Complementar Nº 157/2016 e à nº.
175/2020?

Não tivemos dificuldades para
adequar as Leis 157/2016 e 175/2020
à legislação tributária do Município.

‘Leis ampliarão
a possibilidade
de arrecadação
decorrente de
serviços’

Como o Município pretende alocar
os recursos incrementados no
orçamento do município em termos de
investimentos?

Nas áreas de infraestrutura, saúde, educação e assistência social.
Você considera as mudanças
implementadas pelas Leis
Complementares nº 157/2016 e
175/2020, um marco no processo de
mudança do cenário da Tributação no
Brasil?

Resposta: Consideramos que essas Leis são um excelente marco. As
15.09 – Arrendamento mercan- alterações nas regras basilares do
til (leasing) de quaisquer bens, inclu- ISSQN foram bem-vindas e há muito
sive cessão de direitos e obrigações, tempo esperadas pelo Município, haja
substituição de garantia, alteração, vista favorecer a redistribuição da arcancelamento e registro de contrato, recadação do imposto, beneficiando
e demais serviços relacionados ao ar- em muito o nosso Município.
rendamento mercantil (leasing).
O seu Município já projetou as
expectativas de receita com as leis
complementares nº 157/2016 e nº
175/2020?

Como você define o papel da CNM na
defesa dos interesses municipalistas no
processo do CGOA?

O papel da Confederação Nacional de Municípios foi, é e sempre será
Estamos providenciando as res- fundamental na tarefa de unificar, em
pectivas simulações de projeção, haja todo o país, os procedimentos para a
vista ter sido aprovada recentemente definição das obrigações acessórias
a Lei nº 943/2021, regulamentando dos contribuintes e para viabilizar o reessas leis complementares.
colhimento do ISSQN.
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ENTREVISTA: PAULO ZIULKOSKI

‘Estamos em um
caminho sem
volta e que deve
ter avanços
em breve’
O PRESIDENTE DA CNM RELEMBRA O INÍCIO DA
LUTA POR UM ISSQN MAIS JUSTO E PROJETA OS
PRÓXIMOS PASSOS

Crédito: José Cruz/Agência Brasil

‘O desafio é
grande, e tenho
certeza de que
estamos na
direção certa’
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O Comitê Gestor das Obrigações
Acessórias do ISSQN (CGOA) é fruto
de uma imensa luta que a CNM,
sob sua liderança, tem em relação
às iniquidades fiscais no Brasil. O
senhor poderia relatar um pouco deste
processo em relação ao ISSQN a partir
da Lei Complementar 116/2003 até as
novas LC 157/2016 e LC 175/2020?
É sempre bom relembrar essa trajetória toda. Em 2003, o Congresso Nacional, com o Governo Federal, estava discutindo uma reforma tributária que não
possuía nenhuma questão relacionada
aos tributos municipais. Após várias articulações, conseguimos colocar na pauta
a reforma do ISSQN, que deu origem à
Lei Complementar 116/2003 e trouxe um
aumento considerável na lista de serviços
que seriam tributados pelos Municípios.
Isso teve como consequência o aumento
grande desta arrecadação, sobretudo nos
pequenos e nos médios Municípios, que
obtiveram taxas de crescimento maiores
do que as grandes cidades. Em 2012, a
CNM identificou que havia mais um grande problema no ISSQN, a concentração
da arrecadação em poucos Municípios,
especialmente nos serviços de administração de cartão de crédito e débito, nos
serviços de arrendamento mercantil (leasing) e nos planos de saúde.
Qual eram as consequências disso?
O ISSQN era devido na sede das empresas, o que levou a uma guerra fiscal
entre os próprios Municípios, pois as empresas se localizavam em oito ou nove cidades, concentrando toda a arrecadação
destes serviços. Além disso, vários serviços surgiram no decorrer dos mais de dez
anos de vigência da Lei, porém, eles ainda
não estavam sendo tributados, por não
constar da lista de serviços, a exemplo
do streaming. A partir disso, elaboramos,
com a ajuda de especialistas da área,
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um projeto de lei que foi apresentado no
Congresso e, após muitos anos e discussões, foi aprovado e sancionado com vetos: a Lei Complementar 157/2016, que
mudou o local da incidência do imposto
da origem para o destino e inseriu novos
serviços na lista anexa. Continuamos em
luta, e o Congresso derrubou os vetos
presidenciais nesta lei, mas, em poucos
meses, os contribuintes ajuizaram ação
no Supremo Tribunal Federal (STF) e obtiveram uma liminar impedindo a redistribuição do imposto.
Qual foi o passo seguinte?
Novamente nos arregimentamos
e propomos um novo projeto de lei, que
tramitou no Congresso e foi aprovado e
sancionado, dando origem à Lei Complementar 175/2020, que instituiu o CGOA e
elucidou várias questões relativas a conceitos de tomador do serviço a ser tributado. Isso foi fruto de uma imensa batalha
nestes anos todos para que chegássemos
a esta fase do processo, que é a definição
dos padrões nacionais das obrigações
acessórias e o atendimento às questões
apontadas pelo STF para a concessão da
liminar que impede a redistribuição do ISSQN. Estamos em um caminho sem volta
e que deve ter avanços em breve.
Para a composição do CGOA, as
entidades nacionais de representação
dos Municípios indicaram seus
representantes, compostos de
membros de capitais e não capitais.
O senhor foi eleito como presidente
do CGOA por dois anos, sendo o
responsável pela sua organização.
Como é estar à frente, com os
conselheiros, nesse desafio de
normatizar as Obrigações Acessórias
em um padrão nacional?
A Lei Complementar 175/2020 criou
o Comitê Gestor das Obrigações Aces-
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‘O CGOA deve dar respostas
a questões complexas do
ordenamento tributário’
sórias do ISSQN, que tem como função
normatizar os layouts das obrigações
acessórias do ISSQN deste segmento da
economia. Para viabilizar isso, as duas
entidades nacionais de Municípios indicaram seus representantes e, com muita
alegria, fui eleito o presidente do Comitê.
Isso me dá muita satisfação. Compreendo a responsabilidade de fazer tudo o
que a LC 175/2020 determinou para que
ocorra a redistribuição do ISSQN, mas
conto com o apoio e a capacidade técnica
dos conselheiros e de servidores públicos
municipais de enorme experiência na área
das administrações tributárias e esse grupo está se dedicando de forma intensa
para que todos os aspectos sejam considerados e efetivamente funcionem. Além
disso, temos uma boa articulação e Grupos de Trabalho com a participação dos
contribuintes para que tudo seja feito com
enorme transparência e efetividade. O desafio é grande, e tenho certeza de que estamos na direção certa.
O CGOA tem um papel preponderante
de articulação entre os contribuintes do
sistema financeiro e as administrações
tributárias dos Municípios brasileiros.
Qual o papel institucional desta
atuação sob seu comando?
O CGOA é um conselho técnico que
deve dar respostas a questões complexas

do ordenamento tributário. Somos 5.568
Municípios com autonomia para tributar
os serviços através do ISSQN e elaborar padrões nacionais que abarcam toda
essa complexidade é um desafio enorme.
Temos uma articulação com os contribuintes deste setor econômico que tem
a missão de fornecer informações das
transações realizadas, do imposto pago e
de dados que possam auxiliar os Municípios a fiscalizar esses serviços.
A Lei complementar 175/2020 teve
por objetivo regular o que estava ainda
em dúvida em relação à LC 157/2016,
que ainda se encontra sob liminar no
Supremo Tribunal Federal (STF). O
senhor acredita que todas as ações
realizadas pelo CGOA respondem às
questões levantadas na liminar?
Esse é o outro desafio do CGOA, regulamentar e normatizar essas obrigações acessórias para atender e resolver
os pontos apresentados pelos contribuintes e aceitos pelo ministro Alexandre de
Moraes para a concessão da liminar que
impede a redistribuição do ISSQN. Temos
absoluta certeza de que todo o arcabouço
que está sendo desenvolvido pelo CGOA
dará segurança e maneiras de os contribuintes fornecerem as informações das
transações de forma automática e com
custo reduzido. Com isso, responderemos
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aos questionamentos da liminar no STF.
Quais as próximas ações do CGOA?
Existem notícias de que o Congresso
Nacional já indica, em alguns projetos
de lei que estão tramitando, o CGOA
como instância para desenvolver
outros padrões das obrigações
acessórias para outros segmentos que
pagam ISSQN. O que o senhor acha
disso? Acredita que o Comitê terá um
papel permanente?
Estamos trabalhando intensamente.
Como relatei antes, o conselho do CGOA
determinou a criação de Grupos de Trabalho (GTs) que tiveram a participação de
especialistas que elaboraram a Resolução
CGOA 4/2022, já aprovada e que tem todas as obrigações acessórias de padrão
nacional. No âmbito de outro GT com a
participação dos contribuintes e técnicos
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dos Municípios, estamos tratando de sistemas de dados que coloquem essas informações à disposição dos Municípios.
Além disso, publicamos há pouco as regras para a homologação destes sistemas e o detalhamento de como se dará
este processo, bem como lançaremos em
breve um portal do CGOA com todas as
informações relevantes aos contribuintes
e aos Municípios e suas administrações
tributárias. Estamos sendo procurados
por parlamentares federais que estão colocando em projetos de lei que o CGOA
seja o responsável para desenvolver outras obrigações acessórias de padrão nacional para atividades diferentes das elencadas nas leis complementares 157/2016
e 175/2020, mas hoje ele tem a função de
entregar as questões que envolvem a padronização de obrigações das atividades
previstas nesta Lei.
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Em 25 de abril,
o presidente
da CNM e
do CGOA
aprova com
o colegiado
a minuta de
resolução
Crédito: Marck Castro/Agência CNM
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Série: Finanças
e Tributação
Alex Carneiro, Flávia Salvador e Samid Mota
Analistas de Finanças Municipais

ISS E O COMITÊ GESTOR DAS
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
(CGOA)
Leia os 10 “episódios” que
compõem o cenário desse
tema importante para a
tributação dos Municípios

EPISÓDIOS

TEMPORADA 1

1

PANORAMA DO ISS

2

CONTEXTO HISTÓRICO - A ORIGEM DO ISS E CONCEITOS

3

GUERRA FISCAL E A LEI COMPLEMENTAR Nº. 157/2016

4

ATUAÇÃO DA CNM PÓS LEI COMPLEMENTAR

5

LIMINAR ADI 5835

6

LEI COMPLEMENTAR 175/2020

7

O SURGIMENTO DO CGOA

8
9

O COMITÊ GESTOR E AS INDICAÇÕES
INÍCIO DOS TRABALHOS

EPISÓDIO 1:
PANORAMA DO ISS
Uma nova ótica da Gestão Pública
emergiu conforme a nova perspectiva socioeconômica. Cenários como o da pandemia de Covid-19 aceleraram a entrada
de novos conceitos no mercado, quanto às formas de empreender, comprar e
prestar serviços. Um movimento do âmbito presencial para o digital, alterando o
perfil do contribuinte/tomador, empresas
públicas e privadas, acelerando o processo tecnológico. O resultado é ampla mudança mercadológica e comportamental
com novas oportunidades e mercados
surgindo dessa jornada, e nos leva a aprofundar dentro dos ordenamentos jurídicos
e adequá-los à nova realidade instalada
de forma intrínseca e célere ao cotidiano
do brasileiro. A administração tributária é
um segmento formidável dentro da gestão pública, e boa administração se pre-

sume a entrega de políticas públicas eficientes para a população. Nesse contexto,
o movimento municipalista trabalha a fim
de garantir que os recursos estejam efetivamente arrecadados e distribuídos onde
há a incidência do fato gerador.
No ano do Ducentenário da Independência da República do Brasil, convidamos você a conhecer mais sobre esse
tributo que tem abarcado um novo horizonte para a tributação no Brasil e o papel
dos Municípios para o bom desempenho
tributário. A analogia do Imposto Sobre
Serviços (ISS) e a criação do Comitê Gestor das Obrigações Acessórias (CGOA)
demonstra seu protagonismo, dando
origem a novas regulamentações, resoluções e estudos, resultando num crescimento relevante nos últimos anos. Veja os
dados a seguir:
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1O SEMESTRE R$ BILHÕES

49

COMPORTAMENTO
DA RECEITA
NOMINAL DO ISS
27

2017

31

2018

36

2019

40
34

2020

2021

2022

Fonte: CNM
22,3%
14,3%

17,6%

16,0%

TAXA DE CRESCIMENTO DA RECEITA
DO ISS DO 1O SEMESTRE

-4,4%
2018

2019

2020

2021

2022

Fonte: CNM

EPISÓDIO 2:
CONTEXTO HISTÓRICO
A ORIGEM DO ISS E CONCEITOS
A história da tributação começou há
muitos anos. De acordo com relatos históricos, os primeiros registros são de 4000
A.C. A finalidade essencial do Estado, com
a arrecadação tributária, é garantir o bem-estar de seus cidadãos, oferecendo serviços públicos e fomentando investimentos direcionados a áreas sociais, saúde,
educação, segurança, infraestrutura de
saneamento básico, habitação popular,
calçamento, urbanização e outras.
O conceito do ISS não é tema recente entre legisladores e tributaristas. Face à
expansão da sociedade, o crescimento e
a evolução do Estado e de sua estrutura,
exigiu maior assistência pelo ente. Como
consequência, a necessidade de maior
aporte de recursos financeiros para investimentos para suprir as necessidades
do povo. Assim, no século 20, na França, surgiu o Imposto Sobre Serviço (ISS),
calculado sobre o preço proporcional aos

bens e aos serviços. Com o mesmo objetivo, no Brasil, o modelo de tributação
se iniciou em 1912, mas somente com
a Constituição de 1967 fpoi instituído o
ISS nos moldes que conhecemos atualmente. A partir da CF/88 a competência
tributária foi aplicada aos Municípios e ao
Distrito Federal e o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) foi
estabelecido aos prestadores de serviços
(empresas ou profissionais autônomos)
conforme determinação do art. 156, III,
da Constituição Federal de 1988 e mais
tarde regulamentado com a LC116/2003,
LC157/16, LC175/20. O ISS incide sobre
todos e quaisquer serviços, possuindo
duas peculiaridades: Serviços que estão
na esfera de incidência do ICMS (transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação); e a necessidade de inserir,
em lei complementar, todos serviços em
que haja incidência do ISS. A CF/88 tam-
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bém cita diversos temas, relacionados a
esse imposto, que devem ser tratados por
meio de lei complementar, onde devem
se fixar as suas alíquotas máximas e mínimas, excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior, e regular
a forma e as condições como isenções,
incentivos e benefícios fiscais.
Tratando a presunção de incidência,
o fato gerador ocorre com a prestação
do serviço conforme a lista anexa à LC nº
116/03, dá origem a obrigatoriedade da
liquidação do tributo, não admitindo a exigência da obrigação antes da existência
do fato gerador, ou seja, só acontecerá a
cobrança do ISS quando o serviço for realmente for prestado, caso exista alguma
legislação municipal com a antecipação
de incidência do ISS antes de que o serviço seja efetivado pelo prestador é ilegal.
A prestação de um serviço é a existência de duas partes: o prestador e o tomador. O tomador é contratante do serviço, e
o prestador é o contratado para o executar,
mas não existe relação de subordinação
entre eles. Quanto à base de cálculo do tributo, é parte fundamental da estrutura do
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aspecto tributário, quantificando o objeto
da imposição fiscal. De fato, o valor do serviço deve ser verificado e o valor, cobrado
do tomador (preço do serviço) sobre essa
grandeza, onde incide a retenção do imposto municipal. Importante ressaltar que
existem casos previstos expressamente
na LC nº 116/2003 onde o valor do serviço
também envolve o fornecimento de materiais e não serão tributados pelo ISS, como
por exemplo o serviço de manutenção
de equipamentos, bem como pela LC nº
157/2016, as sanções dos gestores municipais que não observar o mínimo de 2% de
incidência do ISS exceto para os serviços
de transporte de passageiros.
A competência tributária é própria da
União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal, conforme CF/88, a qual
destinou aos Municípios dentre outros tributos, o Imposto Sobre Serviços. Porém,
a instituição do imposto, pelo princípio da
legalidade, deve ser efetuada exclusivamente através de lei ordinária, descrevendo os elementos essenciais; neste caso:
hipótese de incidência, sujeito ativo e passivo, base de cálculo e alíquota.

EPISÓDIO 3:
GUERRA FISCAL E A LEI
COMPLEMENTAR
Nº. 157/2016
O ISS, principal fonte de receita
municipal, tem relevância na arrecadação, sendo redutor de dependência das
transferências constitucionais. Com a
sanção da LC nº 157/16, identificou-se
como principal aspecto a mudança do
fato gerador da origem para o destino,
bem como é relevante destacar a fixação
da alíquota mínima de 2%, com a possibilidade de punição por improbidade ad-

ministrativa dos gestores que concedem
tais benefícios. Disciplinou também a inclusão de novos serviços na lista anexa
da LC 116/2003 e a ampliação de serviços pré-definidos.
Estudos realizados pela Confederação Nacional de Municípios observaram
o comportamento e analisaram a evolução do ISS e a condução da distribuição
dos recursos arrecadados e concluíram
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que: mais de 60% das receitas se concentram em 35 Municípios; cerca de 100
Municípios respondem por 78% de todo
o ISS arrecadado no país; aproximadamente 2.600 respondem, juntos, pela
arrecadação de apenas 1% do montante
do ISS; 2 Municípios ficam com mais de
33,83% de todo o ISS; em mais de 1.800
Municípios, o ISS não representa 1% da
receita corrente do Município; em mais
de 4 mil Municípios o imposto não corresponde a 5% da receita corrente; e, em
2016, cerca de 75% da arrecadação do
ISS ficou concentrada para poucos Municípios da região Sudeste - o centro econômico do País.
Em linhas gerais, os Municípios buscam atrair empresas para seus territórios concedendo benefícios fiscais, com
a prática de alíquotas menores do que a
fixada na CF/88 através da EC 37/2002,
gerando um ambiente de guerra fiscal,
onde as vantajosidades da redução artificial da alíquota, com redução na base de
cálculo, as quais chegavam a menos de
0,5%, com descontos nos pagamentos
de tributos, como PIS/Cofins, permitiam

às empresas como administradoras de
cartões de débito e crédito, de contratos de arrendamento mercantil (leasing)
ali estabelecidas, recolher o ISS para os
Municípios de suas respectivas sedes,
promovendo alto grau de concentração
arrecadatória. Apesar de prestar serviço
em diversas cidades do Brasil e do mundo, o recolhimento do imposto se dava
no Município-sede, onde não aconteceu
o fato gerador. A edição da LC157/16
visa contribuir para colocar fim à guerra fiscal, aos “desvios” e “subterfúgios”
usados por alguns Municípios para atrair
empresas desses setores, permitindo,
assim, a possibilidade de arrecadação
superior a R$16 bilhões, que deverão ser
redistribuídos de forma equânime, impactando positivamente a economia dos
Municípios e se fazendo justiça tributária. Os Municípios serão diretamente beneficiados com injeção direta de recursos nos cofres públicos, principalmente
aqueles onde estão localizados os restaurantes, farmácias, postos de gasolina,
instituições financeiras, os prestadores
de serviços etc.

EPISÓDIO 4:
ATUAÇÃO DA CNM PÓS
LEI COMPLEMENTAR
Após a aprovação da LC 157/16 a
Confederação atua junto aos Municípios,
beneficiários da arrecadação, instruindo
para a alteração da norma local para recepcionar os itens previstos para incidência e da mesma forma junto às instituições
de contribuintes para facilitar o acesso aos
códigos tributários municipais dos 5.568
Municípios em um único sistema. A equipe técnica realizou diversos seminários
orientando aos gestores para adequação
da legislação, como os contribuintes devem obedecer às obrigações acessórias e
como os Municípios devem parametrizar
para fins de recebimento do tributo.
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EPISÓDIO 6:
LEI COMPLEMENTAR
175/2020

EPISÓDIO 5:
LIMINAR ADI 5835
A Ação Direta de Inconstitucionalidade-ADI:5835, ajuizada pela Confederação
Nacional do Sistema Financeiro - Consif e
pela Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada
e Vida, Saúde Suplementar junto ao STF, foi
considerada um balde de água fria visto as
expectativas geradas nos Municípios, sob
a ótica de progressão nas suas receitas
próprias. Em 2018, o ministro Alexandre
de Moraes (STF) concedeu liminar na ADI
suspendendo dispositivos da LC 157 relacionados ao local de incidência do ISS. A
decisão suspendeu também, por arrastamento, a eficácia de toda legislação local
editada para complementar a lei nacional.
Para o ministro, a concessão da tutela
cautelar era medida necessária para preservar a segurança jurídica e evitar o risco
de dupla tributação e ensejar conflito de
competência entre os Municípios.Um dos
argumentos do ministro ao tomar a decisão monocrática em suspender a eficácia
da Lei justificou-se em face do modelo anterior de tributação, sob a judice de insegurança jurídica por não definir os tomadores
do serviço dos 5 itens da lista anexa a LC
116/03.

A LC nº 175/2020 estabeleceu que
o ISS sobre alguns serviços (dentre eles
planos de saúde, consórcios, Fundos de
Investimento, administração de cartão de
crédito e leasing) será devido ao Município
onde está localizado o tomador do serviço. Cumprir essa regulamentação demanda investimentos das empresas para
fins de recolhimento do imposto e apresentar as obrigações acessórias definidas
pelo Comitê a todos os Municípios onde
possui clientes.
Com a sanção da LC 175/20, aquilo
que foi objeto da ADI 5835 torna-se sem
efeito, mas ainda assim é necessário a
revogação da liminar, medida na qual a
CNM está atuando. Entre as novas orientações destaca-se o padrão nacional de
obrigação acessória do ISS, definição dos
tomadores dos serviços, com a previsão
na Lei sobre a criação do Comitê Gestor
de Obrigações Acessórias (CGOA). O instrumento normatiza, via CGOA, as obrigações acessórias de padrão nacional para
as atividades que tiveram o deslocamento
da competência tributária do ISSQN. Ressalta-se que a instituição de obrigações
acessórias e a definição clara de tomadores de serviço para a incidência tributária
correta evitarão a possibilidade de dupla
tributação, a incidência incorreta, além de
pulverizar a distribuição do imposto entre os Municípios brasileiros. As obrigações padronizadas reduzirão conflitos de
competências eliminando a incidência de
diferentes modelos ou formatos de obrigações acessórias.
A legislação prevê um processo de
transição para a mudança do fato gerador, findando a partir de 2023, assim o
imposto passa a ser recolhido integralmente nos Municípios onde de fato é
prestado o serviço.
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EPISÓDIO 7:
O SURGIMENTO
DO CGOA
O surgimento do Comitê Gestor das
Obrigações Acessórias (CGOA) se deu
com o advento da LC 175/2020, determinando o desenvolvimento de Sistema Padronizado de Obrigações Acessórias que
será regulado pelo CGOA. Como sabemos, é importante a sua construção conjunta e integrada, para que o contribuinte
possa adequar mais de 5 mil legislações e
diferentes alíquotas. Por esse motivo o legislador, com forte atuação da CNM, previu na lei, a necessidade da padronização
das obrigações acessórias sem o comprometimento da autonomia dos Municípios e estabeleceu o Sistema Eletrônico
de padrão unificado de competência do
desenvolvimento pelo contribuinte individualmente ou em conjunto com outros
contribuintes. Quanto ao funcionamento,
os gestores municipais não deverão se
preocupar porque, os contribuintes seguirão os leiautes e padrões definidos pelo
Comitê Gestor das Obrigações Acessórias do ISSQN (CGOA) e os sistemas deverão ser franqueados aos Municípios e o
seu devido acesso, de forma gratuita

EPISÓDIO 8:
O COMITÊ GESTOR
E AS INDICAÇÕES
Em conformidade com a LC 175/20,
o comitê tem por finalidade a competência de regular a aplicação do padrão nacional da obrigação acessória inicialmente dos 5 itens da lista de serviços referidos
nos subitens anexos à Lei Complementar
116/2003. Quanto ao CGOA, o comitê é
composto por 10 (dez) membros titulares
e 10 (dez) suplentes, sendo eles de Municípios e indicados pela Confederação
Nacional de Municípios (CNM), sendo eles
representantes de Municípios não capitais, um de cada região do País e seus
respectivos suplentes e pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP), da mesma forma, representantes de Municípios capitais
formalizado o ato através do Comunicado
nº 1 de 18 de janeiro de 2021, publicado no Diário Oficial da União (DOU), atualmente o ato sofreu alterações em sua
composição inicial.
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EPISÓDIO 9:
INÍCIO DOS TRABALHOS
A Primeira Reunião ordinária do Comitê foi realizada no dia 8 de abril de 2021,
quando seus membros se reuniram, discutiram e aprovaram as Resoluções
CGOA Nº 1, 2 e 3/2021 que tratam do
Regimento interno e da criação de Grupos técnicos, e designaram o conselheiro
Paulo Roberto Ziulkoski, atual presidente
da CNM, como presidente do CGOA, por
unanimidade para o primeiro biênio como
determina o regimento interno.
A Resolução CGOA nº 1/2021 trata
do Regimento Interno do comitê, onde
disciplina sobre as formas de reuniões,
das competências dos membros e do
Presidente, e determina a instituição da
Coordenação Executiva e Jurídica para
apoio aos membros e também a criação
de Grupos técnicos para apoio em estudos e demandas deliberadas pelo Comitê.
As Resoluções CGOA 2 e 3/2021 instituíram dois grupos Técnicos, o GTCGOA,
que determinado pela LC 175/20 deve na
sua composição prevê representantes de
Municípios e dos contribuintes onde a indicação se deu pela CNM, FNP e Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF), onde tem como atribuição
realizar estudos voltados para a viabilização do Sistema Eletrônico de Padrão
Unificado, apresentar alternativas para
implantação e manutenção de sistemas,
dentre outras atribuições quando solicitado pelo CGOA.
O outro grupo técnico foi o Grupo
Técnico de Assuntos Tributários (GTAT),
este composto exclusivamente por servidores municipais, lotados na Administração Tributárias, no mesmo formato
de indicação do CGOA e com atribuições
voltadas para o desenvolvimento de estudo, análise e planejamento da minuta
de resolução das obrigações acessórias
a serem criadas por este Comitê, minuta

essa que foi desenvolvida e apresentada
ao CGOA, que se deu na Publicação da
Resolução CGOA nº 04/2022, onde trouxe
a regulamentação da obrigação acessória
de padrão nacional, denominada por Declaração Padronizada do ISSQN (DEPISS),
destinada à declaração das operações de
prestação de serviços e do Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)
incidente sobre os serviços previstos nos
subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da
lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/03.
Essa Resolução além de definir o
padrão e os leiautes para que os contribuintes desenvolvam os sistemas, ela
determinou o prazo de entrega dos sistemas desenvolvidos pelos contribuintes
ao CGOA para que realize a homologação
desses. Esse procedimento irá conferir
se o sistema atende o que determina aos
dispositivos tragos por essa resolução e
após avaliação, sendo deferida, será disponibilizado no portal do Comitê para que
os Municípios possam fazer as suas parametrizações, fornecendo os dados necessários para a informação da DEPISS.
O CGOA para atender aos contribuintes que solicitaram a prorrogação para o
envio dos sistemas desenvolvidos para
homologação, que era previsto na Resolução CGOA nº 04/2022 sendo de 90
(noventa) dias podendo ser prorrogado
por período igual, dessa forma o Comitê
atendeu a solicitação dos contribuintes
e deliberou, aprovando em assembleia a
prorrogação através da Resolução CGOA
nº 5/2022, onde os contribuintes deverão
entregar os sistemas até o dia 12 de novembro de 2022 atendendo os critérios
para homologação definidos pelo comitê
através da Resolução CGOA nº 6/2022
onde dispõe dos requisitos de homologação estabelecidos pelo CGOA.
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EPISÓDIO 10:
PARAMETRIZAÇÃO
DOS MUNICÍPIOS
– O QUE FAZER?
Considerando as alterações na LC
116/03, sobre a incidência do fato gerador
do ISSQN com a LC 157/2016, mudando o
local do recolhimento do tributo para o Município do tomador da prestação, referente
aos serviços como como plano de saúde,
administradoras de cartões de crédito, leasing.
Após a alteração do fato gerador em
2017, Municípios iniciaram a cobrança do
tributo, e se depararam com a suspensão
devido a liminar concedida de forma monocrática pelo Ministro Alexandre de Morais. Os Municípios que adequaram suas
normas para com a LC 157/16, deverão
prover alterações devido a edição da LC
175/2020, que prevê alterações em determinação do que foi declarado como
inconstitucional pelo STF, definindo os
tomadores dos serviços afetados pelas
alterações da LC nº 157/2016, institui o
(CGOA), para regular a aplicação do padrão
nacional da obrigação acessória dos aludidos serviços.
Dessa forma os Municípios devem se
atentar pois na Lei Complementar 175/20
alguns serviços que previam a mudança
do fato gerador da origem para o destino,
foram revogados e não tem mais essa previsão mesmo que a liminar concedida pelo
STF seja revogada. Contudo, para que os
Municípios e o Distrito Federal tenham a
real efetivação dessa cobrança, será preciso adotar uma série de medidas, caso
contrário, o contribuinte estará sujeito às
disposições da respectiva legislação local
já constantes em suas normas.
O primeiro passo como mencionado
anteriormente, os Municípios e o Distrito
Federal devem atualizar suas leis próprias
para prever a cobrança do ISSQN no domicílio do tomador dos serviços previstos
nos itens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da
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lista anexa à LC nº 116/2003, a aplicação
dessas leis municipais atualizadas estará
sujeita aos princípios constitucionais da
anterioridade e da nonagesimal, prescritos,
respectivamente.
Em seguida, os Municípios e o Distrito Federal deverão realizar o cadastro nos
Sistemas Eletrônicos desenvolvidos pelos
contribuintes para a entrega da DEPISS,
homologado pelo CGOA. Os gestores deverão informar as alíquotas estabelecidas
na legislação municipal para os cinco serviços, anexar os arquivos do código tributário municipal, os dados bancários para
os contribuintes realizarem o recolhimento do ISS, os dados de juros, multas, mora
como previsto no código tributário municipal e os dados dos usuários representantes dos entes federados responsáveis pelo
acesso ao sistema, compreendendo nome
completo, cargo, CPF, telefone e e-mail de
contato. Os contribuintes irão franquear o
acesso aos Municípios, que será liberado
aos usuários por meio de certificado digital
válido, emitido por autoridade certificadora
credenciada ao ICP-Brasil.
Os Municípios e o Distrito Federal são
responsáveis pela integridade das informações prestadas ao sistema, sendo vedada
a imposição de penalidades ao contribuinte em caso de omissão, inconsistência ou
inexatidão de tais informações.
Como destacado a importância das
alterações das legislações nos Municípios
a CNM reitera que os gestores verifiquem
a necessidade dessa adequação nas suas
legislações municipais, e que defina na legislação a legitimidade dada ao CGOA para
deliberar sobre as obrigações acessórias
do ISSQN sobre os cinco itens previstos
na LC 175/20. A entidade elaborou a Nota
Técnica 58/2020 com orientações sobre a
Lei Complementar 175/2020.

Acesse a NT 58:
https://www.cnm.
org.br/biblioteca/
exibe/14761
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ARTIGO

Francisco José Gomes
Advogado, Contador,
Auditor do Tesouro
Municipal de
Fortaleza, Professor
dos cursos de
Ciências Contábeis
e Direito do Uni7 e
Membro-Coordenador
do GTAT

O GTAT iniciou seus
trabalhos, no final de
julho de 2022, com o
objetivo de regular a
obrigação acessória
e de definir o leiaute,
o acesso e a forma
de fornecimento das
informações por meio
do sistema eletrônico
de padrão unificado

A obrigação acessória
do ISSQN de padrão
nacional
E OS DESAFIOS DO GTAT NA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO
A Lei Complementar nº 175, de 23
de setembro de 2020, no seu nobre propósito de estabelecer mecanismos para
a cobrança, no destino, do Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)
incidente sobre os serviços previstos nos
subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da
lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, criou
e atribuiu responsabilidades ao Comitê
Gestor das Obrigações Acessórias do ISSQN (CGOA) para regular e implementar a
obrigação acessória de padrão nacional. E
neste desideratum, este Comitê resolveu
criar um técnico que o apoiasse e o fez,
por meio da Resolução nº 02, de 8 de abril
de 2022, que instituiu o Grupo Técnico de
Assuntos Tributários (GTAT).
Neste contexto, neste artigo relataremos os desafios, as limitações e as
possibilidades enfrentados pelo GTAT nos
trabalhos de regulamentação da referida
obrigação acessória e na definição das
funcionalidades, dos leiautes e dos padrões de acesso dos sistemas eletrônicos
de padrão unificado a serem desenvolvidos pelos contribuintes e utilizados para
a entrega das informações relativas operações com os serviços sujeitas à obrigação acessória estatuída pela referida lei
complementar.

O GTAT
O GTAT é composto por dez membros titulares e respectivos suplentes,
exclusivamente servidores municipais,
lotados nas administrações tributárias
municipais. A composição dos titulares
e suplentes e a indicação de membros
segue a mesma regra definida para a
composição do CGOA, nos termos definidos no art. 11 da Lei Complementar
nº 175/2020. Onde conta com um representante de Município capital e um de
Município não capital, por região do País,
indicados pelas entidades municipalistas: Frente Nacional de Prefeitos (FNP)
e Confederação Nacional de Municípios
(CNM).
Quanto às atribuições, o grupo foi
criado para apoiar tecnicamente o CGOA
no estudo, na análise e no planejamento
das obrigações acessórias a serem criadas por este Comitê, observados atribuições e os limites estabelecidos pela Lei
Complementar nº 175/2020 e, subsidiariamente, pelas leis complementares
definidoras de normas gerais aplicáveis
à obrigação tributária em questão, editadas com fundamento no art. 146, da
Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988.
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A regulação da obrigação acessória
do ISSQN de padrão nacional
Após a indicação dos seus membros
pelas respectivas entidades competentes,
o GTAT iniciou seus trabalhos, no final de
julho de 2022, com o objetivo de regular a
obrigação acessória e de definir o leiaute,
o acesso e a forma de fornecimento das
informações por meio do sistema eletrônico de padrão unificado.
Quanto à regulação da obrigação
acessória de padrão Nacional, seguindo as diretrizes da Lei Complementar nº
175/2020, o grupo não se descurou das
prescrições sobre obrigação tributária,
definidas nas normas gerais de direito
tributário aplicáveis à União, Estados e
Municípios, contidas no Código Tributário
Nacional, onde é prescrito que a obrigação tributária da espécie acessória é definida pela legislação tributária, tendo por
objeto prestações positivas ou negativas,
estabelecidas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
Com isso, na regulação da referida
obrigação acessória observaram-se as
premissas e os limites na norma geral
específica (LC 175/2020) e foram considerados o conceito e as diretrizes da
norma geral do CTN. Nesta linha, perseguiu-se, por meio dela, os objetivos dos
Municípios e do Distrito Federal relativos
à arrecadação e a fiscalização do ISSQN
incidente sobre os serviços previstos nos
subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da
lista de serviços da Lei Complementar nº
116/2003.
Nesse sentido, por meio da minuta
elaborada pelo Grupo, que resultou na Resolução CGOA n° 04/2022, foi definido que
a obrigação acessória de padrão nacional
seria denominada Declaração Padronizada do ISSQN (DEPISS) e que ela se desti-

na ao fornecimento, pelos contribuintes,
das informações relativas às operações de
prestação de serviços e do ISSQN apurado,
relativos aos serviços objeto dela.
Quanto à periodicidade e ao prazo da
entrega das informações, em razão destes
aspectos já serem definidos pela lei criadora, a resolução se limitou a repetir que
a declaração será entregue, mensalmente,
até o 25º (vigésimo quinto) dia do mês seguinte ao de ocorrência dos fatos geradores do ISSQN, por meio de sistema eletrônico de padrão unificado em todo território
nacional, desenvolvido pelos contribuintes,
com observância das funcionalidades, dos
leiautes e dos parâmetros definidos na
própria resolução.
Algumas questões não tratadas da lei,
como o fornecimento de informação que
o contribuinte não teve movimento em determinado mês e a necessidade de realizar
a retificação das declarações entregues
com informações com erros ou omissões,
foram normatizadas pela Resolução.
Outro aspecto também regulado foi
a natureza da obrigação acessória. Seguindo o disposto no Súmula nº 436 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), foi
estabelecido que a obrigação acessória,
além da natureza informativa, para fins
de controle da arrecadação e subsidiar a
fiscalização tributária do ISSQN, ela terá
natureza constitutiva do crédito tributário.
Ou seja, os valores de ISSQN informados
pelos contribuintes, por intermédio da
DEPISS, que não forem recolhidos no prazo estabelecido, serão créditos tributários
constituídos, hábeis a serem exigidos pelos seus titulares credores, sem a necessidade de instauração de procedimento
adicional pelos credores.

Um dos problemas
enfrentados pelo
Grupo na regulação a
obrigação acessória
foi a falta de um
critério unificador
dos acréscimos
moratórios incidentes
sobre os valores do
ISSQN por ventura
recolhidos a destempo
pelos contribuintes
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A definição dos requisitos do sistema
eletrônico de padrão unificado

Outro desafio é a
falta de critérios
sancionadores
padronizados pelo não
desenvolvimento dos
sistemas, pela não
entrega periódica da
obrigação acessória,
bem como pela
entrega com omissões
ou informações falsas

A despeito de a norma geral ter
atribuído aos contribuintes dos ISSQN
o encargo do desenvolvimento do sistema para a entrega das informações das
operações de prestação de serviço relacionadas a obrigação acessória em pauta, eles terão de observar o que for definido pelo CGOA, legítimo representante
dos Municípios e do Distrito Federal, no
tocante a obrigação acessória e ao recolhimento do ISSQN decorrente das prestações dos serviços referenciados.
Nesse sentido, a norma prescrita no
art. 2º, § 1º, combinada com o disposto no art. 10, § 1º, LC 175/2020, atribuíram ao CGOA a autoridade para definir
as funcionalidades, o leiaute, a forma de
fornecimento das informações e o acesso aos sistemas eletrônicos de padrão
unificado, desenvolvidos e disponibilizados pelos contribuintes.
Diante dessas previsões legais, no
anexo I da Resolução CGOA nº 04/2022,
o Grupo elencou as funcionalidades que
os sistemas devem conter e definiu os
leiautes e padrões que os arquivos com
as informações recepcionadas e disponibilizadas pelo sistema que deverão
possuir. Assim como, no anexo II da citada norma foram definidos relatórios de
consulta das informações declaradas.
Observa-se que os modelos de relatórios que foram definidos não esgotam a forma de acesso às informações
pelos Municípios e pelo Distrito Federal.
Haja vista o disposto no art. 5º, § 3º, da
resolução em questão estabelecer que

os sistemas devem possibilitar o acesso integral dos arquivos com os dados e
informações declarados no padrão dos
leiautes definidos nela, que pode feito por
meio dos relatórios definidos e por meio
do download de arquivos com as informações declaradas pelos contribuintes.
Ressalta-se que os sistemas, que
podem ser desenvolvidos individualmente ou por grupos de contribuinte, recebem informações de duas fontes. Eles
se destinam a receber dos Municípios, as
informações relativas à tributação do ISSQN e dos contribuintes, as informações
relativas às operações de prestações de
serviços e do valor do ISSQN, apurado
pelo contribuinte.
Na declaração é realizada a emissão
de documentos de recolhimento de ISSQN, como é de praxe nos sistemas destinados ao fornecimento de informações
tributáveis. O recolhimento do ISSQN incidente sobre serviços objeto da declaração, segundo a Lei Complementar nº
175/2003, deve ser realizado até o décimo quinto dia do mês subsequente ao
de ocorrência dos fatos geradores, por
meio de transferência bancária às contas
bancárias informadas pelos Municípios
e pelo Distrito Federal. Em razão desta
definição legal, a Resolução limitou-se a
especificar o conteúdo das informações
que devem constar na transferência bancária, para permitir aos credores identificarem os pagamentos realizados e conciliá-los com as informações declaradas
na DEPISS.
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LUPA

Aspectos gerais da
obrigação acessória
do ISSQN
Um dos problemas enfrentados
pelo Grupo na regulação à obrigação
acessória foi a falta de um critério unificador dos acréscimos moratórios incidentes sobre os valores do ISSQN por
ventura recolhidos a destempo. O ideal
seria que a lei complementar tivesse definidos critérios unificados. Como não o
fez, seguindo a autonomia que os entes
titulares do ISSQN possuem em regular a arrecadação, o Grupo limitou-se a
definir que os sistemas contenham funcionalidades para os titulares do ISSQN
informarem os acréscimos moratórios
previstos na legislação.
Outro desafio é a falta de critérios
sancionadores padronizados pelo não
desenvolvimento dos sistemas, pela
não entrega periódica da obrigação
acessória, bem como pela entrega com
omissões ou informações falsas. Nesse sentido, em razão da omissão da
norma geral, prevalecem as previsões
legais de sanções previstas nas leis
municipais.
Além desses desafios, ao ser permitido que cada contribuinte ou grupos
de contribuintes desenvolvam seus sistemas, os Municípios e o Distrito Federal poderão ter de acessar diversos sistemas dos contribuintes para fornecer
informações relativas à tributação do
ISSQN e para consultar as informações
fornecidas. Em razão da necessidade
de o CGOA homologar os sistemas, nos
termos definidos na Resolução CGOA
nº 6, de 21 de setembro de 2022, este
deverá prover meio de publicização dos
sistemas homologados e disponível
para os Municípios e os contribuintes
acessarem.
De um modo geral, até o momento, estes foram trabalhos do GTAT, que
se encontra expressado pela Resolução
CGOA nº 4/2022.

Eduardo Stranz
Consultor da
CNM

Como funciona
o órgão que
assessora o
Comitê Gestor
e quais são os
próximos passos

Titulares da
Secretaria
Executiva:
Eduardo Stranz
André Luís
Macêdo
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A Secretaria
Executiva do
CGOA
A Secretaria Executiva do Comitê
Gestor das Obrigações Acessórias do ISSQN (CGOA) tem como objetivo executar
as decisões do pleno do Comitê. Essas tarefas e atribuições estão previstas no Estatuto aprovado e publicado na Resolução
nº 1 do CGOA.
Os seus membros são indicados pelas
duas entidades municipalistas nacionais,
a Confederação Nacional de Municípios
(CNM) e a Frente Nacional de Prefeitos
(FNP), e suas ações são compartilhadas
entre os dois indicados, mas por decisão do
Conselho a entidade que preside o CGOA
fica responsável pelo suporte operacional,
pelo local e por uma estrutura técnica para
fazer frente às demandas, com isso nestes
primeiros dois anos do CGOA a CNM está a
frente destes processos.
Cabe à Secretaria Executiva realizar
os encaminhamentos, organizar as reuniões, fazer os contatos com os Municípios
que nos procuram, fazer contatos e responder às dúvidas dos contribuintes, publicar resoluções, comunicados, informes
e dar publicidade a eles, e dar suporte aos
Grupos Técnicos que compõem o CGOA,
e a Assessoria Jurídica. Portanto, são muitas atividades que estão sendo realizadas
e que demonstram o andamento das decisões do CGOA na definição do padrão
nacional das obrigações acessórias.
O próximo passo será o lançamento
de um site próprio do CGOA com a reunião de toda a legislação, de todos os documentos oficiais, de matérias, e de uma
área de contatos com os Municípios e os
Contribuintes, com isso podemos cada
vez mais avançar para que as Leis Complementares 157/2017 e a 175/2020 tenham a pela eficácia e os recursos deste
imposto municipal possam chegar aos
cofres locais logo.
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Arrecadação
própria
Compare a receita estimada de IPTU,
ISSQN, ITBI e IRRF no 3º bimestre de
2020, 2021 e 2022 IPTU

PORTE 1: Até 4.999 habitantes
PORTE 2: de 5.000 a 9.999 habitantes
PORTE 3: de 10.000 a 19.999 habitantes
PORTE 4: de 20.000 a 49.999 habitantes
PORTE 5: de 50.000 a 99.000 habitantes
PORTE 6: de 100.000 a 299.999 habitantes
PORTE 7: acima de 300.000 habitantes

IPTU

Em R$ milhões
No 3º bimestre de 2022 alcançou R$
9,78 bilhões, valor 16,8% superior ao
de 2021 e 41,7% ao de 2020. O IPTU
é responsável por aproximadamente
36,5% da arrecadação própria
municipal, embora este seja
proporcionalmente menos relevante
entre os menores Municípios (16,5%
entre as cidades abaixo de 5 mil
habitantes e 20,8% entre 5 e 10 mil
habitantes) e mais representativo
entre as localidades mais populosos.

3º Bim
2020

TOTAL
Porte 1
Porte 2
Porte 3
Porte 4
Porte 5
Porte 6
Porte 7

6.898
43
100
203
537
555
950
4.509

3º Bim
2021

3º Bim
2022

2022/
2021

2022/
2020

8.054
49
98
239
648
692
1.285
5.043

9.775
61
116
276
744
836
1.557
6.185

21,4%
24,8%
18,2%
15,5%
14,7%
20,9%
21,2%
22,6%

41,7%
40,6%
16,2%
36,0%
38,4%
50,7%
63,8%
37,2%

3º Bim
2021

3º Bim
2022

2022/
2021

2022/
2020

13.439 17.083
72
109
145
221
299
429
794
1.119
834
1.093
1.976
2.674
9.319 11.438

27,1%
50,1%
52,2%
43,5%
41,0%
31,1%
35,3%
22,7%

69,0%
72,0%
87,8%
78,4%
77,2%
81,5%
78,7%
64,4%

ISSQN

Em R$ milhões

No 3º bimestre de 2022 alcançou R$
17,083 bilhões, valor 27,1% superior
ao de 2021 e 43,6% ao de 2020. O
ISS representa cerca de 43,6% do
conjunto de receitas avaliado, com
maior peso proporcional entre os
Municípios mais populosos (45,4%
para os Municípios acima de 300
mil habitantes). O crescimento foi
generalizado entre todos os portes
populacionais, destacando-se
a expansão para os Municípios
pequenos.

3º Bim
2020

TOTAL 10.111
63
Porte 1
118
Porte 2
241
Porte 3
632
Porte 4
602
Porte 5
Porte 6 1.497
Porte 7 6.958

Fonte: Elaboração Própria
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ESTIMATIVA DO IPTU, COMPARADO
COM 2020 - R$ MILHARES

59,7%
37,2%

38,4%

41,7%

64,2%

53,5%

66,8%
52,2%

52,4%

59,3%
41,9%
47,2%

24,7%
18,2%

17,8%

12,7%
16,2%

15,5%

De 5.000 a
10.000

25,8%

21,4%

20,7%
20,9%

21,2%

14,7%

22,6%

33,8%

16,8%

16,9%

11,8%

3,5%

- 1,7%
At é 5.000

70,2%

54,2%

35,2%

24,8%

79,5%

74,1%

50,7%

36,0%

De 10.000 a
20.000

De 20.000 a
50.000

De 50.000 a
100.000
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ESTIMATIVA DO IRRF, COMPARADO COM
2020 - R$ MILHARES

63,8%

40,6%
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De 100.000 a
300.000

Ac ima de
300.000

11,6%

19,3%

6,0%

4,7%

6,0%

3,4%
5,4%

Total

At é 5.000

De 5.000 a
10.000

De 10.000 a
20.000

LEGENDA

De 20.000 a
50.000

De 50.000 a
100.000

2021/2020

De 100.000 a
300.000

2022/2021

Ac ima de
300.000

Total

2022/2020

ITBI

Em R$ milhões
No 3º bimestre de 2022 alcançou R$
3,429 bilhões, valor 6,6% inferior ao do
mesmo período de 2021 e 78,7% ao
valor observado em 2020. O tributo
corresponde a aproximadamente 8,0%
do total arrecadado, apresentando
maior incidência entre os Municípios
de menor porte populacional. Houve
crescimento somente nos Municípios
com população inferior a 5 mil (4,0%) e
na faixa de 10 mil a 20 mil habitantes
(6,7%).

TOTAL
Porte 1
Porte 2
Porte 3
Porte 4
Porte 5
Porte 6
Porte 7

3º Bim
2020

3º Bim
2021

3º Bim
2022

2022/
2021

2022/
2020

1.918
56
72
102
200
180
317
991

3.670
70
107
150
327
333
586
2.096

3.429
73
106
160
309
311
568
1.902

-6,6%
4,0%
-1,3%
6,7%
-5,5%
-6,8%
-3,1%
-9,3%

78,7%
29,6%
47,0%
56,6%
54,3%
73,1%
79,2%
91,9%

3º Bim
2020

3º Bim
2021

3º Bim
2022

2022/
2021

2022/
2020

3.514
50
68
146
325
293
648
1.984

3.727
52
72
170
363
307
670
2.093

4.985
79
118
262
554
489
987
2.497

33,8%
54,2%
64,2%
53,5%
52,4%
59,3%
47,2%
19,3%

41,9%
59,7%
74,1%
79,5%
70,2%
66,8%
52,2%
25,8%

IRRF

Em R$ milhões

No 3º bimestre de 2022 alcançou
R$ 4,985 bilhões, valor 33,8%
superior ao do mesmo período em
2021 e 41,9% ao de 2020. Todas as
faixas populacionais apresentaram
crescimento, e a menor variação
ocorreu entre 2021 e 2020. O
IRRF é responsável por 11,9% das
receitas arrecadadas e apresenta
maior participação relativa entre os
Municípios de menor porte (24,1%
entre os Municípios com população
inferior a 5 mil habitantes).

TOTAL
Porte 1
Porte 2
Porte 3
Porte 4
Porte 5
Porte 6
Porte 7

Fonte: Elaboração Própria
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ARTIGO

Vou te contar
sobre um sonho
Eudes Sippel |
eudessippel@gtmweb.
com.br
O entendimento
é de que ali se
caracterizava os
estabelecimentos
prestadores –
natural destino
do tributo devido
observando naquele
momento, em
especial o previsto
no caput do art. 3 da
LC116/03.

1

Lá nos idos de 2012, 2
dois Municípios
recebiam 1 de cada
3 reais arrecadados
de ISS. Outros
1,4 reais ficavam
com outros cerca
de 70 Municípios.
Sobravam meros 60
centavos para repartir
entre os outros quase
5.500 Municípios. Dez
anos depois, pouco
mudou neste cenário
de concentração.

Logo após a derrota no Superior Tribunal de Justiça na tese de que os Municípios tinham batalhado por quase 15
anos para buscar a consagração de que o
ISS de leasing deveria ser concretizado no
local da “assinatura dos contratos pelos
tomadores do serviço”[1], percebemos
que o tributo entrava em perspectiva, de
não encontrar saídas naturais para maior
crescimento deste tributo, fora de um circuito pequeno de Municípios que arrastavam pejorativamente o título de “paraísos
fiscais”.
Neste momento era necessário desenvolver mudanças significativas. Sabíamos que a caminhada seria longa. Que
não teríamos tudo pronto, mas era preciso dar o primeiro passo. Iniciar uma construção cotidiana e lenta de um sonho.
Freud foi quem definiu que o sonho
é a satisfação de que o desejo se realize.
E de fato eu tinha um desejo, uma vontade imensa de que a receita do ISS fosse
mais adequadamente distribuída entre os
Municípios[2]. Acreditava que a satisfação
do tributo acabava ocorrendo longe ou
em destino deslocado dos fatos e da vida
concreta das operações e pessoas envolvidas. Geradoras reais da riqueza objeto
daquele tributo. E, assim, desejava mesmo que isso mudasse. E sonhei.
Sonhei em perseguir inicialmente

com serviços de larga escala e grande
valor financeiro que tinham suas distribuições tributárias de ISS concentradas
em poucos Municípios. E, como em muitos sonhos, às vezes para alguns surgem
como ideias estranhas, e não discordo de
que a solução trazida era uma mudança
inovadora e disruptiva, porém perfeitamente praticável. E, assim, as operações
de serviços de administração de cartões,
leasing, consórcios, fundos de investimento e planos de saúde passaram a
compor o ideário de alteração do local da
tributação do ISS destes serviços. Do domicílio do estabelecimento prestador para
o domicílio do tomador destes serviços.
Vencidas essa etapa e sua implantação
(algo até hoje não ocorrido), iríamos ampliar o modelo para serviços de aplicativos
em mobilidade, hospedagem, seguros e
streaming. Este último, ainda precisávamos, naquele momento trabalhar para
fazer constar no rol de serviços sujeitos à
tributação[3].
No escopo do nosso ideário, aproveitaríamos essa interação com o setor
da administração de cartões e do sistema financeiro para incorporar ações
no próprio aperfeiçoamento da nossa
arrecadação do ISS em todas as outras
atividades sujeitas ao ISS. Sabendo que
mais de 90% dos pagamentos de serviServiços de
streaming introduzimos no
item 1.09 da lista
de serviços da LC
116/03 por alteração
trazida na ocasião
da aprovação da LC
157/16.

3
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Ocorre 30 dias
após a operação,
em média.

4

“Você quer a
sua via?” - quem
nunca ouviu isso
ao proceder o
pagamento por
meio de cartão?
Isso poderia ser a
emissão da NF. E o
ISS desta operação
do prestador de
serviço a operadora
destinaria para o
Município.

5

Ocorreu por
meio de uma
derrubada de um
veto presidencial.
Em uma incrível
noite para todos
os atores da
CNM envolvidos.
Aliás, naquele ano
só houve duas
derrubadas de
vetos presidenciais
e nas duas foi
a CNM que
conseguiu
mobilizar os
parlamentares
para proceder a
reversão.

6
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ços ocorriam pelo sistema financeiro e
com tendência de crescimento, desejávamos implementar no momento seguinte
a retenção nestas operações de todos os
serviços sujeitos ao ISS pagos nos meios
de pagamento destacados. E, toda vez
que houvesse uma operação de pagamento de um serviço qualquer sujeito ao
ISS com intermediação e administração
destes meios de pagamento, atribuiriam
às administradoras reter a parcela do ISS
do prestador e encaminhar o valor deste
tributo a municipalidade no instante mesmo que encaminharia o valor da operação
ao prestador desta operação[4]. Inclusive
o futuro seria promover a própria emissão do documento fiscal nestes sistemas dos intermediários das operações
de administração de cartões e do sistema
financeiro[5].
Como todo o processo de mudança
gera resistências, por vezes mais, outras
mais ainda, esta mudança na matriz tributária do ISS também sofreu várias críticas, porém, fomos superando. Os colegas
das administrações tributárias calçados e
presos aos modelos vividos tinham imensa dificuldade de se abrir para a mudança
que surgia.
Uma vez aprovado o projeto[6], era a
vez de trazer à prática a construção prevista para as etapas de controle, fiscalização e recolhimento do tributo. Nesse
processo de introduzir a operacionalização da Lei Complementar nº 157/16 passamos a viver o pesadelo dos interesses,
das composições e ações contrárias. As
forças vivas do próprio eixo, dito municipalista fazendário, usavam suas energias
para potencializar as dificuldades e as
ações de progresso do projeto e das iniciativas que o colocariam de pé.
Encontramos desafios persistentes
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de um Judiciário que simplesmente não
julga, não avalia e há quase cinco anos
tem deixado parado, nas pilhas empoeiradas do esquecimento, um pedido do
contribuinte que atendeu pela suspensão
completa da aplicação das mudanças
tributárias e, que levariam receitas positivas à esmagadora maioria dos Municípios. Em frágil suspensão dos efeitos, a
Corte Suprema não oferece qualquer tipo
de análise ou resposta. Mesmo depois
da introdução da Lei Complementar nº
175/19. Inabalavelmente esquecida nos
porões da Corte.
Na outra ponta, a própria implementação do Comitê Gestor, das suas
estruturas, das definições de obrigações
acessórias e de tudo que gira nesse entorno revelou a mim que aquilo que começou como um sonho desenha agora em
minha consciência um destino utópico.
Transpassa em mim impressão pouco
otimista. O cenário atual nos mostra cegos guiando aqueles que podem ver. De
modo que nos resta ter a crença e a esperança de que tudo dê certo e não venhamos ambos a cair ali na frente nalguma
cova. Apesar de estes últimos gritarem
alertando sobre os riscos e perigos do caminho e do destino, os cegos ouvem, mas
agem como surdos. E, a despeito de cegos, agem como se tudo vissem.
O sonho virou pesadelo, tombou na
realidade e hoje tem um horizonte fracassado de uma utopia. Mas isso foi comigo. Talvez com você que está acordado,
otimista e diante da realidade concreta,
ainda se alimente do sonho de esperança.
Aliás, foi Aristóteles que definiu que a esperança é o sonho do homem acordado.
Então, se está acordado, mantenha o foco
na esperança. É com ela que você pode
salvar este sonho.
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Conteúdo Exclusivo
SITE OFICIAL DO COMITÊ GESTOR DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DO ISSQN (CGOA)
Conheça o
site e suas
funcionalidade:
Site: https://
cgoaissqn.org.br/

O Comitê Gestor das Obrigações
Acessórias do ISSQN (CGOA) foi instituído pela Lei Complementar nº 175,
de 23 de setembro de 2020, através
dos arts. 9º a 11, que tem como incumbência desenvolver layout para
aplicação do padrão nacional da obrigação acessória dos serviços da lista
anexa à Lei Complementar nº 116, de
31 de julho de 2003.

Pela Resolução CGOA nº. 4, de 25
de abril de 2022, o Comitê Gestor regulamentou a obrigação acessória de padrão
nacional, denominada Declaração Padronizada do ISSQN (DEPISS), destinada à
declaração das operações de prestação
de serviços e do Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza (ISSQN) apurados,
de competência dos Municípios e do Distrito Federal, incidente sobre os referidos
serviços.

Com a finalidade de subsidiar o
contribuinte/tomador e os gestores
municipais com orientações a respeito dos sistemas para a entrega da
DEPISS, foi desenvolvido o site oficial
do Comitê Gestor das Obrigações
Acessórias do ISSQN (CGOA).
MONITOR - O Boletim das Finanças
Municipais é uma publicação
da Confederação Nacional de
Municípios. Todo o conteúdo pode
ser copiado, distribuído, exibido e
reproduzido livremente, desde que
seja citada a fonte.

QUAIS AS
FUNCIONALIDADES DO SITE
• Portal direto de comunicação entre os contribuintes/
tomador, os municípios e
CGOA;
• Fale Conosco, canal para
atendimento
diretamente
com a coordenação executiva;
• Notícias com os andamentos e atos normativos editados pelo Comitê.
• Ambiente preparado para o
recebimento dos sistemas
para Homologação.
• Ambiente onde irá apresentar aos gestores municipais
os sistemas homologados
para que possam fazer os
cadastramentos dos dados
necessários para o recebimento da DEPISS.

A CNM está presente também nas
redes sociais e quer
interagir com seu
Município por lá
também!
portalcnm
Portal CNM
portalcnm
TV Portal CNM
cadastre-se
na lista de
transmissão
https://www.cnm.org.br
/index.php/contato/
whatsapp
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