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SOLUÇÃO DE CONSULTA SF/DEJUG Nº 16, DE 23 DE MARÇO DE 2011 
 
 

ISS – Subitem 13.03 da Lista de Serviços da Lei nº 13.701, 
de 24 de dezembro de 2003. Código de serviço 06815. Ca-
dastro de prestadores de fora do município. 

 
 
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E JULGAMENTO, no uso de suas atri-
buições legais, em especial à vista dos artigos 73 a 78 da Lei 14.107, de 12 de dezembro de 
2005 e em conformidade com o que consta nos autos do processo administrativo nº ************; 
 
ESCLARECE: 
 
1. A consulente, devidamente inscrita no Cadastro de Contribuintes Mobiliários – CCM é órgão 
da Secretaria da Saúde do município de São Paulo. 
 
2. Alega a consulente que firmou o contrato nº 011/CRS-S/2010 com prestadora de serviço 
estabelecida no município de Cuiabá e, segundo a consulente, a citada empresa não está ca-
dastrada junto à Secretaria de Finanças, em desacordo com o Decreto nº 46.598/05. 
 
3. A consulente apresentou cópia de “nota fatura de locação” emitida pelo prestador dos servi-
ços contratados. 
 
4. Indaga se a empresa é passível de cadastramento na Secretaria de Finanças. 
 
5. O objeto do contrato apresentado pela consulente é a locação de equipamentos de cópia e 
impressão com a funcionalidade departamental, e solução de gestão de impressão através do 
software, com estabelecimento de pagamento mensal, com fornecimento e utilização de multi-
funcionais com tecnologia de impressão digital, por fusão de toner a seco, novas, sem uso an-
terior e em linha de produção, com assistência técnica, todos os suprimentos, peças e materi-
ais de consumo, inclusive papel e mão-de-obra para operação dos equipamentos multifuncio-
nais, e tudo mais necessário ao funcionamento dos equipamentos, por exclusiva conta da em-
presa contratada. 
 
5.1. Os serviços objeto do contrato apresentado enquadram-se no item 13.03 da lista de servi-
ços constante do art. 1º da Lei 13.701, de 24 de dezembro de 2003, sob o código de serviço 
06815 – Reprografia, microfilmagem e digitalização e, portanto, estão sujeitos à incidência do 
ISS e emissão de Nota Fiscal de Serviços. 
 
6. O artigo 9º-A da Lei nº 13.701, de 24 de dezembro de 2003, acrescido pela Lei nº 14.042, de 
30 de agosto de 2005, com a redação da Lei nº 14.256, de 29 de dezembro de 2006, dispõe 
que o prestador de serviço que emitir nota fiscal ou outro documento fiscal equivalente autori-
zado por outro Município ou pelo Distrito Federal, para tomador estabelecido no Município de 
São Paulo, referente aos serviços descritos nos itens 1, 2, 3 (exceto o subitem 3.04), 4 a 6, 8 a 
10, 13 a 15, 17 (exceto os subitens 17.05 e 17.09), 18, 19 e 21 a 40, bem como nos subitens 
7.01, 7.03, 7.06, 7.07, 7.08, 7.13, 7.18, 7.19, 7.20, 11.03 e 12.13, todos constantes da lista do 
"caput" do art. 1° desta lei, fica obrigado a proceder à sua inscrição em cadastro da Secretaria 
Municipal de Finanças. 
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6.1. O § 2º do referido artigo estabelece que as pessoas jurídicas estabelecidas no Município 
de São Paulo, ainda que imunes ou isentas, são responsáveis pelo pagamento do Imposto so-
bre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, devendo reter na fonte o seu valor, quando tomarem 
ou intermediarem os serviços a que se refere o "caput" deste artigo, executados por prestado-
res de serviços não inscritos em cadastro da Secretaria Municipal de Finanças e que emitirem 
nota fiscal autorizada por outro Município. 
 
7. Desta forma, a prestadora dos serviços deverá proceder a sua inscrição em cadastro especí-
fico da Secretaria Municipal de Finanças, mediante a utilização do código de serviço 06815. 
 
8. Caso a prestadora dos serviços objeto do contrato apresentado não efetue a sua inscrição 
em cadastro específico da Secretaria Municipal de Finanças ou não emita a devida nota fiscal 
de serviços, a consulente deverá efetuar a retenção do ISS com base no disposto no § 2º artigo 
9º-A da Lei nº 13.701, de 24 de dezembro de 2003, acrescido pela Lei nº 14.042, de 30 de 
agosto de 2005 e no art. 7º da Lei nº 13.701, de 24 de dezembro de 2003. 
 
9. Promova-se a entrega de cópia desta solução de consulta à requerente e, após anotação e 
publicação, arquive-se. 

 


