
 
SOLUÇÃO DE CONSULTA SF/DEJUG nº 30, de 24 de novembro de 2014 

 
 

ISS. Subitem 10.02 da Lista de Serviços da Lei 
nº 13.701, de 24 de dezembro de 2003. Código 
de Serviço 06157. Base de cálculo do ISS. 
Emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 
– NFS-e. 
  
 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E JULGAMENTO, no 
uso de suas atribuições legais, em especial à vista dos artigos 73 a 78 da Lei 
nº 14.107, de 12 de dezembro de 2005 e em conformidade com o que consta 
nos autos do processo administrativo nº XXXXXX; 
 
ESCLARECE: 
 
1. A consulente, inscrita no Cadastro de Contribuintes Mobiliários – CCM sob 
os códigos de serviço 02496, 02658, 02682, 02690, 03115 e 06394, tem por 
objeto social, dentre outros, o agendamento de serviço público de transporte 
autônomo, denominado para todos os fins como serviço de táxi, utilizando 
plataforma eletrônica; o desenvolvimento de programas de computador para 
agendamento de serviços de táxi; a prestação de serviços de processamento e 
transmissão de dados, base de dados e recursos (software) para agendamento 
de serviços de taxi; o processamento de dados; o licenciamento ou cessão de 
uso de programas de computação, inclusive distribuição; a administração em 
geral, inclusive de bens e negócios de terceiros, exceto imóveis; atividades de 
intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto 
imobiliários. 
 
2. Afirma a consulente ser prestadora do serviço XXXXXX, oferecido a 
empresas, para atenderem a seus empregados, representantes, contratados, 
sócios, prepostos ou diretores, mediante Contrato de Prestação de Serviços de 
Chamada de Táxi. 
 
2.1. Esclarece que as empresas clientes desse serviço utilizam a plataforma 
web e aplicativo de smartphone para realizarem chamadas de taxistas 
cadastrados. 
 
3. Afirma a consulente que após apurar o volume de corridas de táxi de um 
cliente em um determinado período, envia a fatura para que o cliente efetue o 
pagamento e repassa os valores aos taxistas cadastrados, que realizaram as 
respectivas corridas. 
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4. Afirma ainda que na relação da consulente com os taxistas que recebem os 
repasses, os mesmos se comprometem a pagar à consulente um valor 
correspondente à taxa de administração previamente acordada. 
 
5. Diante da situação acima descrita, a consulente formula as seguintes 
questões: 
 
5.1. Com relação aos serviços prestados às empresas clientes e aos taxistas, 
qual a forma correta a ser adotada para emissão de NFS-e?  
 
5.2. Com relação aos valores que transitam por sua conta, referente à 
utilização de táxi no período determinado, qual deve ser o tratamento? 
 
6. A consulente apresentou dois modelos de contrato, detalhados a seguir: 
 
6.1. Contrato de Prestação de Serviços de Chamada de Táxi firmado com 
empresas clientes, cujo objeto é a prestação de serviços de intermediação de 
chamadas de corridas de táxi, através do aplicativo/plataforma “XXXXXX”. 
Segundo o referido contrato, a contratante deverá pagar à consulente uma 
comissão pelas corridas intermediadas entre os usuários da contratante e os 
taxitas credenciados na base da consulente. 
 
6.2. Termo de Adesão ao Aplicativo “XXXXXX” para Taxistas, firmado entre a 
consulente e taxistas, que tem por objeto a afiliação de taxistas ao sistema de 
otimização de chamadas de táxi através do aplicativo XXXXXX para celular ou 
pelo site XXXXXX. De acordo com o referido termo, a consulente cobrará 8% 
sobre o valor das transações realizadas através do sistema XXXXXX. 
 
7. Os serviços prestados pela consulente tanto aos taxistas quanto às 
empresas clientes enquadram-se no subitem 10.02 da Lista de Serviços 
constante do art. 1º da Lei nº 13.701, de 24 de dezembro de 2003, referentes 
ao código de serviço 06157 do Anexo 1 da Instrução Normativa SF/SUREM nº 
8, de 18 de julho de 2011, relativo a agenciamento, corretagem ou 
intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer, 
incidindo o ISS sobre o valor das comissões e taxas de administração 
cobradas. 
 
7.1. Os valores que transitam por sua conta correspondentes aos serviços de 
táxi cobrados das empresas clientes, repassados aos taxistas, não se 
caracterizam como receita de serviços tributáveis da consulente. 
 
8. Em relação aos serviços prestados aos taxistas, a consulente deverá emitir 
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, sendo que o valor total da nota 
deverá ser o valor referente à taxa de administração cobrada dos mesmos. 
 
9. Quanto aos serviços prestados às empresas clientes, a consulente deverá 
emitir Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, sendo que o valor total da 
nota deverá ser o valor referente à comissão definida em contrato. O valor 
referente à utilização de táxi no período determinado poderá ser informado no 
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campo “Discriminação dos Serviços”, de acordo com o disposto no item 1 da 
Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 29 de dezembro de 2006. 
 
10. A consulente deverá, ainda, promover a inclusão no Cadastro de 
Contribuintes Mobiliários – CCM do código de serviço 06157. 
 
11. Promova-se a entrega de cópia desta solução de consulta à requerente e, 
após anotação e publicação, arquive-se. 

 
 

 
Carlos Katsuhito Yoshimori 

Diretor do Departamento de Tributação e Julgamento 
 
 


