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Consulta solicitada pelo Sescap mostra alíquota do ISS
a partir de 2% para empresas de contabilidade de Palmas
O Novo Código
Tributário do Município de
Palmas aprovado no ﬁnal de
2013 é alvo de muita
controvérsia entre a
população e entidades que as
representam, principalmente
pela elevação tributária. Ao
entrar em vigor no início do
ano, o Sescap Tocantins
apresenta resultado da
consulta à Junta de Recursos
Fiscais da Prefeitura com
relação a alíquota do Imposto
Sobre Serviços de Qualquer
Natureza (ISSQN) para
empresas de contabilidade
que passa de 3% para 5%.
No documento, o
Sescap demonstra que as
empresas de contabilidade,
desde que atendam alguns
critérios exigidos pelo Fisco
Municipal, possam recolher
na alíquota do Simples
Nacional, alíquota variável
conforme faturamento
começando em 2%,
conﬁrmada na legislação

municipal.
Para o presidente do
Sindicato, contador Ademar
Andrade, ﬁcou pacíﬁco que as
empresas de contabilidade,
que não são sociedades
simples, são caracterizadas
por aquela personiﬁcada e
não empresária, constituída
por pessoas que exerçam
proﬁssão intelectual, de
natureza cientíﬁca, literária ou
artística, podendo para tanto
contratar auxiliares ou
colaboradores, salvo se o
exercício constituir elemento
de empresa. (Art. 966,
parágrafo Único, do CC).
Andrade observa ainda
que a Sociedade Simples é
constituída por “pessoas que
exerçam a proﬁssão
intelectual, e não aquela que o
proﬁssional administra a
empresa, como ocorre nas
empresas de contabilidade,
que contratam auxiliares,
estagiários e inclusive outros
contadores não sócios.
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Portanto, para essas
empresas o recolhimento do
ISSQN e juntamente com o
simples nacional”, enfatiza o
contador.
O parecer da Junta
Fiscal conclui que “(...)
podemos aﬁrmar que a forma
de recolhimento do ISSQN,
diferente do indicado na
consulta não pode ser
deﬁnida de uma ou de outra
maneira (se pelo DAS ou pelo
DUAM), pois dependerá do
enquadramento e opção da
empresa pela tributação ﬁxa,
indicada no art. 12 do CTM.
De toda sorte, importante que
se faça constar que a opção
indicada no item “b” da
consulta, alíquota ﬁxa de 3%,
não é possível, já que a
legislação determina “valor”
ﬁxo (tributação ﬁxa)”.
Conﬁra a consulta na íntegra
no site do Sescap Tocantins.
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