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SIMPLES NACIONAL: NOTA FISCAL DE SERVIÇO SEM INFORMAR ALÍQUOTA DE ISS 
Boletim Técnico n° 01/2018 

Devido as alterações na forma do cálculo da Alíquota de ISS para empresas do Simples Nacional impostas pela 

Lei Federal 155/2016 e visando flexibilizar processos, bem como a diminuição de erros na emissão das notas 

fiscais de serviço, serão procedidas algumas alterações no sistema emissor de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 

(NFS-e) e de Declaração Eletrônica de ISS (Deiss), aplicável as empresas do Simples Nacional, que vou expor a 

seguir: 

1. NÃO SERÁ MAIS NECESSÁRIO INFORMAR A ALÍQUOTA DE ISS NAS NOTAS COM IMPOSTO PRÓPRIO. 

Nos casos em que o próprio emissor da NFSe for o pagador do ISS o sistema não mais exigirá a informação da 

alíquota do ISS.  

Contudo o campo da Alíquota continuará visível e com o valor 0 (zero). Neste caso, as notas deverão ser 

emitidas com estes parâmetros no sistema. 

 
Figura 1 

Como consequência disto o valor do imposto (ISS) nas notas ficará igual a zero. 

A informação do valor da Alíquota será feita pelos Responsáveis Contábeis no momento de efetuar a Entrega 

da Declaração de ISS na Deiss, cujo prazo legal até a presente data é o último dia do mês subsequente ao da 

emissão da nota, período em que normalmente já se tem apurado o faturamento e alíquotas dos impostos das 

empresas do Simples Nacional. No item 3 deste boletim técnico será descrita esta rotina. 

* Se for inserido algum valor diferente de zero no campo Alíquota o sistema irá realizar o cálculo do imposto normalmente, multiplicando 

a base de cálculo pela alíquota. Deve ser feita a emissão das notas desta forma em situações muito restritas. 

2. NOTAS DE SERVIÇO COM RETENÇÃO DE ISS DEVEM TER OBRIGATORIAMENTE O VALOR DA ALÍQUOTA 

INFORMADA 

Nos casos em que o responsável pelo pagamento do ISS for o Tomador do Serviço deverá ser informado o valor 

da Alíquota Efetiva de ISS a que a empresa Emissora da Nota estava sujeita no mês anterior ao da prestação 

do serviço, conforme determina o item I, §4° do Art. 21 da Lei Complementar 123/2006, transcrito abaixo.  

I - a alíquota aplicável na retenção na fonte deverá ser informada no documento fiscal e corresponderá 

à alíquota efetiva de ISS a que a microempresa ou a empresa de pequeno porte estiver sujeita no mês 

anterior ao da prestação;   

Se não houver a informação do valor da Alíquota, a Legislação manda empregar a alíquota máxima de 5%. 

Lembrando que para emitir a NFSe com retenção é necessário marcar a caixa de seleção “Retido”, conforme 

demonstra a Figura 2. 

 
Figura 2 
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3. ROTINA DE DECLARAÇÃO NA DEISS – INFORMAÇÃO DA ALÍQUOTA DE ISS 

Copio a seguir trechos do Manual das Atualizações do Sistema Deiss disponibilizado pela empresa responsável 

pelo Software, que dispõe orientações para Lançamento de Notas e Fechamento da Declaração. 

 
Figura 3 – Rotina de Lançamento de Notas – Manual Pronim página 5. 
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Figura 4 – Rotina de Fechamento da Declaração – Manual Pronim página 6. 
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Considerações Finais 

Com a aplicação destas novas rotinas se conseguirá evitar grandes transtornos aos Escritórios Contábeis, se 

evitando que sejam obrigados a realizar a apuração da Receita Bruta Total de todos seus clientes optantes pelo 

Simples Nacional já no primeiro dia posterior à conclusão de cada competência. 

Saliento que estas alterações se aplicam somente às empresas optantes pelo Simples Nacional. Todas as 

demais empresas ou autônomos continuam com as mesmas rotinas para Emissão de Nota de Serviço e 

Declaração de ISS. 

 

Ijuí, 12 de Janeiro de 2018. 

 

Cordialmente. 

 

Cristiano Goi Palharini 
Assessor Administrativo 

Secretaria Municipal da Fazenda - CCT 
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