Prefeitura do Município de Londrina
Estado do Paraná
SECRETARIA DE FAZENDA
GERÊNCIA DE GESTÃO FISCAL
REGIMES ESPECIAIS DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS ACERCA DA TRIBUTAÇÃO-BASE DE CÁLCULO DO ISS.
ATUALIZADO EM 17.08.2018
APLICAÇÃO

BASE LEGAL
IN 001/GAB/SMF-03/05/2014
– Art 1º Parágrafo 10,I
IN 001/GAB/SMF-03/05/2014
– Art 1º Parágrafo 10,II

TRANSPORTE PÚBLICO

Permite deduzir da base de cálculo do ISS, custo com mercadorias gasto pelo
hóspede, como restaurante, frigobar.
Permite a emissão da NF pelo valor total pago pelo cliente e deduzir o valor a
repassar à operadora ou empresa que executar o serviço e manter como base
de cálculo a comissão da agência
Permite a emissão da NF pelo valor total pago pelo cliente e deduzir o valor a
repassar ao profissional parceiro, relativamente aos valores referentes à
parcela atribuída a esses últimos, nos termos do contrato estabelecido entre
as partes
Permite a emissão de uma nota única diária, sem identificação do Tomador

PEDÁGIO

Permite a emissão de uma nota única diária, sem identificação do Tomador

REPROGRAFIA -

Para valores menores de R$ 10,00 permite a emissão de uma nota única
diária, contendo o resumo das receitas.
Permite a emissão de uma nota única mensal, sem identificação do Tomador

ATIVIDADE
HOTÉIS
AGÊNCIAS DE TURISMO

SALÃO PARCEIRO

TELECOMUNICAÇÕES
ENSINO SUPERIOR
ENSINO A DISTÂNCIA

Permite a emissão de uma nota única mensal para receitas diversas das
mensalidades, como taxa de vestibular etc.
Permite a emissão de uma única NF por mês, até 30/06/2020.

ESTACIONAMENTO DE
VEÍCULOS
DIVERSÃO LAZER,
ENTRETENIMENTO
CINEMAS

Permite a emissão de uma única nota diária resumindo as operações do dia

FARMÁCIA DE
MANIPULAÇÃO
CARTÓRIOS

Permite a emissão de uma única nota diária resumindo as operações do dia

ADVOGADOS

PERÍCIAS JUDICIAIS

SERVIÇOS QUE NÃO
SOFREM RETENÇÃO DO
ISS
SERVIÇOS CUJO ISS É
DEVIDO NO MUNICÍPIO
DO TOMADOR

Permite a emissão de uma única nota diária resumindo as operações do dia
Permite a emissão de uma única nota diária resumindo as operações do dia

Permite a dedução da base de cálculo do ISS o valor cobrado correspondente
a Taxas Judiciárias
Para emissão de NF referente a honorários de Sucumbência, foi criado o
subitem 17.14.2 , o qual ISS será sempre direcionado ao prestador. Para os
demais serviços de advocacia deverá emitir a NF no subitem 17.14.1, o qual
sujeita-se a regras normais de retenção na fonte.
A emissão de Nota Fiscal de Serviços referentes a honorários de perícias
judiciais, deverá ser sem identificação no campo destinado aos dados do
tomador de serviços.
A responsabilidade pelo recolhimento do ISS é exclusiva dos prestadores de
serviços dos subitens 4.22, 4.23, 5.09, 10.04, 15.01 e 15.09 .
O ISS devido pela prestação de serviços dos subitens 4.22, 4.23, 5.09, 10.04,
15.01 e 15.09 deverá ser recolhido ao município do endereço do tomador do
Serviço (suspenso a partir de 23/03/2018 conforme Medida Cautelar na
ADIN nº 5.835/2018).

IN 001/GAB/SMF-03/05/2014
– Art 1º Parágrafo 10,III

IN 001/GAB/SMF-03/05/2014
– Art 18, I
IN 001/GAB/SMF-03/05/2014
– Art 18, II
IN 001/GAB/SMF-03/05/2014
– Art 18, III
IN 001/GAB/SMF-03/05/2014
– Art 18, IV
IN 001/GAB/SMF-03/05/2014
– Art 18, V
Portaria 002/2015/DFT/SMF
28/05/2015
Portaria 001/2018/DFT/SMF
17/07/2018 – Artigo 1º, I
Portaria 001/2018/DFT/SMF
17/07/2018 – Artigo 1º, II
Portaria 001/2018/DFT/SMF
17/07/2018 – Artigo 1º, III
Portaria 001/2018/DFT/SMF
17/07/2018 – Artigo 1º, IV
Portaria 004/2015/DFT/SMF30/07/2015
Portaria 005/2015/DFT/SMF30/07/2015

Portaria 002/2016/DFT/SMF15/02/2016
IN 002/GAB/SMF-22/02/2018

Art. 1º da Lei Complementar
157/2016 e Art. 107 da Lei
Municipal 7.303/97 - CTML

PLANOS DE SAÚDE

Permite deduzir da base de cálculo do ISS os valores pagos e os repasses em
decorrência desses planos, a hospitais, clínicas, laboratórios de análises,
ambulatórios, prontos-socorros, etc, bem como a profissionais autônomos
que prestem serviços descritos nos demais subitens do item 4 da lista de
serviços.

IN 001/GAB/SMF-30/01/2018

