CIRCULAR Nº 50/2018- ISS PELA TAXA DE AGENCIAMENTO NO
TRABALHO

TEMPORÁRIO

–

ENTENDIMENTO

DO

MUNICÍPIO

DE

SOROCABA

Prezados Associados,
Vimos pelo presente informar que a ASSERTTEM pleiteou posicionamento do
município de Sorocaba – SP a respeito da base de cálculos e alíquota do ISSQN
para as agências de trabalho temporário através de consulta formulada no Oficio
N° 0341/2018.
Em resposta ao referido Oficio, o município se pronuncio favorável as agências,
com incidência apenas sob a taxa de administração recebida pelas agências e
alíquota de 5% conforme o trecho a seguir:
“Para o serviço prestado, classificado no CNAE 7820-5/00 – Locação de
mão de obra temporária, correspondente ao subitem 17.05 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,
inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários,
contratados pelo prestador de serviço - a base de cálculo é o valor
cobrado a título de intermediação e a alíquota a ser aplicada é de 5%
conforme previsão do art. 22, inciso IV, § 2º da Lei Municipal Nº 4.994/95.
No sistema emissor de NFS-e existe uma configuração para o CNAE
7820-5/00 que possibilita a inclusão de itens não tributáveis na nota fiscal.”

Legislação Municipal – ISSQN – Subitem 17.05
“Artigo 22 - A alíquota do imposto é de: (Redação dada pela Lei nº
5528/1997)
IV - 5% (cinco por cento) para os demais itens constantes da lista anexa.
(Redação dada pela Lei nº 6954/2003)
§ 2º Da base de cálculo dos serviços descritos no item 17.05 da Lista de
Serviços, serão excluídas as importâncias relativas ao efetivo
pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores,
inclusive impostos federais, conforme disposto em regulamento.
(Redação acrescida pela Lei nº 7901/2006) (Revogado pela Lei nº
9798/2011) (Repristinado pela Lei nº 9985/2012). (§ 9º transformado em
§ 2º pela Lei nº 11.230/2015).”
Assim, as agências que prestam serviços de intermediação de trabalhadores
temporários no município de Sorocaba devem recolher o ISS apenas sobre a
taxa de agenciamento, verdadeiro preço do serviço, ressaltando que a alíquota
é de 5% (cinco por cento)
Ademais, o Departamento Jurídico da ASSERTTEM encontra-se à disposição
para esclarecimentos necessários, por e-mail juridico@asserttem.com.br.

São Paulo, 8 de outubro de 2018.

Toni Camargo
Diretor Jurídico da ASSERTTEM

