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BENEFICIÁRIOS 

30% 10% 5%

Pessoas físicas (todo Brasil) X X

PJ - Optante do SIMPLES (1) X

PJ - Responsável tributário (2) X

Condomínio edilício X

Entidades filantrópicas soteropolitanas 

de assistência social, de saúde, de 

cultura, de meio ambiente, de proteção 

animal, de pessoas com deficiência, 

bem como a Fundação Gregório de 

Matos (3)

X X

(1) Todas PJ devem estar estabelecidas no Município de Salvador

(3) Benefícios a serem implantados a partir de 1º/04/14

CRÉDITO DO ISS PAGO

BENEFICIÁRIOS

REGISTRO DE 

NOTAS SEM 

IDENTIFICAÇÃO 

DO 

COMPRADOR

PARTICIPAÇÃO 

EM SORTEIOS

(2) exceto órgão públicos e instituições financeiras e assemeladas e nos seguintes casos: a) Serviços iniciados no 

exterior; b) Prestador de serviços que não emita a NFS-e, ou quando desobrigadas da sua emissão, não façam prova de 

sua inscrição no cadastro mobiliário no Município; c) Prestadores estabelecidos em outros municípios que prestem 

serviços previstos nas exceções constantes no art. 3º da Lei nº 116/03; e d) Serviços prestados por profissionais 

autônomos não cadastrados no município.
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REGRAS DE NEGÓCIO 



REGRAS DE NEGÓCIO 

• As regras referentes à substituição 
tributária, imunidade, isenção, 
sociedades uniprofissionais estarão 
incorporadas ao sistema; 

• Eliminação dos erros de 
preenchimento dos campos da Nota 
e de interpretação da legislação 
tributária municipal. 



Regra 1 – Retenção do ISS pelo Tomador 

TOMADOR SERVIÇOS 

Todas as 

Pessoas 

Jurídicas 

a) Serviços iniciados no exterior; 

b) Prestador de serviços não emite a NFS-e, ou 

quando desobrigadas da sua emissão, não 

façam prova de sua inscrição no cadastro 

mobiliário no Município; 

c) Prestadores estabelecidos em outros 

municípios que prestem serviços previstos nas 

exceções constantes no art. 3º da Lei nº 116/03; 

d) Serviços prestados por profissionais 

autônomos não cadastrados no município; 

REGRAS DE NEGÓCIO 



TOMADOR SERVIÇOS 

Órgãos públicos 

Atividades e serviços financeiros 

Seguradoras 

Concessionários e permissionários de 

serviços públicos 

Condomínios não residenciais e 

administradoras de shoppings centers 

Serviços sociais autônomos 

Lojas de departamento 

Supermercados, comércio atacadista 

e indústrias não integrantes do 

SIMPLES 

Todos os serviços 

Regra 1 – Retenção do ISS pelo Tomador 

REGRAS DE NEGÓCIO 



TOMADOR SERVIÇOS 

Hospitais e 

clínicas 

7.10 – Limpeza, manutenção e conservação de vias e 

logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, 

parques, jardins e congêneres. 

11.02 – Vigilância, segurança ou monitoramento de 

bens e pessoas. 

14.10 – Tinturaria e lavanderia. 

17.05 – Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em 

caráter temporário, inclusive de empregados ou 

trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados 

pelo prestador de serviço. 

Regra 1 – Retenção do ISS pelo Tomador 

REGRAS DE NEGÓCIO 



TOMADOR SERVIÇOS 

Planos de 

saúde 

10.05 – Agenciamento, corretagem ou intermediação 

de bens móveis ou imóveis não abrangido em outros 

itens ou subitens 

10.09 - Representação de qualquer natureza inclusive 

comercial 

Serviços passíveis de dedução. Itens da lista de 

serviços do 4.01 a 4.21 

Empresas de 

publicidade e 

propaganda 

Todos serviços passíveis de dedução (regra a ser 

implantada em 01/01/14) 

Regra 1 – Retenção do ISS pelo Tomador 

REGRAS DE NEGÓCIO 



TOMADOR SERVIÇOS 

Empresas de 

construção civil 

e 

incorporadoras 

3.05 – Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso 

temporário. 

7.02  - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 

obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras 

semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, 

drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a 

instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o 

fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora 

do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, 

portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas 

pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que 

fica sujeito ao ICMS). 

7.10 – Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros 

públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. 

10.05 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou 

imóveis não abrangido em outros ítens ou subitens... 

10.09 - Representação de qualquer natureza inclusive comercial 

Regra 1 – Retenção do ISS pelo Tomador 
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TOMADOR SERVIÇOS 

Empresas de 

construção civil 

e 

incorporadoras 

10.09 - Representação de qualquer natureza inclusive comercial 

11.02 – Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas. 

11.03 – Escolta, inclusive de veículos e cargas. 

11.04 – Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de 

bens de qualquer espécie. 

14.01 – Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, 

restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, 

aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto 

peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 

14.05 – Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, 

beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, 

corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer. 

14.06 – Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, 

inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com 

material por ele fornecido. 

14.13 – Carpintaria e serralheria. 

17.05 – Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive 

de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo 

prestador de serviço. 

Regra 1 – Retenção do ISS pelo Tomador 
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Regra 2 – Entidades imunes 

Conforme situação 
constante do Cadastro 
Fiscal decorrente de 

requerimento de 
reconhecimento de 

imunidade  

REGRAS DE NEGÓCIO 



Regra 3 – Serviços isentos/benefícios fiscais 

HIPÓTESE DE ISENÇÃO 
REGRAS – ÍTENS 

LISTA SERVIÇOS 
ALÍQUOTA 

1 - Atividades ou espetáculos culturais, 

exclusivamente promovidos por entidades 

vinculadas ao Poder Público. 

Todos Isento 

2 - Clubes culturais, inclusive de cinema, 

legalmente constituídos, conforme 

Regulamento. 

12.11, 12.02, 12.07, 

12.08, 12.11, 12.12, 

12.13,12,14, 12.16 

e 12.17. 

Isento 

3 - Fundação instituída pelo Município e a 

empresa pública municipal. 
Todos Isento 

4 - Instituições sem fins lucrativos mantidas por 

federações ou associações de classe, e/ou 

instituições sem fins lucrativos criadas pelo 

Poder Público. 

Todos Isento 

5 - Prestação de serviços relacionados aos 

jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 
Todos Isento 

REGRAS DE NEGÓCIO 



Regra 3 – Serviços isentos/benefícios fiscais 

HIPÓTESE DE ISENÇÃO 
REGRAS – ÍTENS 

LISTA SERVIÇOS 
ALÍQUOTA 

6 - Obras e instalações relacionadas a 

implantação do metrô 
7.02, 7.04 e 7.05 Isento 

7 - FIFA e entidades vinculadas à organização 

e à realização da COPA DO MUNDO 2014 
Todos Isento 

8 - Programa Minha Casa Minha Vida – PAR 

(até 3 SM) 
7.02 Isento 

9- Pequenos clubes sociais, assim definidos 

em ato do Poder Executivo. 
Todos 

Redução 

de 50% 

10 - Competições desportivas em geral, 

programadas pelas respectivas entidades 
12.11 

Redução 

de 50% 

11 - Exportação de Serviços Todos Não 

incidência 

REGRAS DE NEGÓCIO 



HIPÓTESE DE ISENÇÃO 
REGRAS – ÍTENS 

LISTA SERVIÇOS 
ALÍQUOTA 

12 - Serviços prestados por empresa, com faturamento 

no exercício anterior de até R$ 360.000,00, não optante 

do Simples Nacional, localizada em logradouro 

integrante da RA – I e RA –II em processo de 

deterioração, definido em regulamento . 

Todos 

2% 

13 - Serviços prestados por empresa, com faturamento 

no exercício anterior de R$ 360.001,00  a 

R$3.600.000,00  não optante do Simples Nacional, 

localizada em logradouro integrante da RA – I e RA –  

II, em processo de deterioração, definido em 

regulamento  

Todos 

2% 

14 - Serviços de construção e reforma de unidades 

imobiliárias destinados a empreendimentos hoteleiros, 

edifícios de garagem, educacionais, livrarias, teatros, 

cinemas e outros espaços culturais, situados em 

logradouros em processos de deterioração, definidos em 

ato do Poder Executivo, localizados na RA-I e II 

7.02 e 7.05 

2% 

REGRAS DE NEGÓCIO 

Regra 3 – Serviços isentos/benefícios fiscais 



HIPÓTESE DE ISENÇÃO 
REGRAS – ÍTENS 

LISTA SERVIÇOS 
ALÍQUOTA 

15 - Serviços de construção e reforma de unidades imobiliárias 

destinados à implantação de Pólo de Desenvolvimento 

Econômico,  localizados em logradouros definidos em ato do 

Chefe do Poder Executivo  integrantes das RA-I e RA-II ou 

implantados na ZUE-II (Zona de Uso  Especial Parque 

Tecnológico) institucionalizada pela Lei nº 7.400/08,  destinada 

a alta tecnologia 

7.02 e 7.05 

2% 

16 - Serviços de construção e reforma de unidades imobiliárias 

integrantes das RA-I e RA-II ou implantados na ZUE-II (Zona 

de Uso Especial Parque Tecnológico) institucionalizada pela Lei 

nº 7.400/08, destinada a alta tecnologia 

7.02 e 7.05 

2% 

17 - Serviços de construção e reforma de unidades imobiliárias 

destinados a empreendimentos industriais, comerciais ou de 

serviços  localizados na Região Administrativa I (Centro) ou II 

(Itapagipe), em logradouro em processo de deterioração 

definido em regulamento, e de alta tecnologia implantados com 

a utilização de incentivos fiscais  concedidos pelo Estado da 

Bahia, suas autarquias, fundações ou órgãos a ele vinculado 

7.02 e 7.05 

2% 

REGRAS DE NEGÓCIO 

Regra 3 – Serviços isentos/benefícios fiscais 



HIPÓTESE DE ISENÇÃO 
REGRAS – ÍTENS 

LISTA SERVIÇOS 
ALÍQUOTA 

18 - Serviços de Alta Tecnologia implantados com a utilização 

de incentivos fiscais concedidos pelo Estado da Bahia, suas 

autarquias, fundações ou  órgãos a ele vinculados 

1.01 a 1.08 

2% 

19 - Serviços prestados nas unidades imobiliárias localizadas 

na ZUE II (Zona de  Uso Especial Parque Tecnológico), 

institucionalizada pela Lei nº 7.400/08, destinados a Alta 

Tecnologia 

Todos 

2% 

20 - Serviço de ensino fundamental, médio e superior  

desenvolvido em  unidade imobiliária localizada em 

logradouro da Região Administrativa  I, Centro, em processo 

de deterioração, definido em ato do Poder  Executivo 

8.01 

2% 

21 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais 

relativos a  habitação popular 
20.01 

2% 

22 - Serviços de alta tecnologia, definidos em ato do Poder 

Executivo,  prestados em unidades imobiliárias localizadas 

em logradouros em  processo de deterioração da Região 

Administrativa RA-I, também  definidos pelo Poder Executivo. 

1.01 a 1.08 

2% 

REGRAS DE NEGÓCIO 

Regra 3 – Serviços isentos/benefícios fiscais 



Regra 4 – Sociedades Uniprofissionais 

• Apenas as Sociedades Simples 
Puras (código 223-2) poderão 
beneficiar-se da tributação 
com base de cálculo fixa; 

• As demais serão tributadas 
pelo faturamento. 

REGRAS DE NEGÓCIO 



Regra 5 – Empresas do SIMPLES 

• As empresas deverão informar 
mensalmente, previamente a 
emissão da primeira NFS-e do 
mês, o faturamento acumulado 
dos últimos 12 meses 
conforme tabela a seguir: 

REGRAS DE NEGÓCIO 



Regra 5 – Empresas do SIMPLES 

Receita Bruta últimos 12 meses  (R$) Alíquota ISS 

Até 180.000,00 2,00%

De 180.000,01 a 360.000,00 2,79%

De 360.000,01 a 540.000,00 3,50%

De 540.000,01 a 720.000,00 3,84%

De 720.000,01 a 900.000,00 3,87%

De 900.000,01 a 1.080.000,00 4,23%

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 4,26%

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 4,31%

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 4,61%

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 4,65%

De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 5,00%

REGRAS DE NEGÓCIO 



Regra 5 – Empresas do SIMPLES 

• As alíquotas serão utilizadas para 
definir o valor do ISS a ser retido 
pelo Tomador, quando for o caso; 

• Quando o prestador for o 
responsável pelo pagamento do 
ISS os campos “Base de Cálculo”, 
“Alíquota” e “Valor do ISS” ficarão 
em branco. 

REGRAS DE NEGÓCIO 



SORTEIOS 

ENDEREÇOS PARA TESTES 

https://notahml.salvador.ba.gov.br - emissão de nota on line 

https://notahml.salvador.ba.gov.br/abrasf - emissão do RPS 

 

E-MAIL PARA ENVIO DE SUGESTÕES 

notasalvador@sefaz.salvador.ba.gov.br 

 

 

http://notahml.salvador.ba.gov.br/
http://notahml.salvador.ba.gov.br/
http://notahml.salvador.ba.gov.br/
mailto:mail%3Anotasalvador@sefaz.salvador.ba.gov.br
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