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Introdução: Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, instituída por meio de lei
e cobrada mediante lançamento. São tipos de tributos os impostos, taxas e
contribuições de melhoria. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN),
de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a
prestação de serviços por empresas ou profissionais autônomos constantes na lista de
serviços anexa à Lei Complementar 116/2003. Os municípios próximos devem ter uma
cobrança do ISSQN de forma que as alíquotas dos serviços não tenha variação,pois a
variação gera vantagem para um e uma perda na Receita Municipal para o outro.
Objetivo: Constitui objetivo geral da pesquisa estabelecer as discrepâncias na cobrança
do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) na Região Metropolitana do
Vale do Aço (RMVA) no Estado de Minas Gerais. Metodologia: A pesquisa quanto ao
objetivo se classifica como Exploratória e quanto à natureza como pesquisa qualitativa.
No desenvolvimento do trabalho foi utilizada a pesquisa bibliográfica e documental. 
O objeto de pesquisa é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)
contido no Código Tributário Nacional (CTN), nos Códigos Tributários Municipais e
demais leis municipais. O procedimento foi o de confrontação entre os códigos
tributários dos municípios de Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo e Santana do
Paraíso que fazem parte da Região Metropolitana do Vale do Aço (RMVA).
Resultados: A Lei Complementar nº 116 de 31 de Julho de 2003 dispõe sobre o
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), de competência dos
Municípios e do Distrito Federal, e estabelece normas gerais relativas ao Imposto a
serem cumpridas por todos os municípios. O Anexo A da referida lei estabelece uma
lista de serviços a ser seguida pelos Estados e Municípios, com 40 categorias e 198
subcategorias de serviços. Após a análise das legislações municipais foi possível
observar os pontos importantes contidos nas leis que apresentam discrepâncias quanto
aos tipos de serviços sujeitos a cobrança do imposto e as alíquotas praticadas variando
dessa forma: Ipatinga de 2% a 5%, Coronel Fabriciano de 3% a 5%, Santana do
Paraíso de 3% e Timóteo de 3% a 5%. É importante ressaltar que cada município tem
uma lista anexa a suas leis de serviços, existindo entre Coronel Fabriciano e Timóteo
listas são parecidas, assim como as de Ipatinga e Santana do Paraíso, porém há uma
necessidade de alinhar suas terminologias, fazer com que fiquem mais objetivas, se
possível iguais, de uma forma que os prestadores e tomadores de serviços entendam, e
para não haver discrepâncias mesmo porque trata-se de municípios muito próximos.
Conclusão: Pela análise das leis tributárias municipais de Ipatinga, Coronel Fabriciano,
Santana do Paraíso e Timóteo foi percebido a existência de diferenças significativas
entre elas. Para levar adiante a discussão da criação da Região Metropolitana do Vale
do Aço é necessária reformulação das leis tributárias dos municípios envolvidos.

Palavras-chave: Issqn. Região metropolitana do v. Cobrança de imposto.. 

Agências de fomento: Unileste

15ª Semana de Iniciação Científica e 6ª Semana de Extensão: Ciência para o Desenvolvimento Regional

24 a 26 de setembro de 2013, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste


