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ANEXO I 

REQUERIMENTO/DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DO ISSQN-FIXO 
 

Venho, por meio deste, requerer meu enquadramento no regime de ISSQN-FIXO para pagamento do 
ISSQN pela aplicação de valor fixo anual às Sociedades Uniprofissionais nos moldes legais a partir de 
_____/_____/______. Para tanto, apresento este e declaro o preenchimento dos requisitos legais 

estabelecidos no §1º do artigo 64 da Lei Municipal nº 2349/1998 e suas alterações, observada a LC 123/06 
(Simples Nacional) e suas alterações. 
 

SOLICITAÇÃO: Inicial( ) - Alteração de ISSQN-Variável para ISSQN-Fixo( ) - Renovação ( ) 

I - DADOS DO CONTRIBUINTE 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 

ENDEREÇO: Nº: COMPLEMENTO: 

BAIRRO: CIDADE/UF: CEP: 

TELEFONE:  (             ) E-MAIL: 

 

II - DADOS DA ATIVIDADE 

CÓDIGO CNAE CÓDIGO DE SERVIÇO DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

   

   

   

 

III – SÓCIOS (TITULAR)/EMPREGADOS  (Anexar fotocópia da última RAIS completa e seu respectivo comprovante de entrega) 

Nº DE SÓCIOS: Nº DE EMPREGADOS: OUTROS: 

 

IV – REQUISITOS LEGAIS (§1º, art. 64, da Lei 2349/1998 e suas alterações, observado a LC 123/06 – Simples Nacional e suas alterações) 

a) Ser prestador dos serviços a que se referem os itens 4.01, 4.02, 4.06, 4.08, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 5.01, 7.01, 10.3, 17.14, 17.16, 17.19, 
17.20, 27.01 e 35.01 da lista de serviços (“caput” do §1º do art. 64 da Lei 2349/1998 e suas alterações); 

b) não ser optante ao Simples Nacional, situação em que as atividades referidas no §1º não são permitidas a tributação do ISSQN Fixo, com exceção 
da atividade 17.19 (inciso VIII, §1º, art. 64, da Lei 2349/1998 e suas alterações); 

c) ter serviços que se caracterizem como trabalho pessoal dos sócios, e não como trabalho da própria sociedade (inciso I, §1º, art. 64, da Lei 
2349/1998 e suas alterações); 

d) não ter como sócio pessoa jurídica (inciso II, §1º, art. 64, da Lei 2349/1998 e suas alterações); 

e) não ser sócia de outra sociedade (inciso III, §1º, art. 64, da Lei 2349/1998 e suas alterações); 

f) não desenvolver atividade diversa daquela a que estejam habilitados profissionalmente os sócios (inciso IV, §1º, art. 64, da Lei 2349/1998 e suas 
alterações); 

g) não ter sócio que dela participe tão-somente para aportar capital ou administrar (inciso V, §1º, art. 64, da Lei 2349/1998 e suas alterações); 

h) não ter natureza comercial ou empresarial (inciso VI, §1º, art. 64, da Lei 2349/1998 e suas alterações); 

i) não explorar mais de uma atividade de prestação de serviços (inciso VII, §1º, art. 64, da Lei 2349/1998 e suas alterações); 

j) não ter sócios que estejam subordinados a diferentes órgãos reguladores e fiscalizadores do exercício profissional (inciso IX, §1º, art. 64, da Lei 
2349/1998 e suas alterações); 

k) não terceirizar ou repassar a terceiros os serviços relacionados à atividade da sociedade (inciso X,§1º,art. 64, da Lei 2349/1998 e suas alterações); e 

l) não ser filial, sucursal, agência, escritório de representação ou contato, ou qualquer outro estabelecimento descentralizado ou relacionado a 
sociedade sediada no exterior (inciso XI, §1º, art. 64, da Lei 2349/1998 e suas alterações). 

 

V - DECLARAÇÃO 

Declaro que as informações prestadas neste formulário são a expressão da verdade e que a empresa atende 
aos requisitos legais para enquadramento ao regime de ISSQN-FIXO e estou ciente de que a inveracidade 
destas informações pode levar o Fisco a efetuar o desenquadramento da empresa do referido regime, com 
data retroativa àquela que fora indevidamente enquadrado, sem prejuízo da aplicação de penalidades por 
infrações à legislação. 

DATA: NOME DO CONTRIBUINTE OU REPRESENTANTE LEGAL: 

_____/_____/______   
ASSINATURA DO CONTRIBUINTE OU REPRESENTANTE LEGAL:  
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