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Assunto: SERVIÇOS DE FRETAMENTO RODOVIÁRIO - EVENTUAL

FRETAMENTO: é um serviço que consiste em transportar pessoas ou bens  de um ponto
a outro, onde não há cessão do bem ao contratante, porém ocorre o uso de mão de obra.
Este serviço poderá ser realizado em âmbito municipal, intermunicipal e interestadual.

NOTA FISCAL:  quando o serviço for municipal nota fiscal de prestação de serviços do
município. Quando o serviço for intermunicipal ou interestadual a nota fiscal é específica
para o transporte conforme o estabelecido pela Receita Estadual do Estado do Paraná e
incide ICMS.
Conforme  Art.  1º  do  Convênio  nº  6/1989  SINIEF  “Ficam  instituídos  os  seguintes
documentos fiscais a serem utilizados pelos contribuintes do Imposto Sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual  e  Intermunicipal  e  de  Comunicação -  ICMS,  conforme as operações ou
prestações que realizarem: 
I-...
II- Nota Fiscal de Serviço de Transporte, mod. 7; 
III-....
A Nota Fiscal de Serviço de Transporte deve ser emitida antes do inicio da prestação do
serviço.  É obrigatória  a  emissão de uma Nota  Fiscal,  por  veículo,  para cada  viagem
contratada.

INSS -  Segundo o Art.  112, da Seção I do Capítulo VIII  da IN 971/2009, a empresa
contratante  de  serviços  prestados  mediante  cessão  de  mão  de  obra  ou  empreitada,
inclusive em regime de trabalho temporário, a partir da competência fevereiro de 1999,
deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação  de  serviços  e  recolher  à  Previdência  Social  a  importância  retida,  em
documento de arrecadação identificado com a denominação social e o CNPJ da
empresa contratada, observado o disposto no art. 79 e no art. 145.

§ 1º Para fins do disposto no caput, a empresa contratada deverá emitir nota fiscal, fatura
ou recibo de prestação de serviços específica para os serviços prestados em condições
especiais pelos segurados ou discriminar o valor desses na nota fiscal, na fatura ou no
recibo de prestação de serviços.

Segundo  o  Inciso  II  do  Art.  122  da IN  971/2009,  nos  casos  em que  não houver  a
discriminação  de  valores  de  materiais  ou  equipamentos na  nota  fiscal,  deve  ser
aplicada a base de cálculo da retenção de 30% (trinta por cento) do valor bruto da nota
fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços para os serviços de transporte de
passageiros, cujas despesas de combustível e de manutenção dos veículos corram por
conta da contratada.

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO : 

2640
Contribuição Retida sobre NF/Fatura da Prestadora de Serviço - CNPJ - Uso Exclusivo do Órgão do
Poder Público - Administração Direta, Autarquia e Fundação Federal, Estadual, do Distrito Federal ou
Municipal (contratante do serviço).
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ISS: quando o serviço for prestado dentro do município deve ser emitida a nota fiscal de
prestação de serviço eletrônica e incide ISS. Quando o serviço for realizado por empresa
com  endereço  em  outro  município,  mas  o  serviço  for  realizado  por  exemplo,  nas
dependências do CEDETEG, deve ser emitida uma Guia de Contribuinte Eventual  de
ISS.
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