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Ao(À) Sr(a).:
Unidades de Controle e Execução Orçamentária
  
Assunto: Empenho de Despesas com ISS Principal e Juros/Multas de ISS
 
1. Considerando o problema na apropriação para liquidação (no SIAFI) de
empenhos inscritos em RAP, em que as retenções prevejam recolhimentos de ISS e
cuja guia conste juros e multas, como discorre o Memorando-Circular nº
8/2018/UFPR/R/PROPLAN/DCF/DDAF, trazemos tratativas acerca da forma de
empenho das despesas correspondentes.
2. Assim, haja vista a necessidade do mesmo ano de emissão do empenho
para o principal e para os juros e multas, a instrução processual deve ocorrer da
seguinte forma:
2.1. Empenho do ISS Principal:
2.1.1. Prestação de serviços em exercício anterior

I - Elemento de Despesas = 92
II - Subelemento = 39 serviços (Demais classificações podem ser
consultadas ao DAF/SORC)
III - Favorecido = prestador de serviços
IV - Modalidade não aplicável
V - Observação: Recolhimento de ISS correspondente a NF xxx

2.1.2. Prestação de serviços no exercício corrente
I - ND idêntica ao empenho utilizado para pagamento ao
fornecedor
II - Favorecido da prestação de serviços
III - Modalidade não aplicável
IV - Observação: Recolhimento de ISS correspondente a NF xxx

2.2. Empenho de Juros e Multas de ISS
2.2.1. Vencimento do tributo em exercício anterior

I - Elemento de Despesas = 92
II - Subelemento = 47
III - Favorecido = município onde ocorreu a prestação do serviço
(emissor da guia)
IV - Modalidade não aplicável
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I - Memorando-Circular nº 8/2018/UFPR/R/PROPLAN/DCF/DDAF

V - Observação: Recolhimento de ISS correspondente a NF xxx
2.2.2. Vencimento do tributo no exercício corrente

I - ND = 33904715
II - Favorecido = município onde ocorreu a prestação do serviço
(emissor da guia)
III - Modalidade não aplicável
IV - Observação: Recolhimento de ISS correspondente a NF xxx

3. O uso da modalidade licitatória não aplicável, decorre da impossibilidade
de registro parcial dos itens adquiridos em procedimentos licitatórios, especialmente
quando não houve saldo disponível no SIDEC ou no PE.
4. Quanto a Natureza de Despesa relativa ao principal, informamos que a
manutenção da mesma rubrica utilizada no empenho de pagamento ao fornecedor,
respeita a característica do ISS sobre o faturamento da prestação de serviço, de
modo que a observação da Autorização de Empenho deve esclarecer que se trata de
um valor correspondente à retenção de tributos dessa natureza.
5. Em todos os casos, observa-se que o ano de prestação de serviços e o
ano de emissão do documento fiscal são fundamentais para determinar a forma de
instrução da autorização de empenho, restando claro que é possível que o ISS
principal remeta à DEA e os juros/multas correspondam a uma despesa do exercício
corrente, mas o contrário não deve ocorrer.

 

  
Atenciosamente,
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