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Apresentação 

 

O presente manual objetiva orientar os contribuintes do ISS, 

promotores de shows e eventos no Distri to Federal ,  sobre a legislação 

vigente e procedimentos para apuração deste imposto.  

O ISS incide sobre a prestação dos serviços de diversões, lazer, 

entretenimento e congêneres, descrito no item 12 da lista de serviços do 

Anexo I do Decreto nº 25.508/2005 - Regulamento do ISS-RISS/DF. Esta 

lista é a mesma anexa à Lei Complementar nº 116/2003. 

O ISS sobre a prestação de serviços de shows e eventos no Distri to 

Federal é apurado sob regime de estimativa, conforme disposto nos art. 30 a 

37 do RISS/DF e na Portaria nº 73/2018.  

No citado item 12 constam os oito subitens de serviços que estão 

sujeitos a este regime de estimativa: 12.07, 12.08, 12.10, 12.11, 12.12, 

12.14, 12.15 e 12.16  

Sendo assim, existe uma legislação específ ica que trata deste regime, 

a qual será abordada no presente manual, que se encontra subdividido em 

três partes.  

Na primeira parte são apresentados aspectos gerais da legislação do 

ISS contidos no RISS/DF e na Portaria nº 73/2018. 

Na segunda parte serão explicitados os procedimentos para apuração 

do ISS no referido regime de est imativa.  

Na terceira parte constam os anexos da Portaria nº 73/2017.  

Este manual não pretende esgotar o assunto estando aberto a crít icas 

e sugestões que possam melhorá -lo e aperfeiçoá-lo. 

Outros esclarecimentos sobre a legislação tributária do DF relat iva ao 

ISS podem ser obtidos no Portal da Subsecretaria da Receita da Secretaria 

de Economia do DF, em Atendimento Virtual:  

https://www2.agencianet.fazenda.df.gov.br/Atendimento/SAC#/Home 

https://www2.agencianet.fazenda.df.gov.br/Atendimento/SAC#/Home
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Primeira Parte 
 

Legislação do ISS aplicável ao regime de estimativa do ISS para 

serviços de shows e eventos 

 
Conforme mencionado, nesta primeira parte será abordada a legislação 

do ISS aplicável ao regime de estimativa para apuração do ISS incidente 

sobre a prestação de serviços de shows e eventos.  

A principal norma que trata deste regime é a Portaria nº 73, de 31 de 

março de 2017, publicada no DODF nº 66, de 05/04/2017 ,pgs. 11 e 12, a 

qual dispõe sobre procedimentos relativos à prestação de serviços de 

diversões, lazer e entretenimento e estabelece critérios para apuração da 

base de cálculo do ISS e respectivo recolhimento . 

Entretanto, devem ser observados dispositivos das demais normas 

citadas no item a seguir.  

 

  Decreto nº 25.508/2005 - RISS 

o artigos 30 a 37 (regras gerais sobre regime de estimativa  do 

ISS) 

o artigo 48, §5º (percentual de expectat iva máxima de público)  

o artigo art. 71, I, "b" (prazo de recolhimento)  

o Anexo I ( l ista de serviços)  

 

 Portaria nº 73/2017 

 Lei nº 5.281/2013 

 Lei nº 3.730/2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=3730&txtAno=2005&txtTipo=5&txtParte=.
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Segunda parte 

Procedimentos para apuração do ISS devido na prestação de serviços de 

shows e eventos 

Nesta parte serão apresentadas as regras e os procedimentos a serem 

observados pelos prestadores de serviços de diversão, lazer e 

entretenimento (shows e eventos) no Distr ito Federal de que trata a Portaria 

nº 73/2017. 

 

I - Prazo para comunicação ao Fisco do DF da realização do evento  

O contribuinte que realizar a prestação dos serviços descritos nos 

subitens 12.07, 12.08, 12.10, 12.11, 12.12, 12.14, 12.15 e 12.16 da lista do 

Anexo I do Decreto nº 25.508/2005,inscrito ou não no Cadastro Fiscal do 

Distr ito Federal - CF/DF, deverá comunicar ao Fisco cada evento que realizar 

com antecedência mínima de 5 dias da data da prestação do serviço . 

A comunicação acima citada será feita mediante preenchimento do 

formulário "Comunicação de Realização de Shows e Eventos", constante do 

Anexo I deste Manual e seu encaminhamento por GAC (Atendimento Virtual) 

na página da SEEC/DF na internet: www.receita.fazenda.df.gov.br , 

II - Regras para estimativa da receita para efeito de pagamento 

antecipado  e apuração da base de cá lculo do ISS 

Para a estimativa da receita para efeito de pagamento antecipado do 

ISS considerar-se-á um público de 70% da expectativa máxima de público do 

evento, onde ocorrerá a prestação do serviço descrito nos subitens descritos 

no item I acima.  

A expectativa máxima de público do evento será aquela declarada pelo 

prestador do serviço.  

Para f ins de definição de preços, considerar -se-á a seguinte proporção, 

por setor:  

I - meia entrada: 90%; 

II - entrada inteira: 10%. 

Para efeito de apuração da base de cálculo nos casos de valores 

diferenciados de ingressos serão considerados os diversos valores e 

respectivas quantidades disponibi l izadas ao público.  

 

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=25508&txtAno=2005&txtTipo=6&txtParte=A)%20TEXTO%20ORIGINAL
http://www.receita.fazenda.df.gov.br/
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III - Critérios para obtenção da expectativa máxima de público, caso haja 

indícios de subavaliação 

Caso haja indícios de subavaliação em relação ao declarado pelo 

prestador do serviço na forma do item II acima, a expectativa máxima de 

público do evento será obtida com base nos seguintes critérios:  

I - resultado de f iscalizações efetuadas pela Secretaria de Estad o de 

Fazenda ou por outros órgãos;  

II - documentos de controle interno da empresa;  

III - informações veiculadas na imprensa;  

IV - declaração prestada pelo proprietário ou responsável pelo local do 

evento; 

V - análise do croqui do projeto de uti l ização do local do evento, previsto no 

art. 6º, II, "b", da Lei nº 5.281, de 24 de dezembro de 2013.  

 

IV - Redução a base de cálculo do ISS 

Na definição da base de cálculo do ISS, incidente na prestação dos 

serviços de diversão, lazer e entretenimento , independentemente da forma 

de apuração, deverá ser observada a redução de que trata o art.  1º da Lei nº 

3.730, de 30 de dezembro de 2005.  

 

V –  Preenchimento da planilha do Anexo II da Portaria nº 73/2017  

O prestador dos serviços de diversões, lazer e entretenimento  1º 

preencherá a planilha do Anexo II, que deverá ser encaminhada, juntamente 

com a "Comunicação de Realização de Shows e Eventos" constante do 

Anexo I da Portaria nº 73/2017 e seu encaminhamento por GAC (Atendimento 

Virtual) na página da SEEC/DF na internet: www.receita.fazenda.df.gov.br , 

VI –  Arbitramento da base de cálculo do ISS, caso não seja comunicada 

previamente a realização do serviço de diversão, lazer e entretenimento  

Verif icada a prestação de qualquer serviço de diversão, lazer e 

entretenimento sem a devida comunicação prevista, a base de cálculo do 

imposto será arbitrada pelo Fisco, levando-se em consideração os seguintes 

parâmetros:  

I - quantidade de ingressos efetivamente vendida ou estimada na forma do 

art. 2º;  

II - preço cobrado.  

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=3730&txtAno=2005&txtTipo=5&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=3730&txtAno=2005&txtTipo=5&txtParte=.
http://www.receita.fazenda.df.gov.br/
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Para definição dos parâmetros acima poderão ser util izados um ou 

mais dos seguintes elementos:  

a) informações veiculadas na imprensa;  

b) informações fornecidas por empresas de vendas de ingressos;  

c) documentos de controle interno;  

d) declarações do prestador e do tomador do serviço;  

e) resultado de f iscalizações efetuadas pela Secretaria de Estado de 

Fazenda ou por outros órgãos;  

f) croqui do projeto de util ização do local do evento, em conjunto com a 

declaração do público est imado, ambos com previsão no art. 6º, II, "b" e "c", 

da Lei nº 5.281, de 24 de dezembro de 2013.  

 

VII –  Exclusão da Secretaria de Cultura do Distrito Federal do regime de 

estimativa de apuração do ISS nos serviços de diversão, lazer e 

entretenimento 

Fica excluída do regime de estimativa de apuração do ISS nos serviços 

de diversão, lazer e entretenimento  a Secretaria de Estado de Cultura do 

Distr ito Federal, relativamente aos eventos em que seja substituta tributária 

na forma do art. 8º do Decreto nº 25.508, de 19 de janeiro de 2005.  

A Secretaria de Estado de Cultura do Distr ito Federal deverá recolher o 

imposto apurado na forma do art. 71, I, "b", do Decreto nº 25.508, de 19 de 

janeiro de 2005, observando-se o disposto no art. 48, § 1º, do mesmo 

Decreto.  

 

VIII - Procedimento fiscal de monitoramento 

Os prestadores dos serviços descritos nos subitens 12.07, 12.08, 

12.10, 12.11, 12.12, 12.14, 12.15 e 12.16, que f izeram a comunicação 

mencionada no item I , estarão sob procedimento f iscal de monitoramento no 

período de 30 dias após a realização do evento, aplicando-se no caso de não 

recolhimento do imposto, no todo ou em parte, a multa prevista no art. 144, I, 

do Decreto nº 25.508, de 19 de janeiro de 2005.  

 

 

 

 

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=25508&txtAno=2005&txtTipo=6&txtParte=A)%20TEXTO%20ORIGINAL
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=25508&txtAno=2005&txtTipo=6&txtParte=A)%20TEXTO%20ORIGINAL
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=25508&txtAno=2005&txtTipo=6&txtParte=A)%20TEXTO%20ORIGINAL
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IX –  Prazo de recolhimento do ISS relativo a prestação de serviços de 

shows e eventos 

O ISS referente aos serviços de shows ou eventos será recolhido até o 

penúltimo dia, anterior à realização do evento, com a ut i l ização do código de 

receita 1708-ISS NORMAL. 
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Terceira Parte 

ANEXO II 

ANEXO I 

Comunicação de realização de shows e eventos 

DADOS DO PROMOTOR DO EVENTO 

Inscrição CF/DF 

      

Inscrição CPF/CNPJ 

      

Nome/Razão Social 

      

Endereço 

      

Bairro 

      

Cidade 

      

CEP 

      

UF 

   

INFORMAÇÕES DO EVENTO 

NOME DO EVENTO 

           

Endereço  

  

Bairro 

      

Cidade 

      

Data do evento 

______/______/_______ 

Horário de realização do evento 

De ____:____ às ____:_____ 

  

EXPECTATIVA MÁXIMA DE PÚBLICO DO EVENTO:           

Total de ingressos a serem disponibilizados ao público (incluídas as cortesias) 
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Nome do 

Evento 
  

Local   

Data (s)   

Horário (s)   

  I II III IV V 

Setor 

(descrição) 

Expectativa 

máxima de 

público do 

evento  

(Art. 2º §1º) 

Público 

Estimado= 

( I ) x 0,7. 

(Art. 2º 

caput)  

  

Valor da 

Meia 

Entrada 

  

Valor 

da 

Entrada 

Inteira 

Base de cálculo por setor 

= (II)x{[0,9x(III)]+[0,1x(IV)]} 

(Art. 2º, §2º) 

 1 -           

 2 -           

 3 -           

...           

VI - Base de cálculo total (V.1+V.2+V.3+...)   

VII - Base de Cálculo Reduzida (Art. 2º, §5º) = (VI) x 0,4    

VIII - ISS devido = (VII) x 5%   

  

 


