
Agenda de Obrigações Municipal - São Paulo - Janeiro/2017 

 

Até: Segunda-feira, dia 9  

ISS 

Fato Gerador:  

2016 

Histórico:  

Regime de Estimativa  

Recolhimento do ISS relativo a eventuais diferenças entre a receita estimada e a de fato auferida no exercício de 2016.  

Documento:  

DAMSP 

Fundamento Legal:  

RISS/São Paulo - Decreto nº 53.151/2012  , art. 23; Portaria SF nº 361/1990, item 1.  

 
 

Até: Terça-feira, dia 10  

http://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=mp-sp+d+53151+2012#mp-sp+d+53151+2012


ISS 

Fato Gerador:  

Dezembro/2016 

Histórico:  

Recolhimento do imposto - Contribuintes em geral Pagamento do imposto relativo às prestações de serviço efetuadas no mês anterior, 

bem como do imposto retido na fonte no mesmo mês.  

Documento:  

DAMSP 

Fundamento Legal:  

RISS/São Paulo - Decreto nº 53.151/2012  , art. 71 

 
 

Até: Terça-feira, dia 10  

ISS 

Fato Gerador:  

4º trimestre/2016 

http://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=mp-sp+d+53151+2012#mp-sp+d+53151+2012


Histórico:  

ISS - Sociedades de profissionais Recolhimento do imposto devido pelas sociedades de profissionais, correspondente ao 4º 

trimestre/2016 (outubro/novembro/dezembro/2016). Nota Nos termos do art. 1º da Lei nº  14.864/2008  , estão isentos do pagamento do 

ISS, desde 1º.01.2009, os profissionais liberais e os autônomos, que te nham inscrição como pessoa física no CCM, quando prestarem 

serviços descritos na lista do caput do art. 1º da Lei nº  13.701/2003  , não se aplicando o benefício às cooperativas e às sociedades de 

profissionais.  

Documento:  

DAMSP 

Fundamento Legal:  

Lei nº 13.701/2003  , art. 1º , caput; Lei nº 14.864/2008  , art. 1º ; RISS/São Paulo - Decreto nº 53.151/2012  , art. 72 

 

 

Até: Quarta-feira, dia 25  

ISS - DOC 

Fato Gerador:  

Dezembro/2016 

Histórico:  

Declaração de Operações de Cartões de Crédito ou Débito (DOC) - Apresentação As administradoras de cartões de crédito ou débito 

devem apresentar a DOC relativa ao mês anterior até o dia 25 de cada mês.  

http://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=mp-sp+lei+14864+2008#mp-sp+lei+14864+2008
http://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=mp-sp+lei+13701+2003#mp-sp+lei+13701+2003
http://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=mp-sp+lei+13701+2003#mp-sp+lei+13701+2003
http://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=mp-sp+lei+13701+2003@art1#mp-sp+lei+13701+2003@art1
http://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=mp-sp+lei+14864+2008#mp-sp+lei+14864+2008
http://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=mp-sp+lei+14864+2008@art1#mp-sp+lei+14864+2008@art1
http://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=mp-sp+d+53151+2012#mp-sp+d+53151+2012


Documento:  

Gravação em CD-Rom ou comunicação eletrônica de dados - EDI (Eletronic Data Interchange)  

Fundamento Legal:  

Instrução Normativa SF/Surem nº 10/2009, arts. 4º e 5º  

 

 


