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Redução do imposto será feita automaticamente, no ano que vem, anunciou prefeito  
 
Exigir nota fiscal eletrônica a partir de hoje em estabelecimentos comerciais e prestadores de 
serviços da capital significará pagar em 2007 menos Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU). É uma arma da Prefeitura para reduzir sonegação fiscal e aumentar a arrecadação. 
 
O abatimento será feito automaticamente no carnê do IPTU do próximo ano, mas está limitado 
a 50% do valor do imposto. Créditos que sobrarem poderão ser usados para outros imóveis. A 
cada nota eletrônica que pedir, o cliente terá de crédito 30% do valor do Imposto Sobre 
Serviços (ISS) pago pelo prestador de serviço (pessoa física) e 10% (pessoa jurídica). 
Exemplo: numa mensalidade de faculdade de R$ 1.500,00, R$ 75,00 são cobrados de ISS. 
Logo, o crédito para descontar no IPTU será de R$ 22,50 (30%). 
 
Para o bônus ser computado, o estabelecimento tem de se cadastrar na Prefeitura para emitir 
a nota fiscal eletrônica e ter sede na capital - o objetivo é forçar quem tem sede fantasma em 
outras cidades a se regularizar. Há um calendário para as adesões. Micro e pequenas 
empresas - que faturam menos de R$ 240 mil por mês - não serão obrigadas a participar. 
“Mas quem não aderir poderá sair perdendo, porque as pessoas vão preferir fechar negócios 
com quem emite a nota para obter desconto no IPTU”, acredita o secretário municipal de 
Finanças, Mauro Ricardo. 
 
Até 31 de julho, a emissão é opcional mesmo para quem fatura mais de R$ 240 mil. A partir 
daí, há calendário. Até novembro, todos os prestadores de serviço terão de entrar no novo 
sistema, 100% informatizado. Pela página da Prefeitura na internet 
(www.prefeitura.sp.gov.br), o consumidor poderá acompanhar os créditos e conferir se o 
prestador de serviço pagou o ISS devido - o crédito só entra na conta do consumidor se o 
tributo for pago. “Se o pagamento estiver pendente, ele poderá denunciar a empresa ou 
cobrá-la.” Na internet, também haverá lista de estabelecimentos aptos a emitir a nota. 
 
A expectativa da Prefeitura é aumentar em R$ 75 milhões a arrecadação este ano. “Vamos 
perder receita de IPTU, mas ganhar muito mais com pagamento de ISS”, calcula o prefeito 
Gilberto Kassab (PFL). Por ano, o Município arrecada R$ 6,3 bilhões com ISS e IPTU. 
 
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 jun. 2006. Cidade / Metrópole, p. C8. 


