


Anexo Atividades tributadas 

I Atividades de comércio 

II Atividades de Indústria 

III Atividades de Serviço não previstas no Anexo IV e no Anexo V 

 
 

IV 

I - construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de 
subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como 
decoração de interiores;  

VI - serviço de vigilância, limpeza ou conservação.  

 
 
 
 
 
 
 
 

V 

I - cumulativamente administração e locação de imóveis de terceiros;  

II - academias de dança, de capoeira, de ioga e de artes marciais;  

III - academias de atividades físicas, desportivas, de natação e escolas de esportes;  

IV - elaboração de programas de computadores, inclusive jogos eletrônicos, desde 
que desenvolvidos em estabelecimento do optante;   

V - licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação;   

VI - planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, 
desde que realizados em estabelecimento do optante;   

IX - empresas montadoras de estandes para feiras;   

XII - laboratórios de análises clínicas ou de patologia clínica;   

XIII - serviços de tomografia, diagnósticos médicos por imagem, registros gráficos e 
métodos óticos, bem como ressonância magnética;  

XIV - serviços de prótese em geral.   

 
Fonte: Lei Complementar 123/06 ( atualizada até a Lei 12.792 de 03/13 )



  
INDÚSTRIA 

 
COMÉRCIO 

 
CONSUMIDOR 



Preço de venda da Indústria R$ 2.000,00 (1000 * R$ 2,00) 

Preço de venda no Simples R$ 3.439,60 (R$ 2.000,00 * 1,7198) 

Valor do ICMS a pagar no DAS R$ 120,39 (R$ 3.439,60 * 3,50%) 

 

Preço de venda da Indústria R$ 2.000,00 (1000 * R$ 2,00) 

ICMS da operação da Indústria R$ 360,00 (R$ 2.000,00 * 18%) 

Margem de Valor Agregado R$ 1.439,60 (R$ 2.000,00 * 71,98%) 

Base de cálculo do ICMS-ST R$ 3.439,60 (R$ 2.000,00 + 1.439,60) 

Valor do ICMS-ST Calculado R$ 619,13 (R$ 3.439,60 * 18%) 

Valor do ICMS-ST a Recolher R$ 259,13 (R$ 619,13 – R$ 360,00) 

Valor total da nota fiscal  R$ 2.259,13 (R$ 2.000,00 + R$ 259,13) 

 




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5

