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“O software é uma das 
atividades mais dinâmicas 
do mercado, a velocidade 
com que surgem novas 
modalidades de business é 
muito mais rápida do que a 
regulamentação da 
legislação tributária, como 
o SaaS e o IoT. Junto com 
isso, temos a peculiaridade 
da legislação tributária 
brasileira amplamente 
conhecida da sua 
complexidade. Serão 
apresentadas um mapa 
geral do enquadramento 
tributário com base nas 
legislações e as lacunas 
existentes com base nos 
principais posicionamentos 
dos órgãos da 
administração pública e 
jurisprudências.”

Conteúdo Panorama jurídico sobre o 
software

Critério tributário a partir da 
decisão do STF

Novas modalidades de negócio 
com software

Situação atual

Diretivas diante da situação atual



Panorama jurídico sobre o software

O software é ...

Bem imaterial / 
intangível

Direito autoral
pela lei brasileira

(art. 7o da Lei 9.610/98)

Propriedade intellectual
(OECD)

Direito autoral
(União Européia)

Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de 
instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de 

qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de 
tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos 

periféricos, baseado em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar 
de modo a para fins determinados (Lei de Informática, art. 1o da Lei 

9.609/98)



Modalidades de negócio com software ao longo do tempo

Mainframes (70/80)

• Processamento
de Dados

• Software sob 
encomenda

- Microcomputador
- Notebook
- Internet
- Telefone Celular

(90/00)

• Licenças de uso
• Software de 

prateleira

- Aplicativos p/ 
Celular – Apps
- Redes sociais

(00/atual)

SaaS

Robôs
(atual)

IoT, AI, M2M



Decisão do STF do Recurso Extraordinário 
nº 176626 (1998) 

• Incidência do ICMS na circulação de 
cópias ou exemplares dos programas 
de computador produzidos em série e 
comercializados no varejo — como a 
do chamado “software de prateleira” 
(off the shelf)

• Incidência do ISS – software sob 
encomenda ou customizados 

Modalidades de negócio com software e entendimento tributário

IPI • Federal
• Indústria

ICMS
• Estadual
• Comércio e 

Serviço T/C

ISS • Municipal
• Serviço

IVA 
brasileiro

Ato de 
transformar

Ato de 
dar

Ato de 
fazer

Software embarcado – integra o 
equipamento. Tributado conforme o 
NCM do equipamento.



Modalidades de negócio com software e entendimento tributário
Nem todo serviço é tributado pelo ISS => Depende da Lista Anexa à LC 116/2003

1 - Serviços de informática e congêneres.
1.01 Análise e desenvolvimento de sistemas.
1.02 Programação.
1.03 Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e 
sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres. (LC n° 157/2016 de 30.12.2016)
1.04 Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da
máquina em que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres. (LC n° 157/2016 de 30.12.2016)
1.05 Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação
1.06 Assessoria e consultoria em informática.
1.07 Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de 
dados.
1.08 Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.
1.09 Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a
imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, 
conforme Lei n° 12.485/2011, sujeita ao ICMS). (LC n° 157/2016 de 30.12.2016).



Modalidades de negócio com software e entendimento tributário

ALGUMAS QUESTÕES ADJACENTES E DISCUSSÕES

Software é direito
autoral

Tributação como
royalty

Não incidência de ISS e 
nem ICMS, por não se 

tratar de serviço e nem
mercadoria

RFB – importação –
royalty – devido IRF
Mercado interno – é 

controverso e de risco

Software é direito
autoral

Tentativa de 
Imunidade
Tributária

Art. 150, inciso VI,  
“d” (livros, jornais e 

periódicos)

Controverso, para 
livros eletrônicos há

entendimentos
favoráveis

Internet, provedor de 
acesso, etc.

Comunicação?
Prestação de serviços?

Nenhum dos dois?

Se comunicação => ICMS
Se serviço => ISS

Não incidência de 
ISS/ICMS.

Controverso.
Decisões favoráveis pela 
não incidência do ICMS e 

do ISS.



As novas modalidades e Legislações - Saas

Software as a Service
- Não houve um contrato com cessão ou licença dos 

direitos de uso do software. Ex.: pacote office e 
similares

- Não houve o download do software no computador
do usuário

- Exemplos de SaaS: aplicativos (App)

O que é 
SaaS?

SaaS
Caracterização da 

Atividade pela RFB: 

Serviços técnicos 
decorrentes de 

estruturas 
automatizadas com 

conteúdo tecnológico

Âmbito de incidência
do ISS

Importação – IRF + 
CIDE

ISS – controverso –
não consta na lista

anexa
IRF – devido

CIDE - discutível



As novas modalidades e Legislações - IoT

Internet of Things (Internet das coisas)
“Os objetos da vida cotidiana estariam conectados à internet, 
agindo de modo inteligente e sensorial.”

“Comunicação máquina a máquina (M2M) via Internet, que 
permite que diferentes objetos, de carros a máquinas 
industriais ou bens de consumo como calçados e roupas, 
compartilhem dados e informações para concluir 
determinadas tarefas, com uso de sensores e sistema 
computacional.”

O que é 
IoT?



As novas modalidades e Legislações - IoT

Decreto Presidencial No 9.319 de 21/03/2018
• Estratégia brasileira para a transformação digital

Decreto Presidencial No 9.854 de 26/06/2019

• Instituiu o Plano Nacional de Internet das Coisas

• Instituiu e dispôs sobre a Câmara de Gestão e Acompanhamento do Desenvolvimento de Sistemas 
de Comunicação Máquina a Máquina (M2M) e Internet das Coisas (IoT)



As novas modalidades e Legislações

IoT

“Infraestrutura que integra a prestação de serviços de valor adicionado com capacidades de conexão
física ou virtual de coisas com dispositivos baseados em tecnologia da informação e comunicações
existentes e nas suas evoluções, com interoperabilidade.”

“Coloca redes e dispositivos como sistemas de comunicação máquina-a-máquina (M2M) para 
transmitir dados e aplicações remotas com o objetivo de monitorar, de medir e de controlar o próprio
dispositivo, o ambiente ao seu redor ou sistemas de dados a ele contectados por meio dessas redes.”



Novos entendimentos / Possibilidades

IOT
• SVA –serviço de valor 

adicionado

Serviço
• Possibilidade de Incidência

do ISS
• Não incidência do ICMS

Adicionado
• Possibilidade do imposto ser 

sobre o valor adicionado e não o 
valor total faturado

Necessita de Regulamentação

M2M

FISTEL

Câmara de Gestão e 
Acompanhamento

do Desenvolvimento
M2M e IOT



• Fistel reduzido, de R$ 5,68 – 1º ano;  R$ 1,89, a partir do 2º ano
• Para as maquininhas de cartão – não incidência do Fistel

“(...) para os fins da Lei 12.715/12, os sistemas de comunicação máquina a máquina 
não incluem os equipamentos denominados máquinas de cartão de débito e/ou 
crédito, formalmente considerados terminais de transferência eletrônica de débito e 
crédito, classificados na posição 8470.50 da Tabela de Incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados – TIPI (...)”

Novos entendimentos / Possibilidades

Sobre o FISTEL



 A velocidade com que surgem as inovações tecnológicas não permite que a legislação
acompanhe seu ritmo.

 Com a complexidade legislativa brasileira, as lacunas das leis se exponenciam e por
consequência aumenta o ambiente de insegurança jurídica.

A questão não é uma discussão tributária apenas interna, mas em nível internacional.

 As transações são cada vez mais transnacionais => dificuldade de definir o local da cobrança
do tributo.

 Agradecemos se os protagonistas da reforma tributária priorizarem a simplificação da
legislação, de fácil entendimento para todos: contribuinte, estados, municípios e Governo
Federal. Quanto mais simples, tem-se menos lacunas, menos discussões e controversas e
mais segurança jurídica.



Agradecemos sua atenção, 
com votos de êxito contínuo

em seu business.

UENO PROFIT
Controladoria – Gestão Tributária – Business Consulting

São Paulo/SP | Indaiatuba/SP | Porto Alegre/RS
Sede: Alameda Franca, 267 – 7o Andar | Jardim Paulista | São Paulo/SP

Tel.: +55 11 3057-1646 | www.uenoprofit.com.br
E-mail: uenoprofit@uenoprofit.com.br

Palestrante: Mami Ueno
E-mail: ueno@uenoprofit.com.br

http://www.uenoprofit.com.br/
mailto:ueno@uenoprofit.com.br
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