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Muitos municípios brasileiros criaram uma nova obrigação acessória para
pessoas jurídicas domiciliadas em um município e que prestam serviço
para tomador (cliente) domiciliado em outro - o chamado Cadastro de
Prestadores de Outros Municípios (CPOM).
Caso o prestador de serviço não faça o cadastro, então o
contratante/cliente/tomador deverá que reter de 2% a 5% a título de ISS
(Impostos Sobre Serviços), dependendo da alíquota aplicável a prestação,
causando a bitributação, pois o recolhimento do ISS também será exigido
pelo município sede do prestador, ou seja, o cliente irá descontar o ISS e
recolher para o seu próprio município e o prestador ainda terá de recolher
novamente o imposto para o município onde estiver sediado.
Por exemplo, se a sua empresa estiver sediada em Porto Alegre e efetuar a
prestação de serviço a um cliente sediado em São Paulo, então deve
efetuar previamente o cadastro de CPOM no município de São Paulo, para
assim evitar a retenção indevida de ISS pelo tomador daquele município,
pois o município de Porto Alegre (sede do prestador) também exigirá o
recolhimento do ISS.
No exemplo acima, caso este cadastramento prévio não tenha sido
realizado, o cliente de São Paulo irá descontar o ISS e recolher para o seu
município e o prestador de Porto Alegre terá de recolher novamente o
imposto, desta vez para o seu município.
Da mesma forma, quando a sua empresa estiver sediada em um município
e contratar serviços de empresas que possuam sede em município diverso
do seu, deve ser verificado a obrigatoriedade ou não de se efetuar a
retenção ou exigir que o prestador providencie seu cadastramento junto
ao município para o qual ele está prestando o serviço.
Se sua empresa é estabelecida em um município e presta serviços a
clientes situados em outros municípios ou contrata serviços de empresas
sediadas em município diverso ao seu, por favor, entre em contato com
nosso departamento societário e solicite a verificação da obrigatoriedade
ou não do cadastramento CPOM (Cadastro de Prestadores de Outros
Municípios).

