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O Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) trata-se de um tributo que incide sobre 

a prestação de serviços, sendo cobrado de pessoas jurídicas e pessoas físicas. Seu fato gerador 

é a prestação de serviços constante da lista anexa à lei complementar nº 157/2016 e é de 

competência dos municípios juntamente com Distrito Federal. Com o crescimento das 

prestações de serviços, houve-se uma grande necessidade do município fazer a implantação da 

nota fiscal eletrônica de serviços, para garantir maior segurança ao contribuinte, maiores 

benefícios para a população e melhor controle junto ao fisco.  Diante do exposto o presente 

estudo tem como objetivo verificar o impacto causado na arrecadação do Imposto sobre serviço 

de qualquer natureza (ISSQN), no município de Cruz das Almas entre os anos de 2010 a 2017 

fazendo um comparativo nos valores recolhidos antes e após a implantação da nota fiscal 

eletrônica. Para embasamento teórico foi realizada uma revisão bibliográfica com a utilização 

de livros, artigos científicos e Leis complementares. Em relação à classificação metodológica 

têm-se o intuito de apresentar uma pesquisa descritiva, visto que seu objetivo está relacionado 

em verificar os valores arrecadados depois do sistema de implantação das NFS-e no Município 

Cruz das Almas BA. Pretende-se que a abordagem seja de caráter qualitativo, pois se busca 

evidenciar as diferenças encontradas nos valores arrecadados, no que diz respeito aos 

procedimentos classifica-se como estudo de caso por meio de uma coleta de dados, onde será 

necessário a realização de entrevistas semiestruturadas com perguntas subjetivas direcionadas 

ao profissional da prefeitura responsável pelo setor de tributação para que possam ser 

encontradas respostas aplicáveis sobre a problemática analisada. A coleta dos dados será 

realizada no portal eletrônico do Simples Nacional, a partir desses dados será possível verificar 

se houve impacto com a implantação da NFS-e no município de Cruz das Almas. O resultado 

esperado para essa pesquisa é mostrar que a implantação da NFS-e, trouxe maior controle da 

fiscalização na arrecadação do imposto e um aumento significativo da receita do município. 

Mostrando a eficácia e os benefícios trazidos para o município de Cruz das Almas. 
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