
Código de atividade Descrição Item da lista 
%ISS (exceto Simples 

Nacional, que tem alíquotas 

próprias)

661939905
Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente - 

corretagem de criptoativos
10.02 3%

661939906
Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente - 

custódia de criptoativos
15.12 5%

774030001
Gestão de ativos intangíveis não-financeiros - atividades de franqueadores (contratos de 

franquia)
17.08 3%

774030002 Gestão de ativos intangíveis não-financeiros - demais empresas 17.12 3%

960929906
Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente - lavagem de sofás e 

estofados (exceto de veículos)
14.05 3%

Código de atividade Descrição Item da lista 
%ISS (exceto Simples 

Nacional, que tem alíquotas 

próprias)

De 7740300 Gestão de ativos intangíveis não-financeiros

para 774030002 Gestão de ativos intangíveis não-financeiros - demais empresas 17.12 3%

Código de atividade Descrição

7740300 Gestão de ativos intangíveis não-financeiros

Código de atividade Descrição
O Item da lista 

passa a ser:

%ISS (exceto Simples 

Nacional, que tem alíquotas 

próprias)

9609204 Exploração de máquinas de serviços pessoais acionadas por moeda 6.03 3%

960929903
Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente - profissional 

independente
17.01 3%

960929904 Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente - demais serviços 17.01 3%

Código de atividade Nova Descrição
O Item da lista 

passa a ser:

%ISS (exceto Simples 

Nacional, que tem alíquotas 

próprias)

960929901
Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente - mensagens fonadas 

ou ao vivo
12.17 3%

Código de atividade Descrição
O Item da lista 

passa a ser:

%ISS passa a ser 
(exceto Simples Nacional, que 

tem alíquotas próprias)

5590602 Campings 9.01 2%

5) Alteração da descrição da atividade  e do item da Lista do ISS (código de serviço) a partir de 01/01/2021

6) Alteração do item da Lista do ISS (código de serviço) e da alíquota a partir de 01/01/2021

Prezados contribuintes, vimos informar que se fizeram necessárias algumas alterações na lista de atividades do sistema de escrituração fiscal (GISS) e do 

sistema de emissão de Nota Fiscal Eletrônica (GINFES) do município de Santos. Portanto, aqueles que utilizam o sistema de emissão de Nota Fiscal Eletrônica 

via remessa/RPS ou efetuam a escrituração no sistema GISS através do programa GISS OFFLINE ou GISS REMESSA, deverão atualizar seus arquivos conforme 

tabela abaixo:

4) Alteração do item da Lista do ISS (código de serviço) a partir de 01/01/2021

2) Alteração de códigos de atividade (De - para) a partir de 01/01/2021

3) Encerramento de códigos de atividade em 31/12/2020 

1) Inclusão de novos códigos de atividade a partir de 01/01/2021 
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