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Em face da publicação do Decreto nº 10.668/2021 - DOU de 09.04.2021, este 

procedimento foi colocado em atualização, porém após análise técnica, 
concluímos que o referido ato não altera o seu conteúdo.  
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Resumo: Este texto trata da tributação do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) e do Imposto sobre Serviços (ISS) nas operações realizadas 

pelo segmento de empresas especializadas na montagem e venda de 
computadores para usuário final.  
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1. Introdução 

Examinaremos, nos itens seguintes, a tributação do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) e do Imposto Sobre Serviços (ISS) incidentes nas operações 

realizadas pelo segmento de empresas especializadas em montagem e venda de 
computadores para usuário final, com fundamento no Regulamento do IPI 

( RIPI ), aprovado pelo Decreto nº 7.212/2010 e na Lei Complementar 

nº 116/2003 . 

 

(Lei Complementar nº 116/2003 ; RIPI/2010 ) 
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2. Caracterização da industrialização 

É caracterizada industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o 
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o 

aperfeiçoe para consumo. 

A montagem é uma das espécies de industrialização que consiste na reunião de 
produtos, peças ou partes, e da qual resulta novo produto ou unidade autônoma, 

ainda que sob a mesma classificação fiscal.  

Portanto, o estabelecimento que realizar a montagem de computadores será 

considerado estabelecimento industrial, incidindo o IPI nas saídas desses produtos, 

destinados a consumidores finais ou não. 
 

( RIPI/2010 , arts. 4º , caput, III, e 35, II) 
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3. Exclusão do conceito de industrialização 

A legislação exclui do conceito de industrialização o preparo do produto, quando 
realizado por encomenda direta do consumidor ou usuário, na residência do 

preparador ou em oficina, desde que, em qualquer caso, seja preponderante o 

trabalho pessoal.  

Considera-se oficina o estabelecimento que emprega, no máximo, 5 operários e, no 

caso de utilização de força motriz, não dispõe de potência superior a 5 kW.  

Trabalho pessoal preponderante é o que contribui com, no mínimo, 60% de mão de 

obra para a formação do valor do produto.  

Dessa forma, somente não é considerado industrial, e, por esse fato não se sujeita 
à tributação do IPI, o estabelecimento que realiza a montagem de computadores 

por encomenda do usuário, não emprega mais de 5 operários e util iza para a 
composição do preço de venda, no mínimo, 60% da mão de obra.  

 

( RIPI/2010 , arts. 5º , V, e 7º, II) 
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4. Tributação pelo ISS 

No que se refere à tributação do ISS, a prestação de serviço de montagem de 
aparelhos, máquinas e equipamentos, está prevista no item 14.06 da Lista de 

Serviços, anexa à Lei Complementar nº  116/2003 . 

"Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº  116/2003 " 

 
"14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive 

montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por 

ele fornecido." 
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Cabe observar que a montagem somente será tributada pelo ISS, se prestada ao 

usuário final e exclusivamente com material por ele fornecido, o que normalmente 
não acontece com as empresas que montam e comercializam computadores.  

 

(Lei Complementar nº 116/2003 , Lista de Serviços, item 14.06) 

› Sair 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Blc%2B116%2B2003#fe%2Blc%2B116%2B2003
https://www.iobonline.com.br/logout.jsp

