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A retenção na fonte é uma hipótese de responsabilidade 

tributária, que consiste no deslocamento da 

obrigatoriedade de recolhimento do efetivo contribuinte, 

para um terceiro. Neste ato ocorrerá uma antecipação de 

imposto que será, no futuro, utilizada pelo contribuinte 

prestador do serviço, para compensação do seu tributo 

devido. 

 

Sujeito Ativo (Quem arrecada):   União Federal. 

 

Sujeito Passivo (Quem paga): É o tomador do 

serviço. Deve levar aos cofres públicos o valor retido. 

 

Considerações iniciais 
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Retenção do Imposto de 

Renda - Serviços prestados 

de PJ para PJ 
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Fato gerador 
 

É o crédito ou o pagamento, aquilo que acontecer 

primeiro.  
 

Considera-se pagamento a efetiva entrega de recursos 

(dinheiro ou cheque), mesmo mediante depósito em conta 

bancária, a favor do beneficiário (art. 34 § único, 

RIR/2018). 
 

Entende-se por crédito o registro contábil efetuado pela 

fonte pagadora, pelo qual o rendimento é colocado, 

incondicionalmente, a disposição do beneficiário (Parecer 

Normativo CST nº 121/1973 e Solução de Consulta da 1º 

RF nº 87/2001). 

IRRF 
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Base de cálculo: É o valor correspondente a prestação do 

serviço = Valor total da nota 

 

Alíquota: 1% ou 1,5% 

 

Responsabilidade da fonte no caso de não retenção: A 

fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, 

ainda que não o tenha retido. (art. 782 e 786 do RIR/2018) 

 

Vencimento: Até o último dia útil do 2º decêndio do mês 

subsequente ao mês de ocorrência do fato gerador. (art. 

70, I, “d”, da Lei nº 11.196/2005) 

    

 

IRRF 
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Recolhimento centralizado (art. 932 RIR/2018) 
 

Serão efetuados, de forma centralizada, pelo 

estabelecimento matriz da pessoa jurídica, o recolhimento do 

imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos. 

 

Valor igual ou inferior a R$ 10,00 (art. 785, II, RIR/2018) 
 

É dispensada a retenção de imposto, de valor igual ou 

inferior a R$ 10,00, incidente na fonte sobre rendimentos que 

devam integrar a base de cálculo do imposto devido pelas 

pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, 

presumido ou arbitrado. 
 

IRRF 
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IRRF 

1. administração de bens ou negócios em geral (exceto 

consórcios ou fundos mútuos para aquisição de bens); 
 

2. advocacia; 
 

3. análise clínica laboratorial; 
 

4. análises técnicas; 
 

5. arquitetura; 
 

6. assessoria e consultoria técnica, exceto o serviço de 

assistência prestada a terceiros e concernente a ramo de 

indústria ou comércio explorado pelo prestador de serviço; 

Lista de serviços – art. 714 RIR/2018 

DARF 1708 
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7. assistência social; 
 

8. auditoria; 
 

9. avaliação e perícia; 
 

10. biologia e biomedicina; 
 

11. cálculo em geral; 
 

12. consultoria; 
 

13. contabilidade; 
 

14. desenho técnico; 

Lista de serviços – art. 714 RIR/2018 

DARF 1708 
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15. economia; 
 

16. elaboração de projetos; 
 

17. engenharia, exceto construção de estradas, pontes, 

prédios e obras assemelhadas; 
 

18. ensino e treinamento; 
 

19. estatística; 
 

20. fisioterapia; 
 

21. fonoaudiologia; 

Lista de serviços – art. 714 RIR/2018 

DARF 1708 
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22. geologia; 
 

23. leilão; 
 

24. medicina, exceto a prestada por ambulatório, banco de 

sangue, casa de saúde, casa de recuperação ou repouso 

sob orientação médica, hospital e pronto socorro;  
 

25. nutricionismo e dietética; 
 

26. odontologia; 
 

27. organização de feiras de amostras, congressos, 

seminários, simpósios e congêneres; 
 

28. pesquisa em geral; 

Lista de serviços – art. 714 RIR/2018 

DARF 1708 
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29. planejamento; 
 

30. programação; 
 

31. prótese; 
 

32. psicologia e psicanálise; 
 

33. química; 
 

34. radiologia e radioterapia; 
 

35. relações públicas; 

Lista de serviços – art. 714 RIR/2018 

DARF 1708 
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36. serviço de despachante; 

 

37. terapêutica ocupacional; 

 

38. tradução ou interpretação comercial; 

 

39. urbanismo; e 

 

40. veterinária. 

 

 

Lista de serviços – art. 714 RIR/2018 

DARF 1708 
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IRRF 

Serviços de engenharia e obras de 

construção civil 

A exceção constante do item 17 da lista (que coloca fora 

do campo da incidência tributária a construção de 

estradas, pontes, prédios e obras assemelhadas) abrange 

as obras de construção em geral e as de montagem, 

instalação, restauração e manutenção de instalações e 

equipamentos industriais. 
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Ressalta-se que também não é exigido o imposto na fonte 

sobre rendimentos decorrentes da execução de contratos 

de prestação de serviços que abranjam trabalhos de 

engenharia de caráter múltiplo e diversificado (contrato 

global), como, por exemplo, contrato que englobe serviços 

preliminares de engenharia (tais como viabilidade e 

elaboração de projetos), execução física de construção 

civil ou obras assemelhadas e fiscalização de obras. 

(Parecer Normativo CST n° 8/1986, item 20). 

IRRF 

Serviços de engenharia e obras de 

construção civil 
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Para o serviço de medicina, item 24 da lista, o PN CST n° 

08/1986 estabelece que a incidência do imposto na fonte 

restringe-se aos rendimentos decorrentes do desempenho 

de trabalhos pessoais da profissão de medicina que, 

normalmente, poderiam ser prestados em caráter individual 

e de forma autônoma, mas que, por conveniência 

empresarial, são executados mediante interveniência de 

sociedades civis ou mercantis. 

IRRF 

Serviços de medicina 
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IRRF 

Planos de Saúde 

Embora os serviços de medicina e serviços odontológicos 

constem realmente no art. 714 do RIR/2018, estes não 

sofreram retenção do IRRF e da CSRF (PIS/Pasep, Cofins, 

CSLL) quando são prestados por meio de planos de 

saúde, cuja modalidade do contrato seja por preços pré-

estabelecidos, ou seja, contratos de valores fixos, 

independentes da utilização dos serviços pelo contratante. 
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Solução de Consulta SRRF04 nº 4.001/2019 
 

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 
 

Ementa: Planos de saúde. Modalidade de pré-pagamento. 

Dispensa de retenção. 
 

Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de 

assistência à saúde, decorrentes de contratos de plano privado de 

assistência à saúde a preços pré-estabelecidos (contratos de 

valores fixos, independentes da utilização dos serviços pelo 

contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda 

na fonte. As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de 

trabalho médico, relativas a serviços pessoais prestados pelos 

associados da cooperativa, estão sujeitas à incidência do Imposto 

de Renda na fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos termos 

do art. 719 do Regulamento do Imposto de Renda. 

 

IRRF 

Planos de Saúde 
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Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda na Fonte à 

alíquota de 1,5% as importâncias pagas ou creditadas por 

pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, a título de 

comissões, corretagens ou qualquer outra remuneração pela 

representação comercial ou pela mediação na realização de 

negócios civis ou comerciais. 

Contudo, não haverá a incidência da CSRF, pois tais serviços 

não são abrangidos na lista de serviços que sofre retenção 

da CSRF, expressa no art. 1º da Instrução Normativa SRF nº 

459/2004. (RIR/2018, art. 718, I). 

IRRF 

Comissão e Corretagem 

DARF 8045 
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Para efeito de retenção sobre os rendimentos pagos à 

cooperativas, considera-se base de cálculo, conforme 

previsão do ADN Cosit nº 1/1993, as importâncias relativas 

aos serviços pessoais prestados pelos associados, que 

deverão ser discriminadas nas faturas separadamente das 

importâncias que corresponderem a outros custos e 

despesas. 

 

Se na Nota Fiscal não houver a discriminação 

supramencionada, a retenção será sobre o valor total da 

Nota Fiscal. 

IRRF 

Cooperativas 
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O Imposto de Renda incidente na fonte sobre serviços de 

propaganda e publicidade deve ser pago pela agência de 

propaganda, por conta e ordem do anunciante. 

 

(Instrução Normativa SRF n°123/1992) 

IRRF 

Serviços de propaganda e publicidade 

DARF 8045 
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De acordo com a IN SRF nº 123/1992, a base de cálculo 

do imposto é o valor das importâncias pagas, entregues ou 

creditadas, pelo anunciante, às agências de propaganda, 

excluídos as importâncias pagas diretamente ou 

repassadas a empresas de rádio, televisão, jornais e 

revistas, publicidade ao ar livre (outdoor) e cinema, bem 

como os descontos obtidos por antecipação de 

pagamento. 
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IRRF 

Serviços de propaganda e publicidade 



Segundo o PN CST nº 7/1986, incluem-se na base de 

cálculo: 

 

a) as bonificações de volume concedidas por veículos de 

divulgação ou por fornecedores, os honorários de 

veiculação (quando o anunciante efetuar o pagamento 

diretamente ao veículo de divulgação) ou as vantagens a 

quaisquer títulos, vinculadas a serviços de propaganda e 

publicidade; 
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IRRF 

Serviços de propaganda e publicidade 



b) a importância adiantada pelo anunciante por conta da 

execução de serviços de propaganda e publicidade, 

restrita, porém, à parte que se destinar a remunerar os 

serviços próprios da beneficiária, se puderem discriminar 

de maneira definitiva e incondicional, as diversas parcelas 

que se destinam a satisfazer o adiantamento; 

 

c) a eventual venda de espaços em veículo de divulgação 

que a agência de propaganda houver adquirido se 

verificados, na espécie, os demais pressupostos legais da 

incidência tributária em exame. 
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IRRF 

Serviços de propaganda e publicidade 



Limpeza, conservação ou zeladoria de bens imóveis: os 

serviços de varrição, lavagem, enceramento, desinfecção, 

higienização, desentupimento, dedetização, desinsetização, 

imunização, desratização ou outros serviços destinados a 

manter a higiene, o asseio ou a conservação de praias, jardins, 

rodovias, monumentos, edificações, instalações, dependências, 

logradouros, vias públicas, pátios ou áreas de uso comum. 

 

Prestação de serviços de saneamento vegetal, tais como 

fitosanidade, poda de árvores, jardinagem, tratos de gramados, 

adubamento, pré-roçada, capina manual, capina mecânica e 

química, hidro-semeadura, aplicações agrícolas e pulverização 

aérea, por caracterizarem-se como limpeza e conservação de 

bens imóveis. 

IRRF 

Alíquota 1% - Serviços abrangidos 

DARF 1708 
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Solução de Consulta Cosit nº 391, de 31 de agosto de 2017 
 

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 
 

Ementa: Retenção na fonte. Serviços de manutenção de 

elevadores, escadas e esteiras rolantes. Pessoas jurídicas de 

direito privado. Inaplicabilidade. 
 

As importâncias pagas por pessoas jurídicas a outras pessoas 

jurídicas pela execução dos serviços de manutenção de 

elevadores, escadas e esteiras rolantes não estão sujeitas à 

retenção na fonte prevista nos arts. 647 e 649 do RIR/1999, por 

não preencherem os requisitos de serviços caracterizadamente de 

natureza profissional. 

Dispositivos legais: Lei nº 7.450/1985, art. 52; Dec. 3.000/1999, 

art. 647, § 1º e PN CST nº 8/1986, itens 11 a 13, e de 15 a 21. 
25 

IRRF 

Alíquota 1% - Serviços abrangidos 



Serviços abrangidos 

 

Segurança e/ou vigilância: os serviços que tenham por 

finalidade a garantia da integridade física de pessoas ou a  

preservação de valores e bens patrimoniais, inclusive 
escolta de veículos de transporte de pessoas ou cargas. 
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IRRF 

Alíquota 1% - Serviços abrangidos 

DARF 1708 



Serviços abrangidos 

 

Locação de mão de obra: a locadora coloca empregados 

seus à disposição da locatária para executarem trabalhos 

temporários em local por esta designado. O pessoal 

fornecido continua mantendo a condição de empregado da 

locadora e sendo por esta remunerado. 
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IRRF 

Alíquota 1% - Serviços abrangidos 

DARF 1708 



Isenção e não incidência  

  

O IR Fonte não incide sobre o valor das remunerações 

pagas ou creditadas quando o serviço for prestado por 

pessoas jurídicas imunes ou isentas e também por 

optantes pelo Simples Nacional. (IN SRF n° 23/1986, item 

II, IN RFB n° 765/2007)   

IRRF 
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Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido 

pelo beneficiário, a importância paga ou creditada, será 

considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo 

rendimento bruto, sobre o qual recairá o imposto (art. 786 

RIR/2018). 
 

Quando se tratar de rendimentos cuja tributação na fonte se 

processe por meio de alíquota fixa (1% ou 1,5%), pode ser 

utilizada a seguinte fórmula: 

 
 

RR =    RP   

           1 – T 

            100 

 

 

onde: 

RR = rendimento reajustado; 

RP = rendimento pago; 

T = alíquota aplicável. 
29 

IRRF 

Reajustamento do rendimento  



Exemplo: Rendimento líquido relativo à prestação de serviços de 

assessoria, pago por pessoa jurídica a outra pessoa jurídica, no mês 

de junho/2008, no valor de R$ 15.000,00. 

  

 RP = R$ 15.000,00 

 

 T = 1,5% 

 

 RR = R$ 15.000,00  =  15.000,00 

           1 –  1,5               1-0,015     

                            100 

 

 RR = R$ 15.000,00 = R$ 15.228,43 

               0,985 

IRRF 

Reajustamento do rendimento  
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Então: 

 

rendimento bruto reajustado ................................  R$  15.228,43 

rendimento pago .............................................      (R$ 15.000,00) 

Imposto de Renda na fonte...................................  R$      228,43 

  

Para comprovar: 

 

1,5% s/ R$ 15.228,43 ...........................................  R$      228,43 

IRRF 

Reajustamento do rendimento  
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Retenção das Contribuições 

Sociais – 4,65% 

(PIS/Pasep, Cofins e CSLL)  

 

IN SRF nº 459/2004 
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Fato gerador 

 

Com o advento da Lei n° 10.833/2003, a partir de 

01.02.2004, foi instituída à retenção da CSLL, Cofins e 

PIS/Pasep na fonte. 

 

O fato gerador da retenção das contribuições, conforme 

dispõe o art. 30 da lei 10.833/2003,  é o pagamento da 

prestação de serviço. 

 
 
 

  
 

CSRF 
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Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras 

pessoas jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços de 

limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte 

de valores e locação de mão-de-obra, pela prestação de serviços de 

assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e 

riscos, administração de contas a pagar e a receber, bem como pela 

remuneração de serviços profissionais, estão sujeitos a retenção na 

fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da 

COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP. 
 

Situações específicas: 
 

 - Pagamento parcelado 

 - Pagamento antecipado 

 - Adiantamento 

CSRF 

Fato gerador 
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Base de cálculo e alíquotas 

  

O valor da retenção da CSLL, da Cofins e do PIS/Pasep 

será determinado mediante a aplicação, sobre o valor bruto 

da nota ou documento fiscal, do percentual total de 4,65%, 

(quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), 

correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por 

cento), 3% (três por cento) e 0,65% (sessenta e cinco 

centésimos por cento), respectivamente. 

CSRF 
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Isenção e alíquota zero 

  

No caso de pessoa jurídica ou de receitas beneficiárias de 

isenção ou de alíquota zero, de uma ou mais contribuições, 

a retenção dar-se-á mediante a aplicação da alíquota 

específica, correspondente às contribuições não 

alcançadas pela isenção ou pela alíquota zero, e o 

recolhimento será efetuado mediante os códigos 

específicos. 

 

CSRF 
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Isenção e alíquota zero 

  

As pessoas jurídicas beneficiárias de isenção ou de 

alíquota zero devem informar esta condição na nota ou 

documento fiscal, inclusive o enquadramento legal, sob 

pena de, se não o fizerem, sujeitarem-se à retenção das 

contribuições sobre o valor total da nota ou documento 

fiscal, no percentual total de 4,65%, (quatro inteiros e 

sessenta e cinco centésimos por cento). 

CSRF 
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A retenção da Cofins e do PIS/Pasep não será exigida nos 

pagamentos: 

  

- a título de transporte internacional de valores efetuado 

por empresas nacionais; 

  

- aos estaleiros navais brasileiros nas atividades de 

conservação, modernização, conversão e reparo de 

embarcações pré-registradas ou registradas no Registro 

Especial Brasileiro (REB), instituído pela Lei nº 9.432/1997. 

CSRF 

Casos específicos 
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Desde 01.05.2014, através da alteração do art. 32 da Lei 

nº 10.933/2003 pela Lei nº 10.865/2004, não é exigida a 

retenção da CSLL sobre os pagamentos efetuados às 

sociedades cooperativas, cabendo à retenção somente de 

0,65% de PIS e 3% de Cofins quando prestarem serviços 

previstos no art. 1º da Instrução Normativa nº 459/2004. 

CSRF 

Cooperativa 
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Código: 5952 – Retenção Contribuições pagamento de PJ 

a PJ de direito privado (CSLL, PIS/Pasep e Cofins); 

- 5987 – CSLL; 

- 5960 – Cofins; 

- 5979 – PIS/Pasep. 

 

Prazo de Recolhimento: O recolhimento deverá ocorrer 

até o último dia útil do segundo decêndio do mês 

subsequente àquele mês em que tiver ocorrido o 

pagamento à pessoa jurídica prestadora de serviço (art. 24 

da Lei nº 13.137/2015). 

CSRF 

Pagamento 

40 



 

Lista de serviços 
alcançados pela retenção 

 

Art. 30 da Lei nº 10.833/2003 
e art. 1° da IN SRF n° 

459/2004 
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- Limpeza; 

- Conservação; 

- Manutenção; 

- Segurança; 

- Vigilância; 

- Transporte de valores; 

- Locação de Mão-de-obra; 

- Assessoria creditícia, mercadológica; 

- Gestão de créditos; 

- Seleção de riscos; 

- Administração de contas a pagar e a receber; e 

- Os dispostos no art. 714 RIR/2018 

CSRF 

Serviços alcançados 
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Solução de Consulta Cosit n° 105, de 22 de agosto de 2018 
 

Assunto: Contribuição para o financiamento da seguridade social 

– Cofins 
 

Ementa: Captação, tratamento e distribuição de água. retenção na 

fonte. não incidência. 
 

Os pagamentos efetuados por pessoa jurídica a outra pessoa 

jurídica de direito privado pela remuneração dos serviços de 

captação, tratamento e distribuição de água e de captação, 

tratamento e descarte de efluentes não estão sujeitos à retenção 

na fonte da Cofins de que trata o art. 30 da Lei nº 10.833/2003. 
 

Dispositivos Legais: Lei nº 10.833/2003, art. 30; Instrução 

Normativa RFB nº 459/2004, art. 1º; PN CST nº 8/1986. 

CSRF 

Serviços alcançados 
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Conceito de manutenção: todo e qualquer serviço de 

manutenção ou conservação de edificações, instalações, 

máquinas, veículos automotores, embarcações, 

aeronaves, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores 

ou qualquer bem, quando destinadas a mantê-los em 

condições eficientes de operação, exceto se a manutenção 

for feita em caráter isolado, como um mero conserto de um 

bem defeituoso. 

CSRF 
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Solução de Consulta Cosit nº 123, de 19 de agosto de 2016 
 

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep 
 

Ementa: Retenção na fonte. Serviços de manutenção. 
 

Os pagamentos efetuados por pessoa jurídica de direito privado 

a outras pessoas jurídicas de direito privado pela prestação de 

serviços de aplicação de revestimento anticorrosivo em 

edificações, instalações, máquinas, equipamentos ou qualquer 

espécie de bem estão sujeitos à retenção na fonte da 

Contribuição para o PIS/Pasep. Tal atividade enquadra-se no 

conceito de serviço de manutenção, uma vez que se 

destina a manter o bem objeto da prestação do serviço em 

condições eficientes de operação, nos temos do art. 1º, § 2º, 

II, da IN SRF nº 459, de 2004. 

CSRF 
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CSRF 

Entretanto, a obrigatoriedade de retenção não subsiste nos 

casos em que o pagamento se refira a um serviço de 

manutenção de caráter isolado, ou seja, sem que seja 

prestado com regularidade ou continuidade. Os serviços de 

manutenção prestados fora de um escopo mais amplo de 

manutenção regular estão excluídos da regra de retenção na 

fonte da contribuição, em razão da expressa ressalva constante 

da parte final do dispositivo acima mencionado. 
 

Dispositivos Legais: Lei nº 10.833, de 2003, art. 30; Instrução 

Normativa SRF nº 459, de 2004, art. 1º, caput e § 2º, II. 



Conceito de limpeza, conservação ou zeladoria: os 

serviços de varrição, lavagem, enceramento, desinfecção, 

higienização, desentupimento, dedetização, 

desinsetização, imunização, desratização ou outros 

serviços destinados a manter a higiene, o asseio ou a 

conservação de praias, jardins, rodovias, monumentos, 

edificações, instalações, dependências, logradouros, vias 

públicas, pátios ou de áreas de uso comum. 

CSRF 
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Não se aplica a retenção das contribuições nos 

pagamentos efetuados a: 
 

a)empresas estrangeiras de transportes de valores; e as 

b) pessoas jurídicas optantes pelo Simples. 
 

Para tal dispensa, a pessoa jurídica optante pelo Simples 

Nacional prestadora deve entregar a declaração constante 

no anexo I da IN SRF n° 459/2004 substituído pela IN SRF 

nº  791/2007, ao tomador do serviço, assinada pelo seu 

representante legal. 

CSRF 

Empresas com dispensa de retenção 
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DECLARAÇÃO 

Ilmo. Sr. 

(pessoa jurídica pagadora) 
 

(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o 

nº..... DECLARA à (nome da pessoa jurídica pagadora), para fins de não 

incidência na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da 

Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 30 da Lei nº 10.833, de 

29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Regime Especial 

Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que 

trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 

Para esse efeito, a declarante informa que: 

CSRF 
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I - preenche os seguintes requisitos: 

 

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da 

emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a 

efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros 

atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; 

 

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade 

com a legislação pertinente; 

 

CSRF 
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II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o 

compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à 

pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da 

presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas 

informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o 

sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às 

penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade 

ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária 

(art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990). 

 

Local e data 

Assinatura do Responsável 

CSRF 
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Fica dispensada a retenção das contribuições cujo valor 

seja igual ou inferior a R$ 10,00. 

 

Desde 2015, com a edição da Lei nº 13.137/2015, que 

revogou o §4º do artigo 31 da Lei nº 10.833/2003, não se 

aplica mais a dispensa de retenção para a somatória 

mensal dos pagamentos inferiores à R$ 5.000,00. 

CSRF 

Dispensa da retenção R$ 10,00 
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Solução de Consulta Cosit n° 159, de 07 de dezembro de 2016 
 

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 
 

Ementa: Dispensa de Retenção sobre pagamento ou crédito entre 

Pessoas Jurídicas pela prestação de serviços. Valor limite para 

uso do DARF. 
 

A dispensa de retenção de imposto de renda na fonte, prevista no 

art. 67 da Lei nº 9.430/1996, aplica-se a cada pagamento ou 

crédito realizado pela pessoa jurídica a outra pessoa jurídica, 

devendo, se for o caso, ser somado o total pago ou creditado, 

em um mesmo dia, ainda que se refira a mais de um 

documento fiscal. 
 

CSRF 

Dispensa da retenção R$ 10,00 



1º Exemplo 

  

Em 05.07.2020 a empresa “A” efetuou o pagamento para a 

empresa “B” no valor de R$ 1.000,00 pela prestação de 

serviço de consultoria. 

  

Após, em 23.07.2020 a empresa “A” efetuou o pagamento 

para empresa “B” também no valor de R$ 1.000,00 pela 

prestação de serviço de consultoria.  

  

Em ambos os casos haverá retenção das contribuições 

sociais, porém não teremos a somatória mensal e o prazo 

para recolhimento será dia 20.08.2020. 

CSRF 

Exemplo prático 
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2º Exemplo  

  

Em 05.07.2020 a empresa “A” efetuou o pagamento para a 

empresa “B” no valor de R$ 200,00, pela prestação de serviço de 

consultoria. Neste caso, multiplicando o valor de R$ 200,00 por 

4,65%, a retenção será de R$ 9,30, que está abaixo de R$ 10,00, 

enquadrando-se na regra da dispensa da retenção. 

  

Contudo, no mesmo dia (05.07.2020), a empresa “A” pagou para 

empresa “B” o valor de R$ 300,00, referente a outra prestação de 

serviço, também sujeita a retenção. Tendo o pagamento sido 

efetuado no mesmo dia, deverá a empresa “A” efetuar a soma dos 

valores, assim teremos R$ 500,00 (R$ 200,00 + R$ 300,00) que 

serão multiplicados por 4,65%, onde a retenção deverá ser feita no 

valor de R$ 23,25.  

CSRF 

Exemplo prático 
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A partir de 29.10.2004, conforme previsto no § 10º, art. 1º 

da IN SRF n° 459/2004, a empresa prestadora do serviço 

deverá informar no documento fiscal o valor 

correspondente à retenção das contribuições incidentes 

sobre a operação. 

CSRF 

Destaque na nota fiscal 
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Valor total da nota = 

Valor bruto (sem 

deduções dos 

valores retidos na 

fonte 

Descrição da 

natureza do  serviço; 

Observação sobre 

retenção (Valor 

liquido da NF) 



Os valores retidos serão considerados como antecipação 

do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, 

em relação às respectivas contribuições. 

 

Os valores retidos poderão ser deduzidos, pelo 

contribuinte, das contribuições devidas de mesma espécie, 

relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês 

da retenção. 

CSRF 

Tratamento dos valores retidos 
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O comprovante de rendimentos e retenções na fonte 

deverá ser fornecido até o último dia útil do mês de 

fevereiro do ano subsequente ao dos rendimentos ou por 

ocasião da rescisão do contrato de trabalho, se esta 

ocorrer antes da referida data. 

 

No caso de rendimentos não sujeitos à retenção do 

Imposto sobre a Renda na Fonte, pagos por pessoa 

jurídica, o comprovante deverá ser entregue no mesmo 

prazo ao beneficiário que solicitar até 15 de janeiro do ano 

subsequente ao dos rendimentos. 

IRRF e CSRF 

Obrigações acessórias 
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No caso de extinção da pessoa jurídica por cisão total, 

encerramento por liquidação, fusão ou incorporação, o 

comprovante deverá ser fornecido até o último dia útil do 

mês subsequente ao da ocorrência do evento, se este 

ocorrer antes do prazo. É permitida a disponibilização, por 

meio da internet, do comprovante para a pessoa física que 

possua endereço eletrônico e, neste caso, fica dispensado 

o fornecimento da via impressa. 
 

A fonte pagadora que deixar de fornecer aos beneficiários 

dentro do prazo ou fornecer com inexatidão ficará sujeita 

ao pagamento de multa de R$ 41,43 (quarenta e um reais 

e quarenta e três centavos) por documento. 

IRRF e CSRF 
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A Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte 

(Dirf) deve ser apresentada pelas pessoas jurídicas e 

físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os 

quais tenha incidido retenção do IRRF ou/e das CSRF, 

ainda que em um único mês do ano-calendário, por si ou 

como representantes de terceiros, dentre outras hipóteses 

de obrigatoriedade de apresentação. 

 

O prazo de apresentação da Dirf é anual e ocorre, em 

regra, no mês de fevereiro do ano subsequente ao que se 

refiram as informações. 

IRRF e CSRF 

Obrigações acessórias 
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A EFD-Reinf é um dos módulos do Sped a ser utilizado 

pelas pessoas físicas e jurídicas, tem por objetivo a 

escrituração de rendimentos pagos e retenções do Imposto 

de Renda e das Contribuições Sociais (PIS/Pasep, Cofins 

e CSLL), exceto aquelas relacionadas ao trabalho e 

informações sobre a receita bruta para apuração das 

Contribuições Previdenciárias substituídas (CPRB). 
 

Logo no início de sua implantação, a EFD-Reinf substituiu 

a GFIP referente às informações tributárias previdenciárias 

prestadas nesses instrumentos e que não estão 

contempladas no eSocial, e em um segundo momento 

também substituirá a DIRF. 
 

IRRF e CSRF 
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Pergunta número 2.7, disponibilizada no Portal do Sped, no 

módulo da EFD- Reinf. 

 

O Evento R-2070 - Retenções na Fonte - IR, CSLL, Cofins, 

PIS/PASEP - que substituirá parte da DIRF deve ser enviado de 

imediato?  
 

Este evento, R-2070, não mais existe. Além do mais, a DIRF não 

será integralmente substituída logo de imediato, referente ao ano-

calendário 2019. Sendo assim, o evento da EFD-Reinf que colherá 

informações a respeito de Retenções na Fonte, anteriormente 

denominado "R-2070 - Retenções na Fonte - IR, CSLL, Cofins, 

PIS/PASEP", não está disponível e será substituído pelos 

seguintes eventos: R-4010, R-4020 e R-4040, conforme a seguir. 



A EFD-Reinf receberá informações sobre pagamentos de pessoa 

física, na situação em que não há relação com o trabalho, mesmo 

sem vínculo empregatício. Nesse caso a informação deverá ser 

prestada através do evento R-4010 – Retenções na Fonte – 

Pessoa Física. No caso em que houver relação de trabalho a 

informação sobre o pagamento deverá ser prestada pelo eSocial. 

 

Já, no caso de pagamento a pessoa jurídica em que há retenção 

na fonte, por exemplo: imposto de renda, CSLL, Cofins, 

PIS/PASEP, essas informações deverão ser prestadas no evento 

R-4020 – Retenções na Fonte – Pessoa Jurídica. 
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Também, ocorre a previsão legal de retenção na fonte referente a 

beneficiários não identificados. Nesse caso utilizar-se-á o evento 

R-4040 – retenções na fonte – beneficiários não identificados. 

 

É importante esclarecer que esses eventos citados, que já estão 

no leiaute publicado, estão em fase de construção e o cronograma 

com início previsto desta obrigatoriedade será publicado 

posteriormente. 

 

As demais informações previstas nos leiautes atuais serão 

exigidas dentro do cronograma. Dessa forma, o contribuinte 

continuará a informar a DIRF. 
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