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Assunto: Dispensa de Retenção de IR, PIS e Cofins - empresas optantes pelo Simples 
Nacional

DISPENSA DA RETENÇÃO DE IR

Os pagamentos efetuados às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) optantes pelo
SIMPLES NACIONAL não sofrem retenção de imposto de renda na fonte, sendo este o teor do
disposto no artigo 1º da Instrução Normativa SRF 765, de 02 de agosto de 2007:

"Art. 1º Fica dispensada a retenção do imposto de renda na fonte sobre as importâncias pagas ou
creditadas a pessoa jurídica inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte(Simples Nacional." (IN
SRF 765/2007)

Contudo,  estas  mesmas  empresas  estão  sujeita  à  retenção  sobre  os  rendimentos  de  aplicações
financeiras.

DISPENSA DA RETENÇÃO PIS, COFINS E CSLL

A  retenção  de   PIS,  COFINS  e  CSLL, estabelecida  pela  Lei  10.833/2003,  não  se  aplica  aos
pagamentos efetuados às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) optantes pelo
SIMPLES NACIONAL conforme disposto no inciso II do artigo 3º da Instrução Normativa SRF
459, de 18 de outubro de 2004, com a redação dada pela IN RFB 765/2007:

"Art. 3º A retenção de que trata o art. 1º não será exigida na hipótese de pagamentos efetuados a:
I - empresas estrangeiras de transporte de valores;
II  -  pessoas  jurídicas  optantes  pelo  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, em relação às suas
receitas próprias." (IN SRF 459/2004)
..
Não serão retidos os valores correspondentes ao imposto de renda e às contribuições de que trata
esta Instrução Normativa, nos pagamentos efetuados a:
...
XI -  pessoas  jurídicas  optantes  pelo  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, em relação às suas
receitas próprias; " (IN SRF 480/2004)

APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO À FONTE PAGADORA

As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) devem apresentar ao tomador dos
serviços,  fonte pagadora,  em 2 (duas) vias,  a declaração estabelecida no artigo 11 da Instrução
Normativa SRF nº 459, cujo modelo consta do anexo I da referida IN SRF e que foi alterado pela IN
SRF 765/2007:

"Art. 11. Para fins do disposto no inciso II do art. 3º, a pessoa jurídica optante pelo Simples deverá
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apresentar à pessoa jurídica tomadora dos serviços Declaração de Optante pelo Simples Nacional,
na forma do Anexo I da IN RFB Nº 791, de 10 DE DEZEMBRO DE 2007, em duas vias, assinadas
pelo seu representante legal.

INSS/ISS– as empresas optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas da retenção, por estarem
inscritas no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições.

Contribuição Previdenciária – INSS  Patronal (CPP) MEI
Importante ressaltar que, caso a empresa contrate um MEI para executar serviços de hidráulica,
eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e de manutenção ou reparo de veículos, o tomador dos
serviços é obrigado ao recolhimento a Contribuição Previdência Patronal (CPP) no percentual de
20% do valor total dos serviços prestados pelo MEI. Lembro que a CPP é de responsabilidade do
tomador dos serviços, não devendo ser descontada do MEI.

Além disso, por ter que pagar a CPP, a empresa fica obrigada a entregar a SEFIP/GFIP – Guia de
Recolhimento  do Fundo de Garantia  por Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social
informando o valor a ser recolhido, sempre que ocorrer a contratação dessa modalidade de serviços
executados pelo MEI.

Data: 31/08/18.
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