
      Universidade Estadual do Centro-Oeste
Divisão de Contabilidade – DICON 

Assunto: IMPOSTOS SOBRE  SERVIÇOS DE TAXI

Orientações sobre retenção do INSS

A Lei nº 9.711 de 20 de novembro de 1998, que passou a vigorar a partir de fevereiro de 1999, introduziu a
obrigatoriedade da retenção pela empresa contratante  de serviço mediante cessão de mão-de-obra ou
empreitada, de  11% (onze por cento) sobre o valor total dos serviços contidos na nota fiscal, fatura ou
recibo emitido pelo prestador (contratada).

A contratante deverá recolher a importância retida em nome da empresa contratada no dia 02 do mês
subsequente ao da emissão da nota fiscal, fatura ou recibo, prorrogando-se para o primeiro dia útil seguinte,
caso não haja expediente bancário.

O valor destacado como retenção na nota fiscal, fatura ou recibo será compensado pelo estabelecimento da
contratada, quando do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados
empregados e contribuintes individuais.

O valor retido somente será compensado com contribuições destinadas à Seguridade Social arrecadadas
pelo  INSS,  não podendo absorver  contribuições  destinadas  a  terceiros  (entidades e  fundos),  as  quais
deverão ser recolhidas integralmente.

Importante:
De acordo com a Lei nº 10.666 de 08 de maio de 2003, o percentual de retenção incidente sobre o valor
bruto da  nota fiscal,  fatura ou recibo relativa a serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra ou
empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário, é acrescido de 04, 03 ou 02 pontos percentuais,
quando  a  atividade  exercida  pelo  segurado  empregado  na  empresa  contratante  o  exponha  a  riscos
ocupacionais que permitam a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição,
respectivamente.

Cessão de mão-de-obra

O Regulamento da Previdência Social define cessão de mão-de-obra como a colocação à disposição do
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos,
relacionados ou não com a atividade fim da empresa,  independentemente da natureza e da forma de
contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma da lei nº 6.019/74.

Da apuração da Base de Cálculo da Retenção

Segundo o Inciso II do art. 122 da IN 971/2009, a contratada que esteja obrigada a fornecer material ou
dispor  de  equipamentos  próprios  ou  de  terceiros  indispensáveis  à  execução  do  serviço,  cujos  valores
estejam estabelecidos contratualmente, sendo as parcelas correspondentes discriminadas na  nota fiscal,
fatura ou recibo, os respectivos valores não estarão sujeitos à retenção.

Quando o fornecimento de material ou a utilização de equipamento próprio ou de terceiros, exceto o
manual, estiver previsto em contrato, mas sem discriminação dos valores de material ou equipamento, a
base de calculo da retenção corresponderá, no mínimo, a:
–  cinquenta por cento do valor bruto da  nota fiscal,  da fatura ou do recibo de prestação de serviços;
– trinta por cento do valor bruto da nota fiscal,  da fatura ou do recibo de prestação de serviços para os
serviços de transporte passageiros, cujas despesas de combustível e de manutenção dos veículos corram
por conta da contratada;
– sessenta e cinco por cento quando se referir à limpeza hospitalar e oitenta por cento, quando se referir às
demais limpezas, aplicados sobre o valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços

Sendo a contratada uma cooperativa de trabalho, a base de cálculo de retenção não será inferior a 75% do
valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo, sendo admitido até 25% como parcela não sujeita à retenção em
face das peculiaridades deste tipo de sociedade, observando-se ainda, as disposições anteriores.(Para fatos
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geradores ocorridos de fevereiro de 1999 a fevereiro de 2000 – período em que as cooperativas estavam
sujeitas à retenção).

Dispensa da retenção INSS. 

A contratante estará dispensada de efetuar a retenção quando:

I  –  o  valor  a  ser  retido  por  nota  fiscal,  fatura  ou  recibo  for  inferior  ao  limite  mínimo  permitido  para
recolhimento em GPS – hoje de R$ 29,00.
II – a contratada não possuir empregados, o serviço for prestado pessoalmente pelo titular,   ou sócio e
quando o faturamento do mês anterior for igual ou inferior a 2 (duas) vezes o limite máximo do salário de
contribuição, cumulativamente.
III – a contratação envolver somente serviços profissionais relativos ao exercício de profissão regulamentada
por  legislação  federal,  ou serviços  de treinamento e  ensino,  desde que prestados pessoalmente pelos
sócios, sem o concurso de empregados ou outros contribuintes individuais.

IMPOSTOS SOBRE O SERVIÇO
INSS 11% (Inciso II do art. 122 da IN 971/2009 ) 
ISS ver percentual relacionado ao município do recolhimento. 
PIS/COFINS/CSLL 4,65% (Art. 31 da Lei 10833/03) 
IRPJ 1% (Art. 649 do Dec. nº 3.000/1999-RIR) 

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: 27/04/2018.
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