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Assunto: IRPJ e PIS/COFINS/CSLL  e INSS sobre Construções ou
empreitada e Serviços de Limpeza, Conservação, Segurança, Vigilância

e Locação de mão de obra.

INFORMAÇÕES SOBRE A  PIS/COFINS/CSLL

O percentual para retenção do PIS/COFINS/CSLL conforme  Art. 31. da Lei nº 10833/03 é de 4,65%,
o qual deve ser calculado sobre o montante a ser pago.

Na  hipótese  de  pessoa  jurídica  contribuinte  da  CSLL,  da  Cofins  e  da  Contribuição  para  o
PIS/PASEP, o recolhimento deverá ser feito englobadamente mediante a utilização do código de receita
5952  para  pagamentos  de  Pessoa  Jurídica  a  Pessoa  Jurídica  de  instituições  privadas  e  4085  para
Autarquias Estaduais. (DARF emitido no CNPJ da fonte pagadora).

No caso de CONSTRUÇÕES OU EMPREITADA  a retenção do PIS/COFINS/CSLL será realizada
se houver convênio entre a Administração Pública Estadual, Municipal ou do Distrito Federal e  a União,
entidade  tributante  responsável,  e  o  Estado,  Município  ou  DF,  conforme  preceitua  o  art.  33  da  Lei
nº10.833/03.

CASOS EM QUE NÃO SERÃO RETIDOS IRPJ, PIS/COFINS/CSLL – CONSTRUÇÕES
E EMPREITADAS

Não serão retidos os valores correspondentes aos tributos IR e PIS/COFINS/CSLL, nos pagamentos
efetuados a pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES NACIONAL, segundo Inciso XI do Art. 4 da IN RFB
nº 1234/2012 “...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” .

INFORMAÇÕES SOBRE IRPJ 

Segundo o Art. 722 do Dec. nº 3000/1999-RIR, a fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do
imposto, ainda que não o tenha retido (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 103).

No caso de CONSTRUÇÕES ou EMPREITADA: os pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a
outras pessoas jurídicas de direito privado, a título de remuneração pela execução de obras de construção
civil com emprego de materiais,  não se sujeitam à retenção na fonte do imposto sobre a renda por não
constarem da relação prevista no art. 647 do Decreto nº 3000/99 – RIR/1999.

No  caso  de  Prestação  de  Serviços  contínuos  de  manutenção e  conservação  de  edificações  e
segurança: segundo o art. 649 do Dec. 3000/1999-RIR, estão sujeitos à incidência do imposto na fonte à
alíquota de 1% (um por cento) os rendimentos pagos ou creditados por pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços de limpeza, conservação, segurança, vigilância e por
locação de mão de obra. O IRPJ retido será recolhido em DARF no código 1708. (DARF emitido no CNPJ da
fonte pagadora).

FORMA DE RECOLHIMENTO

IRPJ: quando o valor retido for inferior a R$ 10,00 (dez reais), o seu recolhimento só será efetuado
quando, adicionado a retenções subseqüentes,  totalizar  valor igual ou superior  a R$ 10,00 (dez reais),
exceto na hipótese de Darf eletrônico, em que o recolhimento será efetuado independentemente do valor.

PIS/COFINS/CSLL:  a partir de junho de 2015 o § 3 do art. 31 da Lei 10.833/2003 foi alterado pelo
Art. 24 da Lei 13.137/2015, para: § 3o  Fica dispensada a retenção de valor igual ou inferior a R$ 10,00 (dez
reais), exceto na hipótese de Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF eletrônico efetuado
por meio do Siafi.  A partir desta data as retenções serão obrigatórias para os pagamentos realizados  acima
de R$215,05 para DARF comum. Deste modo a Lei 13.137/2015 extinguiu o valor mínimo de R$5.000,00
para o cálculo deste imposto passando para o valor mínimo de retenção de R$10,00.
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INFORMAÇÕES SOBRE -  INSS
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009 

SEÇÃO III

Dos Serviços Sujeitos à Retenção
Art.  117.  Estarão  sujeitos  à  retenção,  se  contratados  mediante  cessão  de  mão-de-obra  ou

empreitada, observado o disposto no art. 149, os serviços de:
I - limpeza, conservação ou zeladoria, que se constituam em varrição, lavagem, enceramento ou

em 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;

II - vigilância ou segurança, que tenham por finalidade a garantia da integridade física de pessoas
ou a preservação de bens patrimoniais;

III  -  construção civil,  que envolvam a construção, a demolição,  a reforma ou o acréscimo de
edificações ou de qualquer benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo ou obras complementares que se
integrem a esse conjunto, tais como a reparação de jardins ou de passeios, a colocação de grades ou de
instrumentos de recreação, de urbanização ou de sinalização de rodovias ou de vias públicas;

Da Dispensa da Retenção
Art.  120. A contratante fica dispensada de efetuar  a retenção, e a contratada, de registrar  o

destaque da retenção na nota fiscal, na fatura ou no recibo, quando:
I - o valor correspondente a 11% (onze por cento) dos serviços contidos em cada nota fiscal,

fatura  ou  recibo  de  prestação  de  serviços  for  inferior  ao  limite  mínimo  estabelecido  pela  RFB  para
recolhimento em documento de arrecadação;

II - a contratada não possuir empregados, o serviço for prestado pessoalmente pelo titular ou
sócio e o seu 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 definidos no inciso X do art. 118,
desde que prestados pessoalmente pelos sócios, sem o concurso de empregados ou de outros contribuintes
individuais.

§ 1º Para comprovação dos requisitos previstos no inciso II do caput, a contratada apresentará à
tomadora  declaração  assinada  por  seu  representante  legal,  sob  as  penas  da  lei,  de  que  não  possui
empregados e o seu faturamento no mês anterior foi igual ou inferior a 2 (duas) vezes o limite máximo do
salário-de-contribuição.

§ 2º Para comprovação dos requisitos previstos no inciso III do caput, a contratada apresentará à
tomadora declaração  assinada por  seu  representante legal,  sob as  penas da lei,  de que o serviço  foi
prestado por sócio da empresa, no exercício de profissão regulamentada, ou, se for o caso, por profissional
da  área  de  treinamento  e  ensino,  e  sem  o  concurso  de  empregados  ou  contribuintes  individuais,  ou
consignará o fato na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços.

§ 3º Para fins do disposto no inciso III do caput, são serviços profissionais regulamentados pela
legislação federal,  dentre outros,  os prestados por administradores,  advogados,  aeronautas, aeroviários,
agenciadores de propaganda, agrônomos, arquitetos, arquivistas, assistentes sociais, atuários, auxiliares de
laboratório, bibliotecários, biólogos, biomédicos, cirurgiões dentistas, contabilistas, economistas domésticos,
economistas,  enfermeiros,  engenheiros,  estatísticos,  farmacêuticos,  fisioterapeutas,  terapeutas
ocupacionais,  fonoaudiólogos,  geógrafos,  geólogos,  guias  de  turismo,  jornalistas  profissionais,  leiloeiros
rurais, leiloeiros, massagistas, médicos, meteorologistas, nutricionistas, psicólogos, publicitários, químicos,
radialistas,  secretárias,  taquígrafos,  técnicos  de  arquivos,  técnicos  em  biblioteconomia,  técnicos  em
radiologia e tecnólogos.
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Para os impostos citados o fato gerador é o pagamento.
PRAZO DE RECOLHIMENTO

IRPJ: até o último dia útil do 2º decêndio do mês subsequente.
PIS/COFINS/CSLL: até o último dia útil da quinzena subsequente.
INSS: até o dia 20 do mês subsequente.

Prazo de recolhimento: no caso da UNICENTRO, sugerimos que o recolhimento seja efetuado na mesma
data de pagamento.

OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL

Nos termos do art. 191 da IN RFB no. 971 de 2009 as empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL que
prestarem serviços mediante cessão de mão de obra ou empreitada não estão sujeitas à retenção de 11%
para a previdência social, exceto a ME e EPP tributada na forma do Anexo IV da Lei Complementar 123 de
2006 (exceto as empresas que executam obras e serviços construção civil)

IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE CONSTRUÇÕES E EMPREITADAS

INSS 11% para empresas responsáveis pela CEI
ISS ver percentual estabelecido no município do recolhimento.
Obs.: Os serviços de Construções e Empreitada não se sujeitam à retenção na fonte do imposto sobre a
renda por não constarem da relação prevista no art. 647 do Decreto nº 3000/99 – RIR/1999.

IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO,
SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

INSS 11% (Inciso VI do art. 78 e art. 115 e 116 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)

Data do Informativo: 17/05/2019.
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