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Assunto: IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte 

Fato Gerador 
Em  se  tratando  de  retenção  de  IRRF  o  fato  gerador,  que  ocasiona  a  retenção  são  AS
IMPORTÂNCIAS E/OU RENDIMENTOS PAGOS ou CREDITADOS por  pessoas  jurídicas  a
outras pessoas jurídicas, conforme Art. 649, 650 e 651 do RIR/1999 ou a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais  ou assemelhados,  no caso do artigo 652 do RIR /  1999 – Decreto
Federal nº 3.000/1999), SENDO O QUE OCORRER PRIMEIRO. 

Neste  caso excetua-se as pessoas jurídicas  ISENTAS ou IMUNES, e as optantes  do SIMPLES
FEDERAL. (PRESTADORA DE SERVIÇOS). 

IMUNE ou ISENTA  = Pessoas  Jurídicas  DESOBRIGADAS da responsabilidade  tributária  dos
impostos e contribuições 

Conceitos 
IMPORTÂNCIAS/RENDIMENTOS PAGOS = pagamento de fato 
CREDITADOS = lançamento contábil
 O que ocorrer primeiro.

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 
Como é de nosso conhecimento o IRRF é um Imposto sobre a Renda; no qual considera-se como
fato gerador as importâncias PAGAS ou CREDITADAS, o que ocorrer primeiro.

Conceitos:

Importâncias PAGAS: segundo Parágrafo Único do Art. 38 do RIR- Dec. Federal nº 3000/1999,
“são os rendimentos que serão tributados no mês em que forem recebidos, considerando como tal o
da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo diante depósito em instituição financeira em
favor do beneficiário.” 

Segundo  o  Art.  43  da  Lei  Federal  nº  5172/1966,  do  Código  Tributário  Nacional-CTN,  o
imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I- de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; 
II-  de  proventos  de  qualquer  natureza,  assim  entendidos  os  acréscimos  patrimoniais  não
compreendidos no inciso anterior. (artigo 43 do CTN – Código Tributário Nacional). 

Importâncias CREDITADAS 
Entende-se por crédito o registro contábil efetuado pela fonte pagadora pelo qual o rendimento é
colocado, independente de qualquer condição, a disposição do beneficiário. 

LEGISLAÇÃO CONTÁBIL 
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Princípio da Competência 
O princípio da competência consiste no fato de que as receitas e as despesas devem ser incluídas na
apuração do resultado da empresa no período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando
se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. 
“Uma  despesa  é  considerada  incorrida  no  momento  em que  ocorra  o  consumo  de  bens  ou  a
utilização de serviços, independentemente do pagamento, pela empresa, do valor devido.” 

Regime da Competência  :   tem o mesmo significado que PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA. Trata-
se de reconhecer as receitas geradas e as despesas incorridas no período independentemente dos
correspondentes recebimentos ou pagamentos. 

Regime  Caixa :  reconhecer  receitas  e  despesas  somente  por  ocasião  do  recebimento  ou  do
pagamento, essa sistemática não pode ser cumprida para legislação CONTÁBIL. 

Tipos de Serviços Prestados x Alíquota de Retenção 

Estão sujeitos a retenção do IRRF a alíquota de 1%, conforme Art. 649 do RIR-Dec. Federal nº
3000/1999: 
Os  rendimentos  pagos  ou  creditados  por  pessoas  jurídicas  a  outras  pessoas  jurídicas  civis  ou
mercantis pela prestação de serviços de : 
1-) limpeza;
2-) conservação; 
3-) segurança; 
4-) vigilância; 
5-) locação de mão-de-obra. 

Estão sujeitos a retenção de IRRF a alíquota de 1,5%, conforme Art. 647 do RIR-Dec. Federal
nº 3000/1999: 
As  importâncias  pagas  ou  creditadas  por  pessoas  jurídicas  a  outras  pessoas  jurídicas,  civis  ou
mercantis, pela prestação de serviços de :
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 técnica prestado a terceiros e
concernente a ramo de indústria ou comércio explorado pelo prestador do serviço); 
7-) assistência social; 
8-) auditoria; 
9-) avaliação e perícia; 
10-) biologia e biomedicina; 
11-) cálculo em geral; 
12-) consultoria; 
13-) contabilidade; 
14-) desenho técnico; 
15-) economia; 
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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; 
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; 
29-) planejamento; 
30-) programação; 
31-) prótese; 
32-) psicologia e psicanálise; 
33-)química; 
34-)radiologia e radioterapia; 
35-) relações públicas; 
36-) serviço de despachante; 
37-) terapêutica ocupacional; 
38-) tradução ou interpretação comercial; 
39-) urbanismo; 
40-) veterinária. 

Estão sujeitos a retenção de IRRF a alíquota de 1,5%, conforme Inciso I do Art. 651 do RIR-
Dec. Federal nº 3000/1999: a título de comissões, corretagens ou qualquer outra remuneração pela
representação comercial ou pela mediação na realização de negócios civis e comerciais.

Estão sujeitos a retenção de IRRF a alíquota de 1,5%, conforme Inciso II Art. 651 do RIR-Dec.
Federal nº 3000/1999: por serviços de publicidade e propaganda.

Estão sujeitos a retenção de IRRF a alíquota de 1,5%, conforme Art. 652 do RIR-Dec. Federal
nº 3000/1999:  Coooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhados relativas a
serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição.

Cálculo 
O valor será determinado mediante a aplicação, sobre o montante pago, do percentual conforme o
tipo de serviço, discriminados no tópico anterior. 

Dispensa de Retensão:
Conforme Art. 724 do RIR, “É dispensada a retenção de imposto, de valor igual ou inferior a dez
reais, incidente na fonte sobre rendimentos que devam integrar (Lei nº 9.430, de 1996, art. 67)”.
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Vencimento e Código de Arrecadação 
O período para recolhimento é MENSAL. 
Os  valores  retidos  no  mês,  deverão  ser  recolhidos  de  forma  CENTRALIZADA,  pelo
estabelecimento MATRIZ da pessoa jurídica (tomador), até o ÚLTIMO DIA ÚTIL do SEGUNDO
DECÊNDIO do mês subseqüente ao mês de ocorrência de fatos geradores, ou seja, até o dia 20 do
mês seguinte, se o dia 20 for feriado ou final de semana o recolhimento deve ser antecipado.

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DAS HIPÓTESES EM QUE NÃO HAVERÁ RETENÇÃO DE IRPJ

Segundo Inciso XI do Art. 4 da IN RFB nº 1234/2012  Não serão retidos os valores correspondentes
ao  IR  e  às  contribuições  de  que  trata  esta  Instrução  Normativa,  nos  pagamentos  efetuados  a:
“...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” 

Denominação da Receita Código Prazos de Pagamento/Recolhimento

Remuneração de Serviços Profissionais prestados por pessoa jurídica(Art.
3º,  D.L. nº 2.462/88);(Art.  52, Lei nº 7.450/85)  Rendimentos  pagos ou
creditados por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas domiciliadas
no Brasil pela prestação de serviços de limpeza, conservação, segurança,
vigilância  e  por  locação  de  mão-de-obra(Art.3º,  D.L.  nº  2.462/88);
(Art.55, Lei nº 7.713/88)

1708/1 ÚLTIMO  DIA  ÚTIL  do  segundo  decêndio  do  mês
subseqüente  ao  de  ocorrência  do  fato  gerador.  Sendo
responsável  pelo  recolhimento  o  TOMADOR  DE
SERVIÇOS. ÚLTIMO DIA ÚTIL do segundo decêndio do
mês subseqüente  ao de  ocorrência  do  fato  gerador.  Sendo
responsável  pelo  recolhimento  o  TOMADOR  DE
SERVIÇOS.

Importâncias pagas, entregues ou creditadas por pessoa jurídica a outras
pessoas  jurídicas  domiciliadas  no  Brasil  pela  prestação  de  serviços  de
propaganda e publicidade. - Importâncias pagas ou creditadas por pessoa
jurídica  a  outras  pessoas  jurídicas  domiciliadas  no  Brasil  a  título  de
comissões,  corretagens,  ou  qualquer  outra  remuneração  pela
representação comercial ou pela mediação na realização de negócios civis
e comerciais.

8045/1 ÚLTIMO  DIA  ÚTIL  do  segundo  decêndio  do  mês
subseqüente  ao  de  ocorrência  do  fato  gerador.  Sendo
responsável  pelo  recolhimento  a  PRESTADORA  DE
SERVIÇOS.
ÚLTIMO  DIA  ÚTIL  do  segundo  decêndio  do  mês
subseqüente  ao  de  ocorrência  do  fato  gerador.  Sendo
responsável  pelo  recolhimento  o  TOMADOR  DE
SERVIÇOS  e  alguns  casos  (IN SRF  nº  177/1987)  sendo
responsável tributário a PRESTADORA DE SERVIÇOS

Remuneração  de  Serviços  Pessoais  Prestados  por  associados  de
cooperativas de Trabalho.(art. 45, Lei nº 8.541/92)

3280/1 ÚLTIMO  DIA  ÚTIL  do  segundo  decêndio  do  mês
subseqüente  ao  de  ocorrência  do  fato  gerador.  Sendo
responsável  pelo  recolhimento  o  TOMADOR  DE
SERVIÇOS.

Importâncias  pagas  ou  creditadas  por  pessoas  jurídicas  a  título  de
prestação  de  serviços  a  outras  pessoas  jurídicas  que  explorem  as
atividades  de  prestação  de  serviços  de  assessoria  creditícia,
mercadológica,  gestão  de  crédito,  seleção  e  riscos,  administração  de
contas a pagar e a receber.

5944/1 ÚLTIMO  DIA  ÚTIL  do  segundo  decêndio  do  mês
subseqüente  ao  de  ocorrência  do  fato  gerador.  Sendo
responsável  pelo  recolhimento  o  TOMADOR  DE
SERVIÇOS.

Responsabilidade Tributária
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Casos em que a Responsabilidade Tributária pela arrecadação do IRRF é da TOMADORA DE

SERVIÇOS:

Os serviços elencados nos artigos: 
647 do RIR/1999;
649 do RIR/1999;
651 inciso I, do RIR/1999; 
652 do RIR/1999; e
29 da Lei nº 10.833/2003

Exceções de Responsabilidade Tributária 
Os serviços  elencados no artigo  Inciso I  do Art.  651 do RIR/1999 – nos  casos  da IN SRF nº
177/1987.
A Responsabilidade Tributária pela arrecadação do IRRF é do PRESTADOR DE SERVIÇOS. 

Os serviços elencados no inciso II do Art. 651 do RIR/1999.
A  Responsabilidade  Tributária pela  arrecadação  do  IRRF  é  do  PRESTADOR  DE
SERVIÇOS, por conta e ordem do TOMADOR DE SERVIÇOS. 

Obs: Importante VERIFICAR outros Informativos de IRRF disponíveis.
Data: 10/06/2016.
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