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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 1. Informações a serem declaradas na EFD – Reinf

 Registro do Reinf – Novidades e Alterações
 R.1000 – Informações do Contribuinte
 R-1010 – Tabela de Processos administrativos/judiciais
 R-2010 – Retenções - serviços tomados mediante cessão de mão de obra
 R-2020 – Retenções - serviços prestados mediante cessão de mão de obra
 R-2030 – Retenções - recolhimento recebidos para associações desportivas 

que mantenha equipe de futebol profissional
 R-2040 – Retenções - recolhimentos repassados para associações desportivas 

que mantenha equipe de futebol
 R-2050 – Informações - comercialização da produção por produtor rural 

PJ/agroindústria
 R-2060 – Informações - CPRB
 R-2070 – Retenções na Fonte (IR,CSLL, Cofins, PIS/Pasep) - pagamento 

diversos e Série 4000
 R-2098 – Reabertura dos eventos periódicos
 R-2099 – Fechamento dos eventos periódicos
 R-3010 – Receita de espetáculo desportivo.
 DCTF Web

01/12/2021 15:59 4

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 2. RETENÇÕES NA FONTE – Previdenciário

 Retenções na fonte de INSS incidentes sobre os pagamentos diversos 
efetuados a pessoas físicas sem relação de trabalho e pessoas jurídicas;

 Construção Civil – IN 971
 Empreitada e Cessão de Mão de Obra – IN 971
 Dispensa de Retenção
 Recursos recebidos por / repassados para associação desportiva que 

mantenha equipe de futebol profissional;
 Comercialização da produção e à apuração da contribuição previdenciária 

substituída pelas agroindústrias e demais produtores rurais pessoa jurídica;
 Empresas que se sujeitam à CPRB (cf. Lei 12.546/2011 – desoneração da 

folha);
 Entidades promotoras de evento que envolva associação desportiva que 

mantenha clube de futebol profissional. 
 Exemplos e Cálculos



3

01/12/2021 15:59 5

 3. RETENÇÕES NA FONTE – Tributos Federais

 REINF 2.1
 Retenções na fonte de IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP incidentes 

sobre os pagamentos diversos efetuados a pessoas físicas sem 
relação de trabalho e pessoas jurídicas;

 Pagamentos e Órgão Público
 Prestadores de Serviços 
 Auto retenção
 Dispensa de Retenção
 Exemplos e Cálculos

Contexto do Ambiente SPED
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ECD

EFD IPI/ICMS

CT-e

e-Financeira

NF-e

  e-Social 

ECF

NFS-e

EFD-Contribuições

NFC-e

MDF-e

Sistema Público de Escrituração Digital

      EFD-ReInf 

PORTARIA CONJUNTA SEPRT/RFB/ME Nº 71, DE 29 DE JUNHO DE 2021
Dispõe sobre o cronograma de implantação do Sistema Simplificado de Escrituração 
Digital de Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais

 Art. 5º O empregador doméstico é obrigado a declarar as informações relativas ao
eSocial a partir de 1º de outubro de 2015, nos termos do art. 31 da Lei Complementar
nº 150, de 1º de junho de 2015, regulamentado pela Portaria Interministerial
MF/MPS/MTE nº 822, de 30 de setembro de 2015.

 Parágrafo único. Em exceção ao disposto no caput, o envio do evento S-2210 do
leiaute do eSocial será obrigatório a partir de 10 de janeiro de 2022, referente aos
casos ocorridos a partir dessa data.

 Art. 7º O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido a ser dispensado às
microempresas e empresas de pequeno porte, ao Microempreendedor Individual
(MEI) com empregado, ao segurado especial e ao produtor rural pessoa física será
definido em atos específicos, em conformidade com os prazos previstos nesta Portaria
Conjunta.

 Art. 8º A prestação das informações por meio do eSocial nos termos desta Portaria
Conjunta ou de outros atos específicos substitui a apresentação das mesmas
informações por outros meios.

01/12/2021 15:59 8
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Novidades DCTFWEB
 A IN RFB nº 2.005/2021 dispõe sobre a

apresentação da DCTF e da DCTFWeb.

01/12/2021 15:59 9

A entrega da DCTFWeb será obrigatória em relação aos tributos cujos 
fatos geradores ocorrerem:

Grupo 1: A partir de 08/2018. 
Grupo 2-A (fat. Acima 4.8mi em 2017): A partir de 04/2019.
Grupo 2-B (demais empresas do Grupo 2): Adesão OPCIONAL a partir 
de       03/2021.
Caso não opte por antecipar, as empresas serão obrigadas ao envio da 
DCTFWeb a partir de 07/2021.
Grupo 3: A partir de 07/2021
Grupo 4: A partir de 06/2022.

Instrução Normativa n°. 2.038 => 09/07/2021 no DOU

 Prorrogando a entrada da DCTFWeb para o Grupo 2b e Grupo 3 que seria na 
competência 07/2021 para *competência 10/2021, com prazo de entrega até 
12/11/2021.

 Essa prorrogação se deu pelo adiamento da entrada do eSocial layout 
Simplificado, que acabou alterando o prazo da fase 3 de eventos periódicos do 
Grupo 3, ocasionado inclusive segregação do Grupo 3 em três subgrupos: 

 ▶ Grupo 3 PJs Pessoas Jurídicas optantes do Simples em 07/2018, MEIs, 
Entidades sem fins lucrativos (com CNPJ e CNO) 

 ▶ Grupo 3 PFs Pessoas Físicas (Produtores Rurais, Cartórios, Contribuintes 
Individuais, com CPF e CAEPF) 

 ▶ Grupo 3 SE Segurados Especiais 

 Para todos esses descritos acima e mais os empregadores do Grupo 2b 
(pertencentes ao Grupo 2, mas com faturamento em 2017 menor de R$ 4.8 
milhões e que não aderiram antecipadamente), a obrigatoriedade da DCTFWeb 
substituindo a GFIP Previdenciária e a GPS será apenas na competência 
10/2021. 

01/12/2021 15:59 10
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FGTS DIGITAL

Nova previsão de entrada em 
produção: Outubro/2021

01/12/2021 15:59 12
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Novidades EFD Reinf – Novidades
Grupos 3 e 4 – Entrada em Produção

 INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No. 1996 DE 03/12/20.

 -> ACRESCENTA AS RETENÇÕES FEDERAIS: Arts 
30 e 34 da Lei n. 10.833/2003 e Art. 64 da Lei no. 
9.430/1996.

 I. Início GRUPO 3: 01/05/2021

 II. Início GRUPO 4: 01/04/2022

01/12/2021 15:59 13

Leiautes EFD-Reinf v. 1.4
Vigorou até 30/04/2021

Leiautes da EFD-Reinf v. 1.4

Leiautes da EFD-Reinf - Anexo I - Tabelas

Leiautes da EFD-Reinf - Anexo II – Regras 
Validação
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INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.043, DE 12 
DE AGOSTO DE 2021

 DA DISPENSA DE APRESENTAÇÃO

 Art. 4º Na ausência de fatos a serem informados no período de apuração,
os sujeitos passivos a que se refere o art. 3º ficam dispensados de
apresentar a EFD-Reinf relativa ao respectivo período.

 DAS PENALIDADES

 Art. 7º O sujeito passivo que deixar de apresentar a EFD-Reinf no prazo
fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será intimado a
apresentar a escrituração original, no caso de não apresentação, ou a
prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, e ficará sujeito às
seguintes multas:

12/1/2021 3:59 PM

21

 I - de 2% (dois por cento) ao mês calendário ou fração, incidentes sobre o
montante dos tributos informados na EFD-Reinf, ainda que integralmente
pagos, no caso de falta de entrega da escrituração ou de entrega após o
prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 2º;

 II - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações
incorretas ou omitidas.

 § 1º Para efeitos de aplicação da multa prevista no inciso I do caput, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para
a entrega da escrituração, e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não apresentação, a data da lavratura do Auto de Infração ou da
Notificação de Lançamento.

 § 2º A multa mínima a ser aplicada será de R$ 500,00 (quinhentos reais), se
o sujeito passivo deixar de apresentar a escrituração no prazo fixado ou
apresentá-la com incorreções ou omissões.

12/1/2021 3:59 PM

22
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 § 3º Observado o disposto no § 2º, as multas de que trata este artigo serão 
reduzidas: 

 I - em 50% (cinquenta por cento), quando a escrituração for apresentada 
após o prazo previsto no § 1º do art. 2º, mas antes de qualquer 
procedimento de ofício; ou 

 II - em 25% (vinte e cinco por cento), se houver a apresentação da 
escrituração após o prazo previsto no § 1º do art. 2º, mas até o prazo 
estabelecido na intimação. 

12/1/2021 3:59 PM
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 § 4º Em substituição às reduções de que trata o § 3º, as multas previstas nos 
incisos I e II do caput e no § 2º terão redução de 90% (noventa por cento) para 
o microempresário individual (MEI) a que se refere o art. 18-A da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e de 50% (cinquenta por 
cento) para a microempresa (ME) e para a empresa de pequeno porte (EPP) 
enquadradas no Simples Nacional. 

 § 5º O disposto no § 4º não se aplica em caso de fraude, resistência ou 
embaraço à fiscalização ou falta de pagamento da multa prevista neste artigo 
no prazo de 30 (trinta) dias após a notificação. 

 § 6º As multas de que trata este artigo serão exigidas mediante lançamento de 
ofício.

12/1/2021 3:59 PM

24
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Manual de Orientação ao 
Contribuinte da EFD-REINF
MOR

Manual versão 1.5.3

Dentre as informações prestadas 
através da EFD-Reinf. 

Destacam-se aquelas associadas:
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EFD-Reinf - Definição

 A Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações
Fiscais EFD-Reinf é um dos módulos do Sistema Público de
Escrituração Digital - SPED, a ser utilizado pelas pessoas
jurídicas e físicas, em complemento ao Sistema de
Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias
e Trabalhistas – eSocial.

 Tem por objeto a escrituração de rendimentos pagos e
retenções de Imposto de Renda, Contribuição Social do
contribuinte exceto aquelas relacionadas ao trabalho e
informações sobre a receita bruta para a apuração das
contribuições previdenciárias substituídas. Substituirá, portanto,
o módulo da EFD-Contribuições que apura a Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB). CAGED e DIRF.

Contribuintes obrigados a 
adotar a EFD-Reinf

Estão obrigados a prestar informações 
por meio da EFD-Reinf1 os seguintes 
contribuintes:
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Lista de Obrigado ao Reinf
 a) pessoas jurídicas que prestam e/ou que 

contratam serviços realizados mediante cessão de 
mão de obra nos termos do art. 31 da Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991;

 b) pessoas jurídicas responsáveis pela retenção da 
Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) 
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL);

 c) pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da 
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta 
(CPRB);

01/12/2021 15:59 34

Continuação
 d) produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos

a contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural nos termos do
art. 25 da Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994, na redação dada
pela Lei nº 10.256, de 9 de julho de 2001 e do art. 22A da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991, inserido pela Lei nº 10.256, de 9
de julho de 2001, respectivamente;

 e) associações desportivas que mantenham equipe de futebol
profissional que tenham recebido valores a título de patrocínio,
licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade,
propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;

 f) empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado
recursos à associação desportiva que mantenha equipe de
futebol profissional a título de patrocínio, licenciamento de uso
de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão
de espetáculos desportivos;
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Continuação

 g) entidades promotoras de eventos desportivos
realizados em território nacional, em qualquer
modalidade desportiva, dos quais participe ao
menos 1 (uma) associação desportiva que
mantenha equipe de futebol profissional; e

 h) pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou
creditaram rendimentos sobre os quais haja
retenção do Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte (IRRF), por si ou como representantes de
terceiros.

01/12/2021 15:59 36

Prazo de envio dos eventos periódicos

 Até o dia 15 do mês seguinte, antecipando-
se o vencimento para o dia útil
imediatamente anterior, em caso de não
haver expediente bancário.
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Envio de Eventos
 Todas as informações prestadas relativas a tributos e

contribuições em um determinado período de apuração são
consideradas como um “movimento”, que, portanto, pode conter
um ou mais eventos.

 Para o encerramento da transmissão dos eventos periódicos de
determinado movimento, em certo período de apuração, deve ser
enviado o evento R-2099 – Fechamento dos Eventos Periódicos.

 A aceitação do evento de fechamento, após processadas as
devidas validações, conclui a totalização das bases de cálculo
contempladas naquele movimento, possibilita a constituição do
crédito tributário e a geração do DARF para o recolhimento dos
tributos e contribuições devidos.

01/12/2021 15:59 38

Continuação

 Caso seja necessário o envio de
retificações ou novos eventos referentes a
um movimento já encerrado, este deverá ser
reaberto com o envio do evento R-2098 -
Reabertura dos Eventos Periódicos.

 Se for efetivada tal reabertura para o
movimento, torna-se necessário o envio de
um novo evento de fechamento.
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Modelo Operacional da 
EFD-Reinf

01/12/2021 15:59 40

Transmissão dos arquivos
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Comprovante de entrega
 Cada evento transmitido e validado pela EFD-Reinf retornará um

Recibo de Entrega que atesta o registro oficial do evento e precisará
ser informado no caso de solicitação de cópia, retificação ou exclusão
do evento.

 Caso um evento transmitido não seja validado, o sistema não retornará
um Recibo de Entrega, mas sim, uma mensagem de erro,
comunicando a necessidade de revisão e retransmissão do evento.

 Os Recibos de Entrega serão mantidos no sistema por tempo
indeterminado, porém, é importante que a empresa os guarde para
eventual comprovação de entrega e de cumprimento da obrigação
tributária acessória perante terceiros.

 Vale ressaltar que o protocolo de envio é uma informação
transitória, atestando que o evento foi transmitido e que serão
processadas as respectivas validações, o que não comprova o
cumprimento da obrigação acessória.

Orientação específica por 
evento
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R-1000 – Informações do Contribuinte

 Evento em que são fornecidas pelo contribuinte informações 
cadastrais necessárias ao preenchimento e validação dos 
demais eventos da EFD-Reinf, inclusive para apuração das 
retenções e contribuições devidas. Este é o primeiro evento que 
deve ser transmitido pelo contribuinte.

 Prazo de envio: A informação prestada neste evento deve ser 
enviada no início da  utilização da EFD-Reinf e pode ser alterada 
no decorrer do tempo, desde que não ultrapasse o dia vinte do 
mês subsequente aos fatos geradores a que se refere.

 Neste evento serão discriminadas as informações que 
influenciam na apuração correta das contribuições sociais e 
eventuais acréscimos legais, como a classificação tributária do 
contribuinte, acordos internacionais para isenção de multa, 
situação da empresa (normal, extinção, fusão, cisão ou 
incorporação), dentre outras.

01/12/2021 15:59 44

Códigos da classificação tributária



23

01/12/2021 15:59 45

R-1070 - Tabela de Processos 
Administrativos/Judiciais
 Evento utilizado para inclusão, alteração e 

exclusão dos processos judiciais e 
administrativos que influenciam no cumprimento 
das obrigações tributárias principais e acessórias, 
SE HOUVER.

 As informações consolidadas desta tabela são 
utilizadas para validação de outros eventos da EFD-
Reinf e influenciam na forma e no cálculo dos 
tributos devidos. 

 Prazo: dia 15 mês seguinte

01/12/2021 15:59 46

Indicativos que especificam as espécies de decisão, SE 
FAVORÁVEL ao contribuinte
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Como será a Escrituração
 R- 2010 e R - 2020

 Apuração da Base de Cálculo da Retenção Previdênciária: Valor Bruto 
da NFs ou Valor da Fatura MENOS as deduções previstas em Lei.

 Alíquota aplicável: 11% sobre a Base Cálculo (art. 112)

 Contribuição Adicional: 4%, 3% e 2% - art. 145  IN RFB n. 971/2009: 
Quando a atividade dos segurados na empresa contratante for exercida 
em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física 
destes, de forma a possibilitar a concessão de aposentadoria especial 
após 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos de trabalho, o 
percentual da retenção aplicado sobre o valor dos serviços prestados por 
estes segurados, a partir de 1º de abril de 2003, deve ser acrescido de 
4% (quatro por cento), 3% (três por cento) ou 2% (dois por cento), 
respectivamente, perfazendo o total de 15% (quinze por cento), 14% 
(quatorze por cento) ou 13% (treze por cento).

 Contribuição Reduzida: 3,5% - quando o prestador gozar de 
Desoneração da Folha de Pagamento.

01/12/2021 15:59 48

Tabela 6: Classificação Serviços 
IN 971 e LC 116

 Avaliar e revisar os serviços cadastrados em seus sistemas 

 •Classificar os serviços relacionados a cessão de mão de obra 

 •Realizar o De/Para da Tabela 6

 •Orientar a área de Compras para a devida avaliação do serviço de 
acordo com o CNAE, Código de Serviço e Contrato desde o início do 
processo

 Fonte: SPED Brasil
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R-2010 – Retenção Contribuição 
Previdenciária - Serviços Tomados
 Evento que comporta as informações relativas aos serviços

contratados, com as correspondentes informações sobre as
retenções previdenciárias, e realizados mediante cessão de
mão de obra ou empreitada, nos termos do art. 31 da Lei nº
8.212, de 1991, inclusive quando a empresa prestadora se
sujeitar ao regime da contribuição previdenciária sobre a receita
bruta – CPRB, consoante preconiza o art. 7º, §6º da Lei nº
12.546, de 2011.

 Quem está obrigado: As pessoas jurídicas tomadoras de
serviços executados mediante cessão de mão de obra ou
empreitada, constantes na Tabela 06 do Anexo I do leiaute.

 Prazo de envio: Este evento deve ser enviado até o dia 15 do
mês seguinte à emissão da nota fiscal ou fatura ou antes do
envio do evento R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos, o
que ocorrer primeiro.

01/12/2021 15:59 50



26

01/12/2021 15:59 51

01/12/2021 15:59 52

R-2020 - Retenção Contribuição 
Previdenciária – Serviços Prestados
 Esse evento deve ser enviado pelo prestador de serviços

executados mediante cessão de mão de obra, empreitada e
subempreitada, contendo as informações relativas aos
tomadores dos serviços, com as correspondentes informações
sobre as retenções previdenciárias destacadas no documento
fiscal.

 Quem está obrigado: Os contribuintes que prestam serviços
constantes na Tabela 06, do Anexo I do leiaute da EFD-Reinf,
disponibilizado no sítio do SPED, sujeitos à retenção dos 11%
(ou 3,5%), conforme legislação.

 Prazo de envio: Este evento deve ser enviado até o dia 15 do
mês seguinte à emissão da nota fiscal ou fatura, ou antes do
envio do fechamento do evento R-2099 – Fechamento de
Eventos Periódicos



27

01/12/2021 15:59 53

01/12/2021 15:59 54

R-2030 - Recursos Recebidos por 
Associação Desportiva

 Evento em que são prestadas informações relativas aos
recursos recebidos a título de patrocínio, licenciamento de
uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e
transmissão de espetáculos desportivos por associação
desportiva que mantém equipe de futebol profissional.

 Quem está obrigado: Associação desportiva que mantém
equipe de futebol profissional, quando receber recursos a título
de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos,
publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos
desportivos.
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R-2040 - Retenções – Recursos Repassados 
para Associação Desportiva

 Evento em que são prestadas as informações relativas aos
recursos repassados a título de patrocínio, licenciamento de
uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e
transmissão de espetáculos desportivos, inclusive no caso do
concurso de prognóstico de que trata a Lei nº 11.345/2006, para
associação desportiva que mantém equipe de futebol
profissional.

 Quem está obrigado: Empresa que repassou recursos para
associação desportiva que mantém equipe de futebol
profissional.

 Prazo de envio: Este evento deve ser enviado até o dia 15 do
mês seguinte

01/12/2021 15:59 58

R-2050 - Comercialização da Produção 
por Produtor Rural PJ/Agroindústria
 Evento em que são prestadas as informações relativas à

comercialização da produção rural ou agroindustrial, quando o
produtor rural pessoa jurídica e a agroindústria estão sujeitos à
contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta,
proveniente da comercialização da produção rural nos termos do art.
25 da Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994, na redação dada pela Lei
nº 10.256, de 9 de julho de 2001 e do art. 22A da Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991, inserido pela Lei nº 10.256, de 9 de julho de 2001,
respectivamente.

 Quem está obrigado: O produtor rural pessoa jurídica e a
agroindústria que vender ou consignar produção rural ou
agroindustrial, quando a responsabilidade pelo recolhimento das
contribuições previdenciárias sobre a receita da comercialização da
produção for atribuída ao próprio produtor rural pessoa jurídica ou
a agroindústria, nos casos abaixo em que se aplica o regime
substitutivo (vide próximo slide)
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R-2055 – Aquisição de produção rural
 Conceito do evento: é aquele pelo qual são enviadas as

informações relativas a aquisição de produção rural de origem
animal ou vegetal decorrente de responsabilidade tributária por
substituição, nos termos da legislação pertinente.

 Quem está obrigado:

 a) a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a
cooperativa quando adquirirem ou receberem em consignação
produtos rurais de pessoa física ou de segurado especial,
independentemente dessas operações terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física
ainda que a produção rural adquirida seja isenta;
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 b) pessoa física, na qualidade de intermediário, que adquire
produção de produtor rural pessoa física ou de segurado especial
para venda no varejo a consumidor final pessoa física, a outro
produtor rural pessoa física ou a segurado especial, ainda que a
produção rural adquirida seja isenta;

 c) entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos
(PAA) quando efetuar a aquisição de produtos rurais no âmbito do
PAA, de produtor rural pessoa física ou pessoa jurídica, ainda que a
produção rural adquirida seja isenta;
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 1. Obrigatoriedade da informação, independentemente da
retenção de contribuição previdenciária.

 1.1. Toda a aquisição de produção rural, realizada por qualquer dos
obrigados acima, deve ser informada, independentemente de haver a
retenção de contribuição previdenciária. É o caso do produtor rural que é
optante22 pela contribuição previdenciária incidente sobre a folha de
pagamento, nos termos dos incisos I e II do art., 22 da Lei nº 8.212, de 1991.

 1.2. O adquirente deve declarar o regime de tributação previdenciária do
produtor rural da seguinte forma:

 a) caso o produtor rural seja optante pela tribu tação sobre a folha de
pagamento – deve preencher o campo “{indOpcCP} com o valor “S”; e

 b) caso o produtor rural seja optante pela tributação sobre a receita bruta da
comercialização da sua produção rural – não deve informar o campo
“{indOpcCP}.
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 2. Informação do grupo “{detAquis} – Detalhamento das aquisições de produção rural” e o 
recolhimento ao SENAR. 

 2.1. Caso o produtor rural tenha optado pela tributação da contribuição previdenciária sobre a folha de 
pagamento, todos os campos do grupo “{detAquis} – Detalhamento das aquisições de produção rural” 
deverão ser informados com os valores correspondentes.

  2.2. É devida a retenção e o recolhimento da contribuição ao SENAR mesmo no caso em que o 
produtor rural pessoa física tenha optado pela contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento. 
Neste caso a operacionalização do recolhimento da contribuição ao SENAR será realizada conforme a 
seguir: O adquirente, obrigado ao preenchimento do evento R-2055 deverá informar: 

 - o campo {indOpcCP} com “S” (sim);

  - o campo {vlrBruto} com o valor bruto da comercialização da produção rural; 

 - o campo {vlrCPDescPR} com valor zero; 

 - o campo {vlrRatDescPR} com valor zero; e

  - o campo {vlrSenarDesc} com o valor real a ser recolhido. 

 Esse recolhimento, exclusivamente do SENAR, deve ser feito através de uma Guia da Previdência 
Social (GPS) avulsa, no código 2615 (Comercialização da Produção Rural - CNPJ- Pagamento 
exclusivo para Outras Entidades (SENAR)), para qualquer tipo de adquirente, seja esta pessoa jurídica 
ou pessoa física. 

 O pagamento deve ser feito através de GPS avulsa, pois as informações prestadas no evento “R-2055 
- Aquisição de Produção Rural”, neste caso, não são encaminhadas para a DCTFWeb e, 
consequentemente, o respectivo valor não irá compor o DARF. 
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 3. Regra do produtor rural - CPF e CNPJ.

  3.1. A identificação do produtor rural ocorre no campo “{nrInscProd} 
– número de inscrição do produtor no CPF ou no CNPJ”.

  Se o produtor rural for pessoa física, deve ser identificado 
exclusivamente pelo CPF, mesmo que possua CNPJ, pois o 
produtor rural pessoa física e o segurado especial serão sempre 
identificados, neste evento, por meio do seu CPF.

  Já o produtor rural pessoa jurídica (no caso de operação realizada 
no âmbito do PAA) deve ser identificado por seu CNPJ. 
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 4. Regra do estabelecimento adquirente - CNPJ e CAEPF

 4.1. A identificação do adquirente de produto rural ocorre no campo
“{tpInscAdq} – tipo de inscrição do estabelecimento adquirente da
produção”, pode ser informada com um CNPJ ou CAEPF.

 4.2. Se o adquirente for pessoa física, a identificação do seu
estabelecimento deve ser realizada exclusivamente pelo CAEPF.
Assim, mesmo que possua CNPJ, o estabelecimento adquirente da
pessoa física será sempre identificado, neste evento, por meio do
seu CAEPF.

 Já o estabelecimento adquirente do produtor rural pessoa jurídica
deve ser identificado por seu CNPJ.
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 5. Conteúdo do evento

 5.1. O adquirente da produção encaminhará um evento para cada
estabelecimento e cada produtor rural, em um determinado período
de apuração (mês). Assim, um evento pode conter as informações
de diversas aquisições ocorridas num mesmo período de apuração,
de um mesmo produtor rural, com seus valores apurados e
somados.

 5.2. Exemplo: Uma empresa (supermercado) fez diversas
aquisições de produção rural, em 2 dos seus estabelecimentos, no
mesmo mês de julho/XX, de 2 produtores rurais pessoas físicas,
conforme quadro ilustrativo abaixo:
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 6. Retificação, inclusão ou exclusão parcial de eventos enviados pelo 
eSocial 

 6.1. Nas competências em que a prestação das informações se deu, 
originariamente, por meio do evento S-1250 do eSocial, havendo necessidade 
de retificação, inclusão ou exclusão parcial, estas deverão ser feitas, doravante 
(a partir da vigência da versão 1.5 ou superior dos leiautes da EFD-Reinf), pelo 
envio deste evento (R-2055). 

 6.2. O evento S-1250 do eSocial poderá ser transmitido apenas com {perApur} 
igual ou anterior a 06/2021 e somente até o dia 20/07/2021. A partir de 
21/07/2021, não será permitido o envio de arquivo no leiaute do S-1250 através 
do eSocial. 

 6.3. A EFD-Reinf não terá integração com o eSocial para acesso às 
informações lá prestadas até 20/07/2021, as quais continuarão válidas e 
arquivadas no referido sistema. Por consequência, quando houver necessidade 
de retificação, inclusão ou exclusão total ou parcial das informações enviadas 
pelo evento S-1250 do eSocial, o sujeito passivo deverá enviar as novas 
informações como um evento original da EFD-Reinf, conforme instruções a 
seguir:
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 a) caso o objetivo seja realizar retificação, inclusão ou exclusão parcial nas informações 
enviadas pelo eSocial, o sujeito passivo deve efetuar dois procedimentos, sendo um no 
eSocial e outro na EFD-Reinf. 

 a1) No eSocial, o contribuinte deve informar que a apuração de tributos referentes aos 
eventos S-1250 enviados deve ser excluída do movimento encaminhado à DCTFWEB. 

 a2) Após esse procedimento no eSocial, devem ser enviadas as informações corrigidas na 
EFD-Reinf. 

 b) O procedimento de exclusão de informações do movimento encaminhado à DCTFWeb, 
mencionado no item “a1” é feito pelo evento S-1299, preenchendo-se o campo 
{indExcApur1250} conforme instruções contidas no “Manual de Orientação do eSocial”

 c) Se houver necessidade de retificação ou exclusão parcial de informações enviadas pelo 
eSocial, devem ser enviadas pela EFD-Reinf todas as informações que devem 
permanecer válidas no respectivo período de apuração. 

 d) Caso o objetivo seja uma “exclusão total” das informações enviadas pelo eSocial, o 
sujeito passivo deve fazer apenas o procedimento de exclusão do movimento 
encaminhado à DCTFWeb descrito nos itens "a" e “b” acima.
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 6.3. Observações: 

 a) Os eventos enviados ao ambiente nacional do eSocial (período de vigência do
eSocial) permanecem registrados nesse sistema e não serão transferidos para a
EFD-Reinf.

 b) A título de esclarecimento, se no período de vigência da EFD-Reinf nunca
houver uma retificação, inclusão ou exclusão de informações enviadas ao ambiente
nacional do eSocial, estas informações nunca serão conhecidas na EFD-Reinf, pois
não haverá nada nesta última, porém as informações enviadas ao ambiente
nacional do eSocial continuam válidas, com total rastreabilidade pela RFB.

 c) Retificações de informações que tenham sido enviadas ao ambiente nacional do
eSocial, devem ser feitas por meio da EFD-Reinf, (após exclusão das informações
que estão no eSocial, conforme descrito acima), como um evento novo (R-2055),
com {indRetif}=[1]. Assim, caso seja necessária uma retificação em relação ao que
foi transmitido ao eSocial em determinado período de apuração e, caso haja mais
de um evento S-1250 no eSocial no mesmo período de apuração, TODAS as
informações que estão no eSocial, mesmo que parte delas estejam declaradas
corretamente, deverão ser reenviadas pela EFD-Reinf. Este procedimento é
necessário, considerando que a estrutura de dados na EFD-Reinf é diferente da
estrutura do eSocial
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 Por exemplo: o sujeito passivo deseja retificar um evento S-1250
do eSocial, referente à matriz (0001) do período de apuração
09/20XX, porém à época foram também enviados mais 4 eventos S-
1250 (do eSocial) de 4 filiais.

 Dessa forma, tanto as informações relativas à matriz como das
filiais deverão ser reenviadas por meio da EFD-Reinf. Observar que
a estrutura de dados na EFD-Reinf é diferente. Enquanto no
eSocial, neste exemplo, são necessários 5 eventos, na EFD-Reinf
poderá ter mais, pois deverá haver um arquivo com informações de
aquisição de produção de cada produtor feita por cada um dos
estabelecimentos da empresa.

 Dessa forma, se houve aquisição de produção de um mesmo
produtor por dois estabelecimentos da empresa distintos, deverá
haver dois arquivos para aquisições deste produtor, sendo um para
cada estabelecimento.
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 e) Para recepção de um evento R-2055, (após o início de obrigatoriedade deste à
EFDReinf), o período de apuração será validado de acordo com a regra geral de
obrigatoriedade à EFD-Reinf em relação aos grupos de sujeitos passivos:

 e1) Grupo 1: a partir de maio/2018;

 e2) Grupo 2: a partir de janeiro/2019.

 e3) Grupo 3 pessoas jurídicas: a partir de maio/2021.

 e4) Grupo 3 pessoas físicas: a partir de julho/2021.

 e5) Grupo 4: a partir de abril/2022.

 f) Nas competências em que não for necessário fazer qualquer alteração em relação
ao que foi enviado pelo eSocial a título de aquisição de produção rural, o contribuinte
não precisa fazer nenhum procedimento, pois as informações enviadas pelo eSocial,
neste caso, continuam válidas.

 g) A primeira informação de aquisição de produção rural (R-2055) enviada pela
EFDReinf num determinado período de apuração, mesmo que seja uma retificação
ou qualquer outra alteração em relação ao que foi informado ao eSocial, o campo
referente à indicação de retificação ({indRetif}) deve ser informado sempre como
arquivo original da EFDReinf ({indRetif} = [1]).

 h) O campo {retifS1250} será retirado do leiaute R-2055 a partir da próxima versão a
ser publicada. Sendo assim, enquanto não for publicada uma nova versão excluindo
este campo, ele não precisa ser informado. Entretanto, caso este campo seja
inserido no XML enviado à EFD-Reinf, o arquivo não será rejeitado, porém a Receita
Federal do Brasil vai desconsiderá-lo para qualquer efeito.
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R-2060 - Contribuição Previdenciária 
sobre a Receita Bruta – CPRB
 Evento em que são prestadas as informações pelas empresas sujeitas ao

pagamento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB), instituída pela Medida Provisória nº 540, de 2011, posteriormente
convertida na Lei nº 12.546, de 2011 e alterações.

 A CPRB incide sobre o valor da receita bruta, em substituição à
contribuição previdenciária patronal incidente sobre a folha de
pagamento dos segurados empregados e contribuintes individuais.

 Quem está obrigado: O contribuinte que desenvolva as atividades
relacionadas no art. 7º ou que fabrique os produtos listados no art. 8º
da Lei nº 12.546, de 2011 e alterações. Os contribuintes considerados
órgãos públicos não deverão enviar esse evento.

 Prazo de envio: Este evento deve ser enviado até o dia 15 do mês
seguinte ou antes do envio do evento “R-2099 Fechamento de Eventos
Periódicos



38

01/12/2021 15:59 75

R-2098 - Reabertura dos Eventos 
Periódicos
 Conceito do evento: Este evento é utilizado para reabrir movimento

de um período já encerrado, possibilitando o envio de retificações ou
novos eventos periódicos.

 Quem está obrigado: Todos os contribuintes que, após o envio do
evento “R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos”, para o período
de apuração em questão, necessitem retificar informações enviadas
pelos eventos periódicos R-2010 a R-2070.

 Prazo de envio: A reabertura poderá ser realizada a qualquer tempo.

 Pré-requisitos: Envio anterior do evento “R-2099 Fechamento dos
Eventos Periódicos”. O evento somente pode ser enviado em
relação a um período de apuração que já esteja encerrado.
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R-2099 - Fechamento dos Eventos 
Periódicos
 Conceito do evento: Este evento se destina a informar o encerramento da

transmissão dos eventos periódicos na EFD-Reinf, no período de apuração.
Neste momento são consolidadas todas as informações prestadas nos eventos R-
2010 a R-2070.

 A aceitação deste evento pela EFD-Reinf após processadas as devidas validações,
conclui a totalização das bases de cálculo e possibilita a integração com a
respectiva Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF.

 Quem está obrigado: Todos os contribuintes que transmitirem eventos R-2010 a R-
2070, no mês de referência.

 Prazo de envio: Deve ser transmitido até o dia 15 do mês subsequente ao do
mês de referência informado no evento.

 Pré-requisitos: Envio do primeiro evento da EFD-Reinf, que presume a abertura do
movimento para o período de apuração ou envio do evento R-2098 Reabertura dos
Eventos Periódicos, com o consequente envio de retificações ou novos eventos que
necessitarão de novo fechamento para o período de apuração em questão.
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R-3010 - Receita de Espetáculos 
Desportivos
 Evento em que são prestadas as informações relativas às

receitas provenientes dos espetáculos desportivos, realizados no
território nacional, quando pelo menos um dos participantes do
espetáculo esteja vinculado à uma associação desportiva que
mantém equipe de futebol profissional.

 As informações prestadas neste evento referem-se à
contribuição social previdenciária patronal, a cargo das
associações desportivas, calculada sobre a receita decorrente
dos espetáculos desportivos em que participem, em substituição
às contribuições incidentes sobre a remuneração dos seus
segurados empregados, destinadas à Previdência Social e ao
financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho - GILRAT.
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R-9000 – Exclusão de Evento

 Conceito do evento: Utilizado para tornar sem efeito os
eventos, quando enviados indevidamente, seja como evento não
periódico (R-3010), seja como um dos eventos periódicos (R-
2010 a R-2070).

 Quem está obrigado: O contribuinte quando necessitar tornar
sem efeito um determinado evento.

 Prazo de envio: Sempre que necessária a exclusão de algum
evento enviado indevidamente.

 Pré-requisitos: Envio anterior do evento a ser excluído e, no
caso dos eventos periódicos, o período de apuração que ainda
não tenha sido encerrado, ou seja, não tenha havido o envio do
evento “R-2099- Fechamento dos Eventos Periódicos”.
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DCTF-Web

Instrução Normativa RFB nº 1.787/2018 
- DOU 1 de 08.02.2018
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Manual de Orientação da DCTFWeb

 Versão 1.3

 Outubro de 2018
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COMO VAI FUNCIONAR A DCTFWEB (Resumindo)

 ALÉM DA DCTFWEB MENSAL, ESTÃO OBRIGADOS A OUTROS
TIPOS DE DECLARAÇÃO:

 Anual para informação do 13º salário, em substituição a antiga GFIP
competência 13/ano. Deverá ser transmitida até o dia 20 de dezembro
de cada ano;

 Diária para informação das receitas de espetáculos desportivos de
clubes de futebol profissional. Deverão ser transmitidas até o 2º dia útil
após o evento desportivo pela Promotora do espetáculo. Se houver
mais de 1 evento no mesmo dia, deverá ser entregue uma única
declaração de forma agrupada.

 No caso das peridiocidades ANUAL e DIÁRIA, não haverá
transmissão sem movimento, caso não haja débitos a declarar. FIQUE
ATENTO! Muitos profissionais estão acostumados a transmitir GFIP ou
DCTF em branco para retificação posterior. Se for DCTFWeb anual ou
diária, isto não será possível! Sujeitando-se as multas previstas na
legislação.
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Continuação
 A DCTFWeb deverá ser transmitida centralizada no CNPJ da Matriz.

 Quanto as retificações, o prazo para retificação é de até 5 anos. Contados
a partir do 1º dia do exercício seguinte a que se refere á declaração. Como
exemplo a DCTFWeb transmitida em 2018 poderá ser retificada até 2023.

 As retificações não produziram efeitos se:

 Reduzir débitos em âmbito da PGFN;
 Reduzir débitos em fiscalização;
 Reduzir débitos parcelados já deferidos;
 Alterar débitos cuja intimação para início de procedimento fiscal já tenha

ocorrido.

 Caso uma empresa optante pelo Simples Nacional seja excluída com efeitos
retroativos, deverá retificar todas as DCTFWeb do período. Isto porque a
exclusão retroativa do Simples Nacional obriga ao recolhimento de todos os
tributos fora do regime. Sendo inclusive o INSS Patronal.
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Tributação do INSS

Contratos com Pessoas Jurídicas

IN RFB no. 971/2009

01/12/2021 15:59 90

 Art. 78. A empresa é responsável:

 VI - pela retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor bruto da 
nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços 
executados mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada, 
inclusive em regime de trabalho temporário, e pelo recolhimento do 
valor retido em nome da empresa contratada, conforme disposto 
nos arts. 112 a 150;

 II - quando houver contratação de serviços executados por 
intermédio do Microempreendedor Individual (MEI) que for 
contratado na forma do art. 18-B da Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006. *

 Art. 80. As contribuições de que tratam os incisos I a VII do art. 
78 deverão ser recolhidas pela empresa:

 III - a partir da competência novembro de 2008, até o dia 20 (vinte) 
do mês subsequente ao da competência (se não for dia útil 
antecipa-se o vencimento).

                             * Vide próximo slide
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Quando (caso MEI)?

 Art. 18-B.  A empresa contratante de serviços executados por 
intermédio do MEI mantém, em relação a esta contratação, a 
obrigatoriedade de recolhimento da contribuição a que se refere 
o inciso III do caput e o § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de 
julho de 1991 (20%) e o cumprimento das obrigações acessórias 
relativas à contratação de contribuinteindividual.  

 (Vide Lei Complementar nº 147, de 2014) 

 § 1o Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente em 
relação ao MEI que for contratado para prestar serviços de 
hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e de 
manutenção ou reparo de veículos.  

 (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

01/12/2021 15:59 92

 Art. 112. A empresa contratante de serviços prestados mediante 
cessão de mão-de-obra ou empreitada, inclusive em regime de 
trabalho temporário, a partir da competência fevereiro de 1999, 
deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal, da 
fatura ou do recibo de prestação de serviços e recolher à 
Previdência Social a importância retida, em documento de 
arrecadação identificado com a denominação social e o CNPJ da 
empresa contratada, observado o disposto no art. 79 e no art. 145.

 § 1º Para fins do disposto no caput, a empresa contratada deverá emitir 
nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços específica para os 
serviços prestados em condições especiais pelos segurados ou 
discriminar o valor desses na nota fiscal, na fatura ou no recibo de 
prestação de serviços.

 IV - o contratante do serviço ou da obra deve fazer a retenção e 
recolher o respectivo valor em nome e no CNPJ do emitente da nota 
fiscal, fatura ou recibo, ressalvado o disposto nos incisos V e VI;

 Art. 113. O valor retido na forma do art. 112 poderá ser objeto de 
dedução, restituição ou compensação, na forma estabelecida pela 
Instrução Normativa RFB nº 1.717, de 17 de julho de 2017.
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Retenção de INSS

IN RFB No. 971/2009

Lei no. 9.711/1998
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Cessão de Mão de Obra x Empreitada

 Cessão de Mão de Obra: Art. 115. Cessão de mão-de-obra é a
colocação à disposição da empresa contratante, em suas
dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores que realizem
serviços contínuos, relacionados ou não com sua atividade fim,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação, inclusive por
meio de trabalho temporário na forma da Lei nº 6.019, de 1974.

 Empreitada: Art. 116. Empreitada é a execução, contratualmente
estabelecida, de tarefa, de obra ou de serviço, por preço ajustado, com
ou sem fornecimento de material ou uso de equipamentos, que podem
ou não ser utilizados, realizada nas dependências da empresa
contratante, nas de terceiros ou nas da empresa contratada, tendo
como objeto um resultado pretendido.

 Se os serviços se encaixarem nas definições acima HAVERÁ
RETENÇÃO.

 SIMPLES NACIONAL: não pode fazer Cessão de Mão de Obra.
Exceto??????
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Serviços Contínuos Art. 115.

 § 1º Dependências de terceiros são aquelas indicadas pela
empresa contratante, que não sejam as suas próprias e que não
pertençam à empresa prestadora dos serviços.

 § 2º Serviços contínuos são aqueles que constituem
necessidade permanente da contratante, que se repetem
periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua atividade
fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente
ou por diferentes trabalhadores.

 § 3º Por colocação à disposição da empresa contratante,
entende-se a cessão do trabalhador, em caráter não eventual,
respeitados os limites do contrato.
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Dos Serviços Sujeitos à Retenção

 IN RFBno.  971/2009 - 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:
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Serviços sujeitos a retenção: cessão de
mão de obra ou empreitada
 Limpeza, conservação ou zeladoria.

 Vigilância ou segurança.

 Construção Civil.

 Natureza Rural.

 Digitação.

 Preparação de dados para Processamento

 Parágrafo único. Os serviços de vigilância ou segurança prestados por meio de 
monitoramento eletrônico não estão sujeitos à retenção.
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Dos Serviços Sujeitos à Retenção

 IN RFBno.  971/2009 - Art. 118. 

 Estarão sujeitos à retenção, se contratados 
mediante cessão de mão-de-obra, 
observado o disposto no art. 149, os serviços 
de:



50

01/12/2021 15:59 99

 I - acabamento, que envolvam a conclusão, o preparo final ou a incorporação 
das últimas partes ou dos componentes de produtos, para o fim de colocá-los 
em condição de uso;

 II - embalagem, relacionados com o preparo de produtos ou de mercadorias 
visando à preservação ou à conservação de suas características para 
transporte ou guarda;

 III - acondicionamento, compreendendo os serviços envolvidos no processo 
de colocação ordenada dos produtos quando do seu armazenamento ou 
transporte, a exemplo de sua colocação em paletes, empilhamento, amarração, 
dentre outros;

 IV - cobrança, que objetivem o recebimento de quaisquer valores devidos à 
empresa contratante, ainda que executados periodicamente;

 V - coleta ou reciclagem de lixo ou de resíduos, que envolvam a busca, o 
transporte, a separação, o tratamento ou a transformação de materiais 
inservíveis ou resultantes de processos produtivos, exceto quando realizados 
com a utilização de equipamentos tipo contêineres ou caçambas estacionárias;

 VI - copa, que envolvam a preparação, o manuseio e a distribuição de todo ou 
de qualquer produto alimentício;

 VII - hotelaria, que concorram para o atendimento ao hóspede em hotel, 
pousada, paciente em hospital, clínica ou em outros estabelecimentos do 
gênero;
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 VIII - corte ou ligação de serviços públicos, que tenham como objetivo a
interrupção ou a conexão do fornecimento de água, de esgoto, de energia
elétrica, de gás ou de telecomunicações;

 IX - distribuição, que se constituam em entrega, em locais predeterminados,
ainda que em via pública, de bebidas, de alimentos, de discos, de panfletos, de
periódicos, de jornais, de revistas ou de amostras, dentre outros produtos,
mesmo que distribuídos no mesmo período a vários contratantes;

 X - treinamento e ensino, assim considerados como o conjunto de serviços
envolvidos na transmissão de conhecimentos para a instrução ou para a
capacitação de pessoas;

 XI - entrega de contas e de documentos, que tenham como finalidade fazer
chegar ao destinatário documentos diversos tais como, conta de água, conta de
energia elétrica, conta de telefone, boleto de cobrança, cartão de crédito, mala
direta ou similares;

 XII - ligação de medidores, que tenham por objeto a instalação de
equipamentos destinados a aferir o consumo ou a utilização de determinado
produto ou serviço;

 XIII - leitura de medidores, aqueles executados, periodicamente, para a coleta
das informações aferidas por esses equipamentos, tais como a velocidade
(radar), o consumo de água, de gás ou de energia elétrica;
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 XIV - manutenção de instalações, de máquinas ou de equipamentos,
quando indispensáveis ao seu funcionamento regular e permanente e desde
que mantida equipe à disposição da contratante;

 XV - montagem, que envolvam a reunião sistemática, conforme disposição
predeterminada em processo industrial ou artesanal, das peças de um
dispositivo, de um mecanismo ou de qualquer objeto, de modo que possa
funcionar ou atingir o fim a que se destina;

 XVI - operação de máquinas, de equipamentos e de veículos relacionados
com a sua movimentação ou funcionamento, envolvendo serviços do tipo
manobra de veículo, operação de guindaste, painel eletroeletrônico, trator,
colheitadeira, moenda, empilhadeira ou caminhão fora-deestrada;

 XVII - operação de pedágio ou de terminal de transporte, que envolvam a
manutenção, a conservação, a limpeza ou o aparelhamento de terminal de
passageiros terrestre, aéreo ou aquático, de rodovia, de via pública, e que
envolvam serviços prestados diretamente aos usuários;

 XVIII - operação de transporte de passageiros, inclusive nos casos de
concessão ou de subconcessão, envolvendo o deslocamento de pessoas por
meio terrestre, aquático ou aéreo;

 XIX - portaria, recepção ou ascensorista, realizados com vistas ao
ordenamento ou ao controle do trânsito de pessoas em locais de acesso
público ou à distribuição de encomendas ou de documentos;

 XX - recepção, triagem ou movimentação, relacionados ao recebimento, à
contagem, à conferência, à seleção ou ao remanejamento de materiais;
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 XXI - promoção de vendas ou de eventos, que tenham por finalidade
colocar em evidência as qualidades de produtos ou a realização de shows,
de feiras, de convenções, de rodeios, de festas ou de jogos;

 XXII - secretaria e expediente, quando relacionados com o desempenho
de rotinas administrativas;

 XXIII - saúde, quando prestados por empresas da área da saúde e
direcionados ao atendimento de pacientes, tendo em vista avaliar,
recuperar, manter ou melhorar o estado físico, mental ou emocional desses
pacientes;

 XXIV - telefonia ou de telemarketing, que envolvam a operação de
centrais ou de aparelhos telefônicos ou de teleatendimento.

 Art. 119. É exaustiva a relação dos serviços sujeitos à retenção,
constante dos arts. 117 e 118, conforme disposto no § 2º do art. 219 do
RPS.

 Parágrafo único. A pormenorização das tarefas compreendidas em cada
um dos serviços, constantes nos incisos dos arts. 117 e 118, é
exemplificativa.
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 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.
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O que é a desoneração da folha de pagamento?

 A desoneração da folha de pagamentos é uma medida
implantada pelo Governo Federal para incentivar as indústrias
brasileiras a crescer e serem mais competitivas. Foi instituída
pela Lei n.º 12.546 de 2011. Basicamente, com a desoneração,
é possível que algumas empresas de determinados setores
optem pelo recolhimento de contribuição previdenciária sobre a
folha de pagamento ou sobre a receita bruta do
empreendimento.

 Antigamente, antes da desoneração, só era possível recolher
essas contribuições sobre a folha de pagamento. Isso
ocasionava um custo muito alto com mão de obra, na medida
em que a contribuição sobre a folha é de 20%. Por outro lado,
sobre a receita bruta, ela varia de 1% a 4,5%, dependendo do
setor.

Obs. Lei n. 13.161/2015 e IN RFB 1436/2013 e alterações.



53

01/12/2021 15:59 105

Quais empresas podem optar pela desoneração da 
folha de pagamento na construção civil?

 Na construção civil, as empresas dos setores que atualmente podem
contribuir sobre a receita bruta são as dos grupos 412, 432, 433 e 439
da Classificação Nacional de Atividades Econômicas 2.1 (CNAE),
divulgada pelo IBGE. São elas:

 construção de edifícios;
 instalações elétricas e hidráulicas;
 obras em acabamento;
 serviços especializados;
 construção de rodovias e ferrovias, urbanização, túneis, pontes e

viadutos;
 obras de infraestrutura para energia, telecomunicações, água, esgoto e

transporte por dutos e demais obras de infraestrutura;
 demolição, terraplanagem, perfuração, sondagem e outras

preparações de terrenos.

 No caso da construção civil, a alíquota aplicável é de 4,5%.
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Seção V Da Apuração da Base de Cálculo da 
Retenção
 Art. 121. Os valores de materiais ou de equipamentos, próprios ou de

terceiros, exceto os equipamentos manuais, fornecidos pela contratada,
discriminados no contrato e na nota fiscal, na fatura ou no recibo de
prestação de serviços, não integram a base de cálculo da retenção, desde
que comprovados.

 § 1º O valor do material fornecido ao contratante ou o de locação de
equipamento de terceiros, utilizado na execução do serviço, não poderá ser
superior ao valor de aquisição ou de locação para fins de apuração da base de
cálculo da retenção.

 § 2º Para os fins do § 1º, a contratada manterá em seu poder, para apresentar
à fiscalização da RFB, os documentos fiscais de aquisição do material ou o
contrato de locação de equipamentos, conforme o caso, relativos a material ou
equipamentos cujos valores foram discriminados na nota fiscal, na fatura ou no
recibo de prestação de serviços.

 § 3º Considera-se discriminação no contrato os valores nele consignados,
relativos a material ou equipamentos, ou os previstos em planilha à parte,
desde que esta seja parte integrante do contrato mediante cláusula nele
expressa.
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 Art. 122. Os valores de materiais ou de equipamentos,
próprios ou de terceiros, exceto os equipamentos manuais,
cujo fornecimento esteja previsto em contrato, sem a
respectiva discriminação de valores, desde que
discriminados na nota fiscal, na fatura ou no recibo de
prestação de serviços, não integram a base de cálculo da
retenção, devendo o valor desta corresponder no mínimo a:

 I - 50% (cinquenta por cento) do valor bruto da nota fiscal, da
fatura ou do recibo de prestação de serviços;

 II - 30% (trinta por cento) do valor bruto da nota fiscal, da fatura
ou do recibo de prestação de serviços para os serviços de
transporte de passageiros, cujas despesas de combustível e de
manutenção dos veículos corram por conta da contratada;

 III - 65% (sessenta e cinco por cento) quando se referir a
limpeza hospitalar, e 80% (oitenta por cento) quando se referir
aos demais tipos de limpeza, do valor bruto da nota fiscal, da
fatura ou do recibo de prestação de serviços.
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 § 1º Se a utilização de equipamento for inerente à execução dos serviços
contratados, desde que haja a discriminação de valores na nota fiscal, na fatura ou
no recibo de prestação de serviços, adota-se o seguinte procedimento:

 I - havendo o fornecimento de equipamento e os respectivos valores constarem em
contrato, aplica-se o disposto no art. 121; ou

 II - não havendo discriminação de valores em contrato, independentemente da previsão
contratual do fornecimento de equipamento, a base de cálculo da retenção
corresponderá, no mínimo, para a prestação de serviços em geral, a 50% (cinquenta por
cento) do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços e, no
caso da prestação de serviços na área da construção civil, aos percentuais abaixo
relacionados:

 a) 10% (dez por cento) para pavimentação asfáltica;
 b) 15% (quinze por cento) para terraplenagem, aterro sanitário e dragagem;
 c) 45% (quarenta e cinco por cento) para obras de arte (pontes ou viadutos);
 d) 50% (cinquenta por cento) para drenagem; e
 e) 35% (trinta e cinco por cento) para os demais serviços realizados com a utilização de

equipamentos, exceto os manuais.

 Parágrafo único. Na falta de discriminação de valores na nota fiscal, na fatura ou no
recibo de prestação de serviços, a base de cálculo da retenção será o seu valor bruto,
ainda que exista previsão contratual para o fornecimento de material ou a utilização de
equipamento, com ou sem discriminação de valores em contrato.
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 Art. 126. Quando da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo
de prestação de serviços, a contratada deverá destacar o valor da
retenção com o título de "RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA
SOCIAL", observado o disposto no art. 120.

 § 1º O destaque do valor retido deverá ser identificado logo após a
descrição dos serviços prestados, apenas para produzir efeito como
parcela dedutível no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços, sem alteração do valor bruto da nota,
da fatura ou do recibo de prestação de serviços.

 § 2º A falta do destaque do valor da retenção, conforme disposto no
caput, constitui infração ao § 1º do art. 31 da Lei nº 8.212, de 1991.

 Art. 127. Caso haja subcontratação, os valores retidos da
subcontratada, e comprovadamente recolhidos pela contratada,
poderão ser deduzidos do valor da retenção a ser efetuada pela
contratante, desde que todos os documentos envolvidos se refiram à
mesma competência e ao mesmo serviço.

01/12/2021 15:59 110

Da Retenção na Construção Civil

 Art. 142. Na construção civil, sujeita-se à retenção de que trata o
art. 112, observado o disposto no art. 145:

 I - a contratação de obra de construção civil mediante empreitada
parcial, conforme definição contida na alínea “b” do inciso XXVII do art.
322; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1453, de 24
de fevereiro de 2014).

 II - a contratação de obra de construção civil mediante subempreitada,
conforme definição contida no inciso XXVIII do art. 322; (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1453, de 24 de fevereiro de 2014)

 III - a prestação de serviços tais como os discriminados no Anexo VII; e

 IV - a reforma de pequeno valor, conforme definida no inciso V do art.
322.
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 Art. 143. Não se sujeita à retenção, a prestação de serviços de:

 I - administração, fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras;
 II - assessoria ou consultoria técnicas;
 III - controle de qualidade de materiais;
 IV - fornecimento de concreto usinado, de massa asfáltica ou de argamassa usinada ou

preparada;
 V - jateamento ou hidrojateamento;
 VI - perfuração de poço artesiano;
 VII - elaboração de projeto da construção civil;
 VIII - ensaios geotécnicos de campo ou de laboratório (sondagens de solo, provas de carga,

ensaios de resistência, amostragens, testes em laboratório de solos ou outros serviços
afins);

 IX - serviços de topografia;
 X - instalação de antena coletiva;
 XI - instalação de aparelhos de ar condicionado, de refrigeração, de ventilação, de

aquecimento, de calefação ou de exaustão;
 XII - instalação de sistemas de ar condicionado, de refrigeração, de ventilação, de

aquecimento, de calefação ou de exaustão, quando a venda for realizada com emissão
apenas da nota fiscal de venda mercantil;

 XIII - instalação de estruturas e esquadrias metálicas, de equipamento ou de material,
quando for emitida apenas a nota fiscal de venda mercantil;

 XIV - locação de caçamba;
 XV - locação de máquinas, de ferramentas, de equipamentos ou de outros utensílios sem

fornecimento de mão-de-obra; e
 XVI - fundações especiais.
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 Art. 144. Caso haja, para a mesma obra, contratação de serviço
relacionado no art. 143 e, simultaneamente, o fornecimento de
mão-de-obra para execução de outro serviço sujeito à retenção,
aplicar-se-á a retenção apenas a este serviço, desde que os valores
estejam discriminados na nota fiscal, na fatura ou no recibo de
prestação de serviços.

 Parágrafo único. Não havendo discriminação na nota fiscal, na fatura
ou no recibo de prestação de serviços, aplicar-se-á a retenção a todos
os serviços contratados.

 Art. 152. São responsáveis solidários pelo cumprimento da
obrigação previdenciária principal:

 Art. 153. Os administradores de autarquias e fundações criadas e
mantidas pelo Poder Público, de empresas públicas e de sociedades
de economia mista sujeitas ao controle da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios,

 Art. 154. São responsáveis solidários pelo cumprimento da
obrigação previdenciária principal na construção civil:
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 Art. 191. As ME e EPP optantes pelo Simples Nacional que 
prestarem serviços mediante cessão de mão-de-obra ou 
empreitada não estão sujeitas à retenção referida no art. 31 
da Lei nº 8.212, de 1991, sobre o valor bruto da nota fiscal, da 
fatura ou do recibo de prestação de serviços emitidos, 
excetuada:

 II - a ME ou a EPP tributada na forma do Anexo IV da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, para os fatos geradores 
ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2009.

 Art. 398. É vedado o recolhimento, em documento de 
arrecadação, de valor inferior a R$ 10,00 (dez reais). 
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1238, de 11 
de janeiro de 2012)
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ATIVIDADES OU SERVIÇOS NÃO-INCLUÍDOS NA COMPOSIÇÃO 
DO CUB, SUJEITOS À RETENÇÃO DE 11% (ONZE POR CENTO):

 01 - instalação de estruturas metálica;
 02 - instalação de estrutura de concreto armado (pré-moldada);
 03 - obras complementares na construção civil: ajardinamento; 

recreação; terraplenagem; urbanização;
 04 - lajes de fundação radiers;
 05 - instalação de aquecedor, bomba de recalque, incineração, 

playground, equipamento de garagem, equipamento de segurança, 
equipamento contraincêndio e de sistema de aquecimento a energia 
solar;

 06 - instalação de elevador, quando houver emissão de nota fiscal -
fatura de serviço (NFFS);

 07 - instalação de esquadrias metálicas;
 08 - colocação de gradis;
 09 - montagem de torres;
 10 - locação de equipamentos com operador;
 11- impermeabilização contratada com empresa especializada.
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ATIVIDADES OU SERVIÇOS NÃO-INCLUÍDOS NA COMPOSIÇÃO 
DO CUB, NÃO-SUJEITOS À RETENÇÃO DE 11% (ONZE POR 
CENTO): - SERVIÇOS EXCLUSIVOS DE:

 01 - instalação de antena coletiva;
 02 - instalação de aparelhos de ar condicionado, de refrigeração, de ventilação, de 

aquecimento, de calefação ou de exaustão;
 03 - instalação de sistemas de ar condicionado, de refrigeração, de ventilação, de 

aquecimento, de calefação ou de exaustão, quando a venda for realizada com emissão 
apenas da nota fiscal de venda mercantil;

 04 - instalação de estruturas e de esquadrias metálicas, de equipamento ou de material, 
quando a venda for realizada com emissão apenas da nota fiscal de venda mercantil;

 05 - jateamento ou hidrojateamento;
 06 - perfuração de poço artesiano;
 07 - sondagem de solo;
 08 - controle de qualidade de materiais;
 09 - locação de equipamentos sem operador;
 10 - serviços de topografia;
 11 - administração, fiscalização e gerenciamento de obras;
 12 - elaboração de projeto arquitetônico e estrutural;
 13 - assessorias ou consultorias técnicas;
 14 - locação de caçambas;
 15 - fundações especiais (exceto lajes de fundação radiers).
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Lei no. 13.606/2018 - Rural

 Esta lei permitirá:

 Alteração da tributação do INSS

 1) Sobre a Folha de Salários, ou
 2) Comercialização de Produtos

 Opção a cada janeiro, aplica-se a partir de 
01/2019 – novas alíquotas 1,2%. Acidente 
0,1%.  SENAR 0,2%.
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Produtor Rural – Pessoa Física

 Comercialização (Venda)

 Não está no Reinf

 PF está no eSocial

RETENÇÕES FEDERAIS
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Retenções IRRF

PJ a PJ
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Retenções PJ a PJ> IRRF

 Fundamento Legal: RIR/2018, art. 714. 

 Retenção: Crédito / Pagamento ( o que ocorrer primeiro: art 34 
do RIR/2018 e ADI RFB no. 8/2014)

 Serviços NATUREZA PROFISSIONAL (Lista de Serviços é 
Exaustiva).

 Centraliza: Matriz

 Retenção: 1,5% - Cod. DARF: 1708

 Serviços: Limpeza, Segurança: taxa 1% (Art. 716 do RIR/2018)
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Rendimentos pagos ou creditados a 
pessoas jurídicas
 Aplica-se a alíquota de:

 I - 5%, nos casos de juros e indenizações por lucros
 cessantes decorrentes de sentença judicial;

 II - 1,5%, nos casos de:
 a) serviços profissionais, comissões e corretagens e serviços de 

propaganda e publicidade (Lista do Art. 714 RIR/2018);
 b) rendimentos pagos ou creditados a cooperativas de trabalho, 

associações profissionais ou entidades assemelhadas, relativos a 
serviços pessoais prestados ou colocados à disposição por associados 
destas;

 c) rendimentos pagos ou creditados 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 (art. 29 da Lei no 10.833/2003, com 
vigência desde 1o.02.2004);
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Continuação

 III - 1%, nos casos de:

 a) prestação de serviços de limpeza e conservação
de bens imóveis, exceto reformas e obras
assemelhadas;

 b) prestação de serviços de segurança e vigilância;

 c) locação de mão de obra (empregados da
locadora colocados a serviço da locatária, pessoa
jurídica, em local por esta determinado).
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Continuação

 INTERMEDIAÇÃO

 Retenção: 1,5% - art. 718 do RIR/ 2018

 Cod. DARF: 8045

 Obs.: há casos em que o próprio Prestador é 
obrigado a efetuar a Retenção
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CASOS EM QUE O IMPOSTO DEVE SER RECOLHIDO PELA
PESSOA JURÍDICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

 Deverá ser pago pela própria beneficiária dos rendimentos (Auto Retenção) :

 I - o imposto devido na fonte (à alíquota de 1,5%) sobre comissões e
corretagens, recebidas por pessoas jurídicas de outras pessoas jurídicas,
relativas a:

 a) colocação ou negociação de títulos de renda fixa;
 b) operações realizadas em bolsa de valores e em bolsa de mercadorias;
 c) distribuição de emissão de valores mobiliários, quando a pessoa jurídica atuar

como agente da companhia emissora;
 d) operações de câmbio;
 e) vendas de passagens, excursões ou viagens;
 f) administração de cartão de crédito;
 g) prestação de serviços de distribuição de refeições
 pelo sistema refeições-convênio;
 h) prestação de serviços de administração de convênios;

 II - o imposto devido na fonte (à alíquota de 1,5%) sobre serviços de
propaganda e publicidade prestados por agências de propaganda.
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LISTA DE SERVIÇOS ALCANÇADOS

 Estão sujeitas 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, civis ou mercantis,
pela prestação dos seguintes serviços (art. 714 do RIR/2018):

 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);
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LISTA DE SERVIÇOS ALCANÇADOS

 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;
 16. elaboração de projetos;
 17. engenharia (exceto construção de estradas,
 pontes, prédios e obras assemelhadas);
 18. ensino e treinamento;
 19. estatística;
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LISTA DE SERVIÇOS ALCANÇADOS

 20. fisioterapia;
 21. fonoaudiologia;
 22. geologia;
 23. leilão;
 24. medicina (exceto a prestação 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;
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LISTA DE SERVIÇOS ALCANÇADOS

 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.
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Obras de Construção
 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.

 Também estão fora do campo da incidência, por exemplo, as obras de:
 prospecção, exploração e completação de poços de petróleo e gás; conservação de

estradas; execução de serviços de automação industrial; construção de gasodutos,
oleodutos e minerodutos; instalação e montagem de sistemas de telecomunicações,
energia e sinalização ferroviária; obras destinadas a geração, aproveitamento e
distribuição de energia; construção de rede de água e esgoto etc.

 (Parecer Normativo CS T nº 8/1986 , item 19)

 Contratos que abranjam trabalhos de caráter múltiplo e diversificado:
 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, 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 CS T nº 8/1986 , item 20)
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Serviços alcançados pela incidência
 O imposto na fonte incide somente sobre remunerações relativas ao desempenho 

de serviços pessoais da profissão, prestados por meio de sociedades simples ou 
explorados empresarialmente por intermédio de sociedades empresariais.

 Desse modo, é devido o imposto na fonte, por exemplo, sobre a remuneração dos 
seguintes serviços, quando prestados isoladamente:

 a) estudos geofísicos;
 b) fiscalização de obras de engenharia em geral (construção, derrocamento, 

estrutura, inspeção, proteção, medições, testes etc.);
 c) elaboração de projetos de engenharia em geral;
 d) administração de obras;
 e) gerenciamento de obras;
 f) serviços de engenharia consultiva;
 g) serviços de engenharia informática (desenvolvimento e implantação de softw 

are e elaboração de projetos de hardware);
 h) planejamento de empreendimentos rurais e urbanos;
 i) prestação de orientação técnica;
 j) perícias técnicas.
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SERVIÇOS DE MEDICINA
 A incidência do imposto na fonte na forma examinada 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 simples ou empresariais.

 Dessa forma, estão fora do campo da incidência em questão:

 a) os serviços inerentes ao desempenho das atividades profissionais da
medicina quando executados dentro do ambiente físico dos
estabelecimentos de saúde mencionados no item 24 da lista do tópico 3
(ambulatório, banco de sangue, casa de saúde, casa de recuperação ou
repouso sob orientação médica, hospital e pronto-socorro), prestados sob
subordinação técnica e administrativa da pessoa jurídica titular do
empreendimento; essa exclusão abrange os serviços correlatos ao exercício da
medicina, tais como análise clínica laboratorial, fisioterapia, fonoaudiologia,
psicologia, psicanálise, radiologia e radioterapia;

 b) os rendimentos provenientes da execução de contratos de prestação de
serviços médicos pactuados com pessoas jurídicas, visando à assistência
médica de empregados e seus dependentes em ambulatório, casa de saúde,
pronto-socorro, hospital e estabelecimentos assemelhados (referidos no item 24
da lista), desde que a prestação dos serviços seja realizada exclusivamente nos
estabelecimentos de saúde mencionados, próprios ou de terceiros.
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Não haverá Retenção IRRF

 Imunes

 Isentas

 Simples Nacional

 Valor inferior a R$ 10,00
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COOPERATIVAS DE TRABALHO - IRF (DARF 3280)
 As importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,

associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes
forem prestados por associados destas ou colocados à sua disposição, submetem-se à
incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%.

 ( RIR/1999 , art. 652 )

 Remuneração de serviços profissionais paga ou creditada pela cooperativa a
associado pessoa jurídica

 Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, com observância das normas
focalizadas neste texto, as importâncias pagas ou creditadas pelas cooperativas de
trabalho a associados, pessoas jurídicas, se os serviços profissionais prestados pela
associada.

 As cooperativas de trabalho deverão discriminar em faturas as importâncias relativas aos
serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus associados e as importâncias que
corresponderem a outros custos ou despesas.

 No caso de cooperativas de transportes, o Imposto de Renda na fonte incidirá sobre:
 a) 10% do valor correspondente ao transporte de cargas;
 b) 60% do valor correspondente ao transporte de passageiros.

 Na fatura deverão ainda ser discriminadas as parcelas tributáveis e parcelas não
tributáveis.

 (Lei nº 7.713/1988 , art. 9º ; Lei nº 12.794/2013 ; Decisão nº 18/1998 da 1ª Região Fiscal; Ato Declaratório
Normativo Cosit nº 1/1993 )

Fornecimento para Órgão 
Públicos Federais 

Retenções
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Se o órgão público federal, ou as sociedades sob controle da União, não 
recolher as contribuições retidas de acordo com o art. 34 da Lei 
nº 10.833/2003 incorrem em multa?

 Sim, a Instrução Normativa RFB 1.234/2012 , em seu art. 8º, trouxe previsão de
penalidades para as hipóteses de não retenção, falta de recolhimento, recolhimento
após o vencimento do prazo sem o acréscimo de multa moratória, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, mandando que sejam aplicadas,
subsidiariamente, à CSLL, à Cofins e à contribuição para o PIS-Pasep, as
penalidades e demais acréscimos previstos na legislação do Imposto de Renda.

A previsão legal dessas e de outras retenções a serem realizadas pelos órgãos da
administração federal direta, as autarquias, as fundações federais, as empresas
públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades em que a União,
direta ou indiretamente detenha a maioria do capital social sujeito a voto, e que
recebam recursos do Tesouro Nacional e estejam obrigadas a registrar sua
execução orçamentária e financeira no Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal (Siafi) para o Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e a contribuição para o PIS-
Pasep sobre os pagamentos que efetuarem às pessoas jurídicas, pelo fornecimento
de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras, observados os
procedimentos previstos nesta Instrução Normativa constam do art. 64 da Lei
nº9.430/1996 , e o art. 34 da Lei nº 10.833/2003

.
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BENEFICIÁRIOS NÃO 
IDENTIFICADOS

MAFON 
DIRF
BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS
ESOCIAL / REINF – v. 2.1
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Retenções de Contribuições 
Sociais

PJ a PJ

PIS / COFINS / CSLL
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Retenções: CSRF

 Art. 30 da Lei no. 10.833/2003

 Fator Gerador: PAGAMENTOS Inclusive: adiantamentos, e por 
parcela (se for o caso), é permitida a ANTECIPAÇÃO.

 IN SRF n. 459/2004 – art. 1 § 2º. 

 Lista de Serviços: Art. 714. do RIR/2018 – Inclusive: 
Conservação, Manutenção, Limpeza, Segurança e Vigilância

 Caso Específico: Manutenção Preventiva (tem Retenção) e 
Conserto (não tem Retenção): ADI SRF no. 10/2004.
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CSL/Cofins/PIS-Pasep - Retenção na 
fonte efetuada por órgãos da administração 
pública do Distrito Federal, dos Estados e 
dos Municípios
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Convênio Firmado RFB art. 33 da Lei nº 10.833/2003

 Estabelece o art. 33 da Lei nº 10.833/2003 que a União, por intermédio
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), poderá celebrar
convênios com os Estados, Distrito Federal e Municípios para
estabelecer a responsabilidade pela retenção na fonte da Contribuição
Social sobre o Lucro (CSL), da Cofins e da contribuição para o PIS-
Pasep, mediante a aplicação da alíquota de 4,65%, prevista no art. 31
da citada lei, nos pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e
fundações dessas administrações públicas às pessoas jurídicas de
direito privado, pelo fornecimento de bens ou pela prestação de
serviços em geral (caso contrário não haverá retenção)



Nesse sentido, a RFB regulamentou o assunto por meio da Instrução
Normativa SRF nº 475/2004 , estabelecendo, para tanto, os critérios
para a retenção das referidas contribuições sociais nos pagamentos
efetuados pelos órgãos da administração direta, autarquias e
fundações da administração pública do Distrito Federal, dos Estados e
dos Municípios pelo fornecimento de bens e serviços devidos às
pessoas jurídicas de direito privado.
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Anexo I - Pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional
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Anexo II - Instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos
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Anexo III - Instituições de caráter filantrópicas, recreativas, culturais, científicas e 

associações civis 

Regra Geral

Retenções Federais
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RETENÇÃO NA FONTE DA CSL, DA COFINS E DO
PIS-PASEP

 Estão sujeitos à retenção na fonte da Contribuição
Social sobre o Lucro (CSL), da Cofins e da
contribuição para o PIS-Pasep 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.
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Continuação
 Percentual a ser descontado

 O valor da CSL, da Cofins e da contribuição para o PIS-Pasep, de que trata 
este item, será determinado mediante a aplicação, sobre o montante a ser 
pago, do percentual de 4,65%, correspondente à soma das alíquotas de 1%, 
3% e 0,65%, respectivamente.

 Retenção das contribuições totais ou parciais

 No caso de pessoa jurídica beneficiária de isenção, na forma da legislação 
específica, de uma ou mais das contribuições de que trata este item, a retenção 
dar-se-á mediante a aplicação da alíquota específica correspondente às 
contribuições não alcançadas pela isenção.

 A alíquota de 0,65% aplica-se inclusive na hipótese de a prestadora do serviço 
enquadrar-se no regime de não cumulatividade na cobrança da contribuição 
para o PIS--Pasep, de que trata a Lei no 10.637/2002.

 Dispensa de retenção
 De acordo com o art. 31, § 3o, da Lei no 10.833/2003, com a redação dada 

pelo art. 24 da Lei no 13.137/2015, é dispensada a retenção de valor igual ou 
inferior a R$ 10,00
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CASOS EM QUE NÃO SE APLICA A 
RETENÇÃO
 Não será exigida a retenção da CSL, da Cofins e da contribuição 

para o PIS-Pasep, na hipótese de pagamentos efetuados a:

 a) cooperativas, relativamente à CSL;

 b) empresas estrangeiras de transporte de valores;

 c) pessoas jurídicas optantes pelo Simples.

 d) Aluguel de Imóveis (Contribuições e IRRF).

 e) Obras de Construção Civil  com execução física: PN CST no. 
08/1986 (nas condições do art. 647 do RIR/1999).
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OPERAÇÕES COM CARTÕES DE 
CRÉDITO OU DÉBITO
 Nos pagamentos pela prestação de serviços

efetuados por meio de cartões de crédito ou débito,
a retenção deve ser efetuada pela pessoa jurídica
tomadora dos serviços sobre o total a ser pago à
empresa prestadora dos serviços, e o pagamento
deve ser realizado pelo valor líquido, e

 cabendo a responsabilidade pelo recolhimento dos
valores retidos à pessoa jurídica tomadora dos
serviços.

 (Instrução Normativa SRF nº 459/2004 , art. 8º )
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Órgão Público

 Quando os pagamentos forem realizados pelos
Estados, Distrito Federal e Municípios, somente
haverá retenção das Contribuições, quando existir
um CONVÊNIO entre a fonte pagadora e a União.

 Art. 33 da Lei no. 10.833/2003.

 Por outro lado, o Art 34 determina a retenção
quando se tratar de Empresas Públicas e
Sociedade de Economia Mista.
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Continuação

 Limite do Serviço de R$ 5.000,00 para fins de 
Retenção: NÃO EXISTE MAIS desde 22/06/2015.

 Dispensa de Retenção: valores inferiores a R$ 
10,00.

 Prestador Cooperativa: desde 01/01/2005 –
Sujeita-se a retenção de PIS e Cofins, e CSLL –
Não

 Cod. DARF: 5952
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CSL/ Cofins/ PIS- Pasep/ Simples Nacional - Incidência de tributos 
sobre as atividades vinculadas à construção civil

 De acordo com a Solução de Consulta Cosit
nº 28/2013, para fins da retençã o na font e
do Imposto de Renda , da CSL, da Cofins, da

contribuição para o PIS-Pasp,

sobre os pagamentos efetuados por pessoa
s jurídica a outras pessoas jurídicas, de que
trata o art . 3 0 da Lei nº 1 0 .8 3 3 / 2 0 0 3
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Continuação

 IMUNES e SIMPLES: Não haverá retenção

 Fonte: IN n.  23/1986, II e IN n. 765/2007

 DECLARAÇÃO (vide modelo): quando não 
houver retenção é obrigatória a apresentação 
de Declaração assinada que é Simples: 
Fundamento – IN n. 459/2004.
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Destaque NFs
 É obrigatório o destaque na NFs 

 NÃO ABATE NO TOTAL DA NFs. os impostos retidos

 Destaque do POR TIPO DE IMPOSTO: PIS, Cofins e CSLL

 Fundamento: Art. 1º. § 10 da IN SRF n. 459/2004.

 Base de Cálculo: As contribuições tratadas neste texto devem ser 
retidas sobre a importância total por ocasião do pagamento, ao 
beneficiário, do rendimento. Não é admitida a exclusão da parcela 
relativa ao Imposto Sobre Serviços (ISS ), mesmo que esteja 
destacada na nota fiscal de serviços emitida pela pessoa jurídica 
beneficiária do rendimento.

 (Instrução Normativa S RF nº 459/2004 , art. 2º , caput)
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INFORMAÇÃO NA NOTA OU 
DOCUMENTO FISCAL
 A empresa prestadora do serviço deverá informar no documento

fiscal:

 a) o valor correspondente à retenção das contribuições incidentes
sobre a operação (PIS-Pasep, Cofins, CSL) à alíquota de 4,65%;

 b) a sua condição de beneficiária de isenção ou de alíquota zero,
inclusive o enquadramento legal, sob pena de, se não o fizer,
sujeitar-se à retenção das contribuições sobre o valor total da nota
ou documento fiscal, no percentual total de 4,65%.

 OBS.: O recolhimento das retenções deverá obrigatoriamente ser
centralizado na matriz, bem como a apresentação dessas informações pela
fonte pagadora à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
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Cruzamentos Fiscais
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Cruzamentos Fiscais

 TOMADOR: DCTF x DIRF / Registro ECF Y570

 Registro ECF Y 570 x Reg. ECF  M620 e M630 (Prestador Lucro 
Real)

 Registro ECF Y 570 x Reg. ECF P 300 (Prestador Lucro 
Presumido)

 Conexão e Cruzamento com o eSocial 

 Descrição dos materiais e equipamentos fornecidos pelo
prestador de serviço – Serviços em condições especais –
Adicional da retenção e cruzamento com o eSocial.
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Riscos nas Contratações de Trabalhadores 
Autônomos e Pessoas Jurídicas

Pejotização das Relações de 
Trabalho
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Pejotização: Foco da Fiscalização

 Fundamentos utilizados pelo Fisco (Relatório da Receita 
Federal):

 A) utilização de PJ para substituir/mascarar um contrato de 
trabalho (art. 9º. da CLT e Sumula 331 do TST).

 B) pessoa jurídica inexistente de fato*

 *Vale analise amplo da Lei no. 13.429/2017.

 (Atenção: elaboração Contrato e Subordinação e Tipo do Serviço – 
Atenção à Terceirização Ilícita )
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Malha PJ (RFB em geral)
Incentivo à autoregularização:

Detecção e comunicação do erro;
 Extrato com as informações inconsistências;
 Possibilidade de retificação espontânea;
 Não aplicação da penalidade no 1º momento.        

 MAS....!!
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CONTATOS

http://adilson-torres-palestrante.blogspot.com.br/

https://pt-br.facebook.com/adilson.torres.52

https://br.linkedin.com/in/adilson-torres-17335327

Email: torres_adilson@yahoo.com.br 


