
Retenção das Contribuições 
Sociais na Fonte - 4,65% 

(art. 30 Lei 10.833/2003; 
IN SRF 459/2004) 

SUMÁRIO: 

 

1. 1. Retenção na Fonte 

 

2. 1.1. Mediação de Negócios, Comissões e Corretagens 

 

3. 1.2. Propaganda e Publicidade 

 

4. 1.3. Serviços Pessoais Prestados por Associados de Cooperativas de 
Trabalho 

 

5. 2. Informações Gerais 

 

6. 2.1. Esta Retenção Aplica-se Inclusive aos Pagamentos Efetuados por: 

 

7. 2.1.1. Sistema SIMPLES 

 

8. 2.2. Alíquotas Individuais de Retenção da CSLL, PIS e COFINS (art. 31 
Lei 10.833/2003) 

 

9. 2.3. Dispensa de Retenção (art. 32 Lei 10.833/2003) 

 

http://www.lefisc.com.br/tabelas/tabelasPraticas/federal/retencao_das_contribuicoes_sociais_na_fonte/#1
http://www.lefisc.com.br/tabelas/tabelasPraticas/federal/retencao_das_contribuicoes_sociais_na_fonte/#1
http://www.lefisc.com.br/tabelas/tabelasPraticas/federal/retencao_das_contribuicoes_sociais_na_fonte/#1.1
http://www.lefisc.com.br/tabelas/tabelasPraticas/federal/retencao_das_contribuicoes_sociais_na_fonte/#1.1
http://www.lefisc.com.br/tabelas/tabelasPraticas/federal/retencao_das_contribuicoes_sociais_na_fonte/#1.2
http://www.lefisc.com.br/tabelas/tabelasPraticas/federal/retencao_das_contribuicoes_sociais_na_fonte/#1.2
http://www.lefisc.com.br/tabelas/tabelasPraticas/federal/retencao_das_contribuicoes_sociais_na_fonte/#1.3
http://www.lefisc.com.br/tabelas/tabelasPraticas/federal/retencao_das_contribuicoes_sociais_na_fonte/#1.3
http://www.lefisc.com.br/tabelas/tabelasPraticas/federal/retencao_das_contribuicoes_sociais_na_fonte/#1.3
http://www.lefisc.com.br/tabelas/tabelasPraticas/federal/retencao_das_contribuicoes_sociais_na_fonte/#1.3
http://www.lefisc.com.br/tabelas/tabelasPraticas/federal/retencao_das_contribuicoes_sociais_na_fonte/#2
http://www.lefisc.com.br/tabelas/tabelasPraticas/federal/retencao_das_contribuicoes_sociais_na_fonte/#2
http://www.lefisc.com.br/tabelas/tabelasPraticas/federal/retencao_das_contribuicoes_sociais_na_fonte/#2.1
http://www.lefisc.com.br/tabelas/tabelasPraticas/federal/retencao_das_contribuicoes_sociais_na_fonte/#2.1
http://www.lefisc.com.br/tabelas/tabelasPraticas/federal/retencao_das_contribuicoes_sociais_na_fonte/#2.1.1
http://www.lefisc.com.br/tabelas/tabelasPraticas/federal/retencao_das_contribuicoes_sociais_na_fonte/#2.1.1
http://www.lefisc.com.br/tabelas/tabelasPraticas/federal/retencao_das_contribuicoes_sociais_na_fonte/#2.2
http://www.lefisc.com.br/tabelas/tabelasPraticas/federal/retencao_das_contribuicoes_sociais_na_fonte/#2.2
http://www.lefisc.com.br/tabelas/tabelasPraticas/federal/retencao_das_contribuicoes_sociais_na_fonte/#2.2
http://www.lefisc.com.br/tabelas/tabelasPraticas/federal/retencao_das_contribuicoes_sociais_na_fonte/#2.2
http://www.lefisc.com.br/tabelas/tabelasPraticas/federal/retencao_das_contribuicoes_sociais_na_fonte/#2.3
http://www.lefisc.com.br/tabelas/tabelasPraticas/federal/retencao_das_contribuicoes_sociais_na_fonte/#2.3
http://www.lefisc.com.br/tabelas/tabelasPraticas/federal/retencao_das_contribuicoes_sociais_na_fonte/#2.3.1


10. 2.3.1. Esta Retenção não Será Exigida Quando Efetuados Pagamentos a: 

 

11. 2.3.2. Esta Retenção está Dispensada Quando os Pagamentos Forem de 
Valor Igual ou Inferior a R$ 5.000,00. (Lei 10.833/2003, art.31, 

acrescentado pelo art. 5 da Lei 10.925/04 - efeitos a partir de 26.07.04). 

 

12. 2.4. Retenção Somente da CSLL (art. 32 Lei 10.833/2003) 

 

13. 2.5. Compensação dos Valores Retidos (art. 36 Lei 10.833/2003) 

 

14. 2.6. Prazo para Recolhimento (IN SRF 381/2003, art. 4; Lei 
10.833/2003, art. 35 com a redação dada pelo art. 5 da Lei 10.925/2004 
e art. 74 da Lei 11.196/2005) 

 

15. 2.7. Códigos do DARF para Recolhimento (ADE SRF 81/2003) 

 

16. 2.8. Comprovante de Retenção (IN SRF 459/2004) 

 

17. 2.9. Informação na DIRF (IN SRF 459/2004) 

 

  

1. Retenção na Fonte 

A partir de FEVEREIRO/2004, estão sujeitos à retenção na fonte da Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da COFINS e da contribuição para o 

PIS/PASEP, à alíquota de 4,65%, os pagamentos efetuados pelas pessoas 

jurídicas a outras pessoas jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços 
de: 

SERVIÇOS OBSERVAÇÕES 

1. Limpeza ver 05 abaixo 

2. Conservação ver 05 abaixo 

3. Manutenção ver 05 abaixo 

4. Segurança ver 05 abaixo 

5. Vigilância ver 05 abaixo 

6. Transporte de valores ver 05 abaixo 

7. Locação de mão-de-obra ver 05 abaixo 

8. Prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de 

crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber 

(factoring) 

  

9. Serviços profissionais - IN SRF 23/86 listou esses serviços, IN SRF 381/2003 art. 1 § 
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incorporados ao art. 647 do Decreto 3.000/99. 4º 

- administração de bens ou negócios em geral (exceto consórcios ou 

fundos mútuos para aquisição de bens) 

  

- advocacia   

- análise clínica laboratorial   

- análises técnicas   

- arquitetura   

- 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) 

ver 03 abaixo 

- assistência social   

- auditoria   

- avaliação e perícia   

- biologia e biomedicina   

- cálculo em geral   

- consultoria   

- contabilidade   

- desenho técnico   

- economia   

- elaboração de projetos   

- engenharia (exceto construção de estradas, pontes, prédios e obras 

assemelhadas) 

ver 04 abaixo 

- ensino e treinamento   

- estatística   

- fisioterapia   

- fonoaudiologia   

- geologia   

- leilão    

- medicina (exceto a prestada por ambulatório, banco de sangue, casa de 

saúde, casa de recuperação ou repouso sob orientação médica, hospital e 

pronto-socorro) 

ver 02 abaixo 

- nutricionismo e dietética   

- odontologia   

- organização de feiras de amostras, congressos, seminários, simpósios e 

congêneres 

  

- pesquisa em geral   

- planejamento   

- programação ver 01 abaixo 

- prótese   

- psicologia e psicanálise   

- química   

- radiologia e radioterapia   

- relações públicas   

- serviço de despachante   

- terapêutica ocupacional   

- tradução ou interpretação comercial   

- urbanismo   

- veterinária   

01 – Programação. 

Através da Decisão 68, DOU de 03/07/2000, a Superintendência Regional da 

Receita Federal da 8º Região Fiscal, determinou que 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, pela prestação de 

serviços de manutenção de programas (software). No caso de atualização de 

programa, haverá incidência do Imposto na Fonte, se o serviço prestado 
caracterizar serviço de programação. 
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02 - Medicina (exceto a prestada por ambulatório, banco de sangue, casa de 

saúde, casa de recuperação ou repouso sob orientação médica, hospital e pronto-
socorro). 

A incidência restringe-se aos valores 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 civis ou mercantis (PN CST 
08/86); 

Conforme o Parecer não incide o imposto de renda na fonte: 

a) sobre 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 (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 titular do 

empreendimento; essa exclusão abrange os serviços correlatos ao exercício da 

medicina, tais como: análise clínica laboratorial, fisioterapia, fonoaudiologia, 
psicologia, psicanálise, raio X e radioterapia; 

b) sobre os rendimentos provenientes da execução de contratos de prestação de 

serviços médicos pactuados com pessoas jurídicas, visando a assistência médica de 

empregados e seus dependentes em ambulatório, casa de saúde, pronto-socorro, 

hospital e estabelecimentos assemelhados (item 24 da lista), desde que a 

prestação dos serviços seja realizada exclusivamente nos estabelecimentos de 
saúde mencionados, próprios ou de terceiros; 

Obs. Esta regra da letra "b" acima é comum abranger os planos de saúde pagos 
pelas empresa em favor de seus empregados; 

03 - Assessoria e consultoria técnica (exceto o serviço de assistência técnica 

prestado a terceiros e concernente a ramo de indústria e comércio explorado pelo 
prestador do serviço). 

O PN CST 37/87 dispõe que: 

a) os serviços de assessoria e consultoria técnica alcançados pela tributação na 

fonte em exame restringem-se àqueles resultantes da engenhosidade humana, tais 

como: especificação técnica para a fabricação de aparelhos e equipamentos em 

geral; assessoria administrativo-organizacional; consultoria jurídica; etc.; 

b) não se sujeitam à aludida tributação na fonte os serviços de reparo e 
manutenção de aparelhos e equipamentos (domésticos ou industrial); 

Desta forma, com base nesse Parecer, ficará sujeito à retenção na fonte somente 

os serviços especializados, adquiridos em estabelecimentos técnicos, superiores e 
pós-superiores, formadores de capacidade intelectual; 

04 - Engenharia (exceto construção de estradas, pontes, prédios e obras 

assemelhadas); 

Construção em geral 

O PN CST 08/86 dispõe que também estão fora do campo de incidência do imposto 

na fonte, 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 mineradutos; 

instalação e montagem de sistemas de telecomunicações, energia e sinalização 



ferroviária; obras destinadas à geração, aproveitamento e distribuição de energia; 
construção de rede de água e esgoto, etc.; 

Serviços sujeitos à tributação na fonte 

A incidência do imposto de renda na fonte recairá sobre os valores relativos ao 

desempenho de serviços pessoais da profissão, prestados por meio de sociedades 

civis ou exploradas empresarialmente por intermédio de sociedades mercantis, tais 
como (PN CST 08/86): 

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 software 

e elaboração de projetos de hardware); 

h) planejamento de empreendimentos rurais e urbanos; 

i) prestação de orientação técnica; 

j) perícias técnicas; 

Contratos de trabalhos múltiplos 

Não estão sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte os 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 (viabilidade e elaboração 

de projetos), execução física de construção civil ou obras assemelhadas e 

fiscalização de obras (PN CST 08/86). 

05 - VIGILÂNCIA, LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO e LOCAÇÃO DE 
MÃO-DE-OBRA 

As importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas 

jurídicas, civis ou mercantis, estão sujeitas a retenção do imposto de renda na 

fonte, à alíquota de 1%, pela prestação de: serviços de limpeza e conservação de 

bens imóveis, exceto reformas e obras assemelhadas; serviços de segurança e 

vigilância; e, serviços de locação de mão-de-obra de empregados da locadora 
colocados a serviço da locatária, em local por esta determinado; 

(DL 2.462/88 art. 3º, Lei 7.713/88 art. 55, IN SRF 34/89 e art. 649 do RIR/99); 

IN SRF 459/2004 art. 1º 

§ 2º. Para fins do disposto neste artigo, entende-se como serviços: 

(...) 

III - de segurança e/ou vigilância os serviços que tenham por finalidade a garantia da integridade física 

de pessoas ou a preservação de valores e de bens patrimoniais, inclusive escolta de veículos de 

transporte de pessoas ou cargas; 



Conservação de imóveis 

No caso de serviço de conservação, a tributação aplica-se somente quando se 

tratar de conservação de bens imóveis (IN SRF 34/89 e ADN 09/90);  
A definição de bens imóveis encontra-se no Código Civil; 

IN SRF 459/2004 art. 1º 

§ 2º. Para fins do disposto neste artigo, entende-se como serviços:  

I - de limpeza, conservação ou zeladoria os serviços de varrição, lavagem, enceramento, desinfecção, 

higienização, desentupimento, dedetização, desinsetização, imunização, desratização ou outros serviços 

destinados a manter a higiene, o asseio ou a conservação de praias, jardins, rodovias, monumentos, 

edificações, instalações, dependências, logradouros, vias públicas, pátios ou de áreas de uso comum; 

Locação de mão-de-obra 

No caso de locação de mão-de-obra, trata-se de empregados da locadora a serviço 

da locatária, em local pela locatária determinado, como por exemplo o serviço 
temporário, e a tributação na fonte recai sobre o total da nota fiscal; 

Transporte de valores 

De acordo com o Ato Declaratório Normativo COSIT 06/2000, estão sujeitos a 

incidência de imposto de renda na fonte a alíquota de 1 % os rendimentos pagos ou 

creditados por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas pela prestação de 

serviço de transporte de valores, pois, segundo o legislador, considera-se tal 

serviço como de segurança e não de transporte; 

IN SRF 459/2004 art. 1º 

§ 2º. Para fins do disposto neste artigo, entende-se como serviços: 

(...) 

III - de segurança e/ou vigilância os serviços que tenham por finalidade a garantia da integridade física 

de pessoas ou a preservação de valores e de bens patrimoniais, inclusive escolta de veículos de 

transporte de pessoas ou cargas; 

Manutenção 

O Dicionário da língua portuguesa AURELIO define manutenção como sendo: 

- Ato ou efeito de manter(-se).  

- As medidas necessárias para a conservação ou a permanência de alguma coisa ou 

de uma situação; 

- Os cuidados técnicos indispensáveis ao funcionamento regular e permanente de 
motores e máquinas. 

IN SRF 459/2004 art. 1º 

§ 2º. Para fins do disposto neste artigo, entende-se como serviços: 

(...) 

II - de manutenção todo e qualquer serviço de manutenção ou conservação de edificações, instalações, 

máquinas, veículos automotores, embarcações, aeronaves, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores 

ou de qualquer bem, quando destinadas a mantê-los em condições eficientes de operação, exceto se a 

manutenção for feita em caráter isolado, como um mero conserto de um bem defeituoso; 

  

1.1. Retenção na Fonte 

Estão sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte, à alíquota de 1,5% a partir 

de 04/07/94, os rendimentos pagos ou creditados por pessoa jurídica a outras 

pessoas jurídicas relativos às comissões, corretagens ou qualquer remuneração 

pela representação comercial ou pela mediação na realização de negócios civis ou 

comerciais, conforme o art. 651 do RIR/99. 

Portanto, esses serviços estão fora do alcance do art. 647 do RIR/99 e não ficam 
sujeitos à tributação na fonte dos 4,65%; 



  

1.2. Retenção na Fonte 

Estão sujeitos ao imposto de renda à alíquota de 1,5% a partir de 04/07/94, as 

importâncias pagas, entregues ou creditadas por pessoa jurídicas a outras pessoas 

jurídicas pela prestação de serviços de publicidade e propaganda; (RIR/99, art. 

651; IN SRF 123/92) 

Portanto, esses serviços estão fora do alcance do art. 647 do RIR/99 e não ficam 
sujeitos à tributação na fonte dos 4,65%; 

  

1.3. Retenção na Fonte 

As importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a cooperativas de trabalho, 

associações de profissionais ou assemelhados, estão sujeitas ao imposto de renda 

na fonte à alíquota de 1,5%, calculados sobre os valores pagos ou creditados 

relativos a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou 

colocados à disposição; (RIR/99, art. 652; art. 64 da Lei 8.981/95); 

Portanto, esses serviços estão fora do alcance do art. 647 do RIR/99 e não ficam 

sujeitos à tributação na fonte dos 4,65%; 

  

2. Informações Gerais 

  

2.1. Esta Retenção Aplica-se Inclusive aos 
Pagamentos Efetuados por: 

I - associações, inclusive entidades sindicais, federações, confederações, centrais 

sindicais e serviços sociais autônomos; 

II - sociedades simples, inclusive sociedades cooperativas; 

- A Sociedade Simples (art. 982 e 997 a 1038 do Novo Código Civil) vem substituir 

a antiga Sociedade Civil e assim como a antiga deverá ser registrada no Cartório 

Civil das Pessoas Jurídicas.  

– As Sociedade Simples (forma societária) não poderão optar pela tributação do 

sistema SIMPLES (Lei 9.317/1996); 

– A Sociedade Empresária substitui a antiga Sociedade Comercial, registrada na 

Junta Comercial; 

III - fundações de direito privado; ou 

IV – condomínios de edifícios. 

  

2.1.1. Sistema SIMPLES 

I - associações, inclusive entidades sindicais, federações, confederações, centrais 

sindicais e serviços sociais autônomos; 

II - sociedades simples, inclusive sociedades cooperativas; 

- A Sociedade Simples (art. 982 e 997 a 1038 do Novo Código Civil) vem substituir 



a antiga Sociedade Civil e assim como a antiga deverá ser registrada no Cartório 

Civil das Pessoas Jurídicas.  

– As Sociedade Simples (forma societária) não poderão optar pela tributação do 

sistema SIMPLES (Lei 9.317/1996); 

– A Sociedade Empresária substitui a antiga Sociedade Comercial, registrada na 

Junta Comercial; 

III - fundações de direito privado; ou 
IV – condomínios de edifícios. 

  

2.2. Alíquotas Individuais de Retenção da CSLL, PIS e 

COFINS 

O valor da CSLL, da COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP, será determinado 

mediante a aplicação, sobre o montante a ser pago, do percentual de 4,65%, 
correspondente à soma das seguintes alíquotas individuais: 

- 1% um por cento (CSLL); 

- 3% três por cento (COFINS); e 

- 0,65% (PIS/PASEP). 

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 (Lei nº 10.637/2002). 

No caso de pessoa jurídica beneficiária de isenção, na forma da legislação 

específica, de uma ou mais destas contribuições, a retenção dar-se-á mediante a 

aplicação da alíquota específica correspondente às contribuições não alcançadas 

pela isenção. 

  

2.3. Dispensa de Retenção (art. 32 Lei 10.833/2003) 

  

2.3.1. Esta Retenção não Será Exigida Quando 

Efetuados Pagamentos a: 

I - Itaipu Binacional; 

II - empresas estrangeiras de transportes de cargas ou passageiros; 

III - pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES (Lei 9.317/96); 

A pessoa jurídica optante pelo Simples deverá apresentar, a cada pagamento, à 

pessoa jurídica que efetuar a retenção, declaração, em duas vias, assinadas pelo 

seu representante legal. A pessoa jurídica responsável pela retenção arquivará a 1ª 

via da declaração, que ficará à disposição da Secretaria da Receita Federal (SRF), 

devendo a 2ª via ser devolvida ao interessado, como recibo (IN SRF 381/2003 art. 
10). 

  



2.3.2. Esta Retenção está Dispensada Quando os 
Pagamentos Forem de Valor Igual ou Inferior a R$ 
5.000,00. (Lei 10.833/2003, art.31, acrescentado 
pelo art. 5 da Lei 10.925/04 - efeitos a partir de 

26.07.04). 

Para efeito dessa dispensa, ocorrendo mais de um pagamento no mesmo mês à 

mesma pessoa jurídica, deverá ser efetuada a soma de todos os valores pagos no 

mês para efeito de cálculo do limite de retenção de R$ 5.000,00, compensando-se 

o valor retido anteriormente. (acrescentado pelo art. 5 da Lei 10.925/04 - efeitos a 
partir de 26.07.04). 

Exemplo 

Considerando-se que no mês de março de 2007 foram pagos para determinada 
pessoa jurídica os seguintes valores: 

Dia do pagamento Valor pago 

R$ 

Valor da retenção 

R$ 

02/03/2007 3.000,00   

13/03/2007 1.000,00   

30/03/2007 4.000,00   

Total pago no mês 8.000,00 372,00 

No dia 02 e 13 de março/2007 não haverá retenção pelo fato de o valor acumulado 

totalizar inferior a R$ 5.000,00. 

No dia 30/03/2007 deverá ser calculado 4,65% sobre R$ 8.000,00 tendo em vista 
que o valor acumulado pago no mês ultrapassou ao limite de R$ 5.000,00. 

Cálculo de PIS, COFINS e CSLL 

R$ 8.000,00 (x) 4,65% = 372,00. 

Portanto, no dia 30/03/2007 a empresa deverá pagar a importância líquida de (R$ 
4.000,00 – R$ 372,00) = R$ 3.628,00. 

  

2.4. Retenção Somente da CSLL (art. 32 Lei 

10.833/2003) 

A retenção da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP não será exigida, 

cabendo somente a retenção da CSLL nos pagamentos: 

I - a título de transporte internacional de cargas ou de passageiros efetuados por 

empresas nacionais; 

II - aos estaleiros navais brasileiros nas atividades de conservação, modernização, 

conversão e reparo de embarcações pré-registradas ou registradas no Registro 
Especial Brasileiro - REB, instituído pela Lei nº 9.432/1997. 

  

2.5. Compensação dos Valores Retidos (art. 36 Lei 

10.833/2003) 



Os valores retidos nesta forma serão considerados como antecipação do que for 

devido pelo contribuinte que sofreu a retenção (prestador do serviço), em relação 
ao imposto de renda e às respectivas contribuições. 

  

2.6. Prazo para Recolhimento (IN SRF 381/2003, art. 
4; Lei 10.833/2003, art. 35 com a redação dada pelo 
art. 5 da Lei 10.925/2004 e art. 74 da Lei 

11.196/2005) 

Os valores retidos na quinzena deverão ser recolhidos ao Tesouro Nacional, de 

forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica que efetuar a 

retenção, até o último dia útil da quinzena subseqüente àquela quinzena em que 

tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica fornecedora dos bens ou prestadora 
do serviço. 

Art. 74 - O art. 35 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte 

redação:  

“Art. 35. Os valores retidos na quinzena, na forma dos arts. 30, 33 e 34 desta Lei, deverão ser recolhidos 

ao Tesouro Nacional pelo órgão público que efetuar a retenção ou, de forma centralizada, pelo 

estabelecimento matriz da pessoa jurídica, até o último dia útil da quinzena subseqüente àquela quinzena 

em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica fornecedora dos bens ou prestadora do serviço.” 

(NR). 

 

2.7. Códigos do DARF para Recolhimento (ADE SRF 
81/2003) 

I - Na hipótese de pessoa jurídica contribuinte da CSLL, da COFINS e do 

PIS/PASEP, o recolhimento deverá ser feito mediante a utilização do código de 

receita 5952. 

II - No caso de pessoa jurídica beneficiária de isenção, na forma da legislação 

específica, de uma ou mais das contribuições, o recolhimento das contribuições não 

alcançadas pela isenção deverá será feito mediante a utilização dos seguintes 
códigos de receita: 

5987 para a CSLL; 

5960 para a Cofins; e 

5979 para o PIS/PASEP. 

  

2.8. Comprovante de Retenção (IN SRF 459/2004) 

As pessoas jurídicas que efetuarem a retenção deverão fornecer, à pessoa jurídica 

beneficiária do pagamento, comprovante anual da retenção, até o dia 28 de 
fevereiro do ano subseqüente. 

O comprovante anual de retenção poderá ser disponibilizado, à pessoa jurídica 
beneficiária do pagamento, que possua endereço eletrônico, por meio da Internet. 



  

2.9. Informação na DIRF (IN SRF 459/2004) 

Anualmente, até o dia 28 de fevereiro do ano subseqüente, as pessoas jurídicas 

que efetuarem a retenção deverão apresentar à SRF Declaração de Imposto de 

Renda Retido na Fonte (Dirf), nela discriminando, mensalmente, o somatório dos 
valores pagos e o total retido, por contribuinte e por código de recolhimento. 

 

Fonte: Consultoria LEFISC  

 

                                                                             

 


