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Fiscal/tributos e Declaração PF
nelio@juridicon.com.br
    
       Tel: +55 61 3321 - 0999
                                  3964 - 0999
                                  3322 - 6252

   SHIS QL 08 CONJUNTO 08 CASA 01
  LAGO SUL  CEP: 71620-285

juridicon@juridicon.com.br 
Estacionamento Interno

                       Tabela do Imposto de Renda
Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a Deduzir IR (R$)

Até 1.903,98

De 1.903,99 até 2.826,65

De 2.826,66 até 3.751,05

De 3.751,06 até 4.664,68

Acima de 4.664,68

7,5

15

22,5

27,5

142,80

354,80

636,13

869,36

- -

Deduções: R$ 189,59 por dependente; pensão alimentícia integral; contribuição paga à previdência social no mês. 
Do resultado aplique a alíquota respectiva constante na tabela acima e subtraia a parcela a deduzir, o produto é o valor 
devido a título de imposto de renda. 

  Retenções Obrigatórias

Parabéns!!Parabéns!!       A Juridicon congratula as empresas constituídas no mês de Dezembro

  Fique de Olho

                   Calendário de Obrigações  Pinceladas Legais                05

Um ano é feito não apenas de dias, semanas e meses, mas da colaboração de todos aqueles que estão empenhados no 
sucesso de uma ideia, de um objetivo, de um negócio. O ano é feito de Clientes, Colaboradores, Empresas e Instituições 
que se dedicam a tornar nosso dia a dia mais simples e assim podermos aproveitar de momentos felizes em família. 

O Natal é um dia festivo e espero que o seu olhar possa estar voltado para uma festa maior, a festa do nascimento de Cristo 
dentro de seu coração. 

Que neste Natal você e sua família sintam mais forte ainda o significado da palavra amor, que traga raios de luz que 
iluminem o seu caminho e transformem o seu coração a cada dia, fazendo que você viva sempre com muita felicidade.

Que o ano novo comece com o pé direito! Que seja um ano de otimismo, amor, fé, esperança e grandes realizações! Que 
seja ainda mais produtivo e compensador do que o ano que se finda e que traga consigo somente bons sentimentos. Viva a 
chegada do Ano Novo!

UM FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO PARA TODOS OS CLIENTES E FAMILIARES.

juridicon.com.br

42
anos
Contabilizando

Sucessos

UM FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO NOVO!

ESTAREMOS EM RECESSO COLETIVO DE 23/12/2019 a 05/01/2020

SORVETERIA E CONFEITARIA DOM BOSCO LTDA-EPP 05/12/1960 BUSINESS CAFE LTDA-ME 19/12/2000

LAB - LABORATORIO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA APLICADA LTDA 17/12/1975 VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA 17/12/2008

AVS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA 07/12/1988 INOVE LASERS DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 01/12/2009

SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL 09/12/1991 KUARUP INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 09/12/2011

SIFRA FOMENTO MERCANTIL LTDA 08/12/1997 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 10/12/2014

GUIMARAES,SOUTO E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 01/12/2000 CHICAGO PRIME PARRILLA LTDA ME 03/12/2015
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Samuel

Fique de Olho:
9. 13º Salário:
·1ª Parcela pagamento até o último dia útil de 
novembro;
2ª Parcela pagamento até 20 de dezembro;

10. Férias:
· C o n t ro l a r  e  s o l i c i t a r  à  J u r i d i c o n  a 
d o c u m e n t a ç ã o  r e l a t i va  a  f é r i a s  d o s 
empregados com mais de 1 ano de casa;
·Enviar o Livro de Registro de Empregados e 
Carteira de Trabalho para as anotações;

11. Alteração no contrato de trabalho:
·Qualquer alteração no contrato de trabalho, 
ou seja, mudança de função, alteração e 
salário, rescisão contratual, férias, etc. 
deverá ser enviado à Juridicon o livro de 
Registro de Empregados e a Carteira de 
Trabalho dos mesmos.

ÁREA FISCAL/TRIBUTÁRIA

1. Imposto de renda retido na fonte
·Comunicar imediatamente à JURIDICON 
quando houver retenções para a elaboração 
das guias.

2 .No t a s  f i s c a i s  d e  c ompra s  d e 
mercadorias:
Deverão ser remetidas para a JURIDICON 
até o dia do mês seguinte para registro.

3 . N o t a s  f i s c a i s  v e n d a s , 
mercadorias/serviços
·Seguir rigorosamente a ordem numérica;
·Incluir telefone e endereço do Procon;
·No caso de Venda a não contribuintes 
situados fora do DF, recolher, no ato da 
emissão da NF; a diferença de alíquota.
·NF-e e NFC-e - Guardar em arquivo digital 
próprio, no prazo de 6 anos, os XMLs das 
Notas Fiscais emitidas e as recebidas.
·NF-e,  NFC-e enviar o arquivo XML e o 
Relatório Gerencial;
·As empresas factoring deverão remeter 
também 01 (uma) via do Termo Aditivo;
·O destaque obrigatório de retenção de 
tributos deverá constar somente no campo 
central da Nota Fiscal,  sendo vedado 
consigná-lo como fator de redução do valor 
total líquido.

4. Placas a serem af ixadas ,  nas 
dependênc i a s  da  empresa ,  com 
visibilidade pública:

·Placa de Atendimento preferencial (Lei 
Distrital nº 4.027 de 2007);
·Placa do Simples Nacional;
·Placa indicativa do número do telefone do 
PROCON;
·Placa informativa da obrigatoriedade  da 
emissão de Nota Fiscal  ao consumidor;
·Placa Nota legal (Lei Distrital n º 4.159 de 
2008);
·Atestado médico fornecido por médico do 
trabalho;
·Código de Defesa do Consumidor - CDC;
·Cópias dos cartões de inscrição no CNPJ  GDF

·Licença de funcionamento (Lei Distrital nº 
5.280 de 2013)
·Quadro de horários de trabalho;
·Última guia do INSS (GPS);

5. Licença  de  Funcionamento (alvará de 
funcionamento)
As empresas que possuem alvará de 
funcionamento a título precário/provisório 
deverão ficar atentas ao vencimento do 
mesmo, solicitando à Juridicon o preparo de 
sua renovação, com no mínimo 30 dias de 
antecedência.

6. Licença  de  Funcionamento 
(vigilância sanitária)
As sociedades ligadas ao ramo da Saúde, 
bem como salões de beleza e casas de 
estética, SPA, massagens e congêneres, 
além da Licença de Funcionamento, deverão 
obter junto a Inspetoria de Saúde do DF, a 
licença especial de Funcionemento da 
Vigilância Sanitária.

ÁREA CONTÁBIL

1. Não esqueça de enviar todo mês à 
JURIDICON:

·Extratos de: contas correntes, aplicações 
financeiras e cartões de crédito;
·Guias de todos os tributos e contribuições 
recolhidas;
·Recibo de aluguel, água, telefone e demais 
pagamentos;
·Todas as duplicatas pagas a fornecedores;
·Notas fiscais, recibos e contratos (cópia) de 
compra e venda de bens imobilizados 
(imóveis, veículos, máquinas, móveis, etc.);
·Notas de despesas em nome da Empresa 
(nota fiscal ao consumidor que não contenha 
a identificação do comprador, não é aceita 
pela fiscalização);
·Recibos de salários assinados, pro-labore, 
férias, etc.;
·Recibo de aquisição do vale transporte e 
nota fiscal de vale refeição;
·Contratos: de empréstimos, leasing, de 
aluguel  (cópias);

2. Imposto de renda retido na fonte
·Comunicar  imediatamente à JURIDICON 
quando houver retenções para a elaboração 
das guias.

3. Depósitos Bancários
·Recomendamos o máximo de controle nos 
depósitos bancários. Mais informações ligar 
para JURIDICON.
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OBSERVAÇÕES

T i c k e t  d e  m á q u i n a s  r e g i s t r a d o r a s 
(supermercados), notas de pedidos, notas 
de controle interno, despesas particulares 
(sócios) não devem ser enviadas, pois não 
possuem valor contábil. 

ÁREA DE PESSOAL

1.Vales-Transporte:
·Somente entregar ao empregado 
mediante recibo;

 2.Fornecimento de refeições:
·Exige convênio com o Ministério do 
Trabalho;

3.Variáveis da Folha(horas extras, 
faltas, comissões, etc.):
·Fornecer a JURIDICON até o dia 20 de 
cada mês;

 4.Controle de ponto (cartão)
·Recomendamos a todas as empresas;
·Obrigatório para os que possuem mais 
de dez empregados;

 5.Atestado Médico
·Empregado com atestado médico 
enviar,  imediatamente para JURIDICON;
·Acidente de trabalho, comunicar ao INSS 
no máximo até
24 horas após o ocorrido;
.  P r o v i d e n c i a r  n a  a d m i s s ã o , 
periodicamente e na demissão do 
empregado (médico do trabalho);

6.Recibos de RPAs:
·Os recibos de pagamentos efetuados a
a u t ô n o m o s  ( R PA s )  d e v e r ã o  s e r 
solicitados à JURIDICON, ou se preferir 
fazê-lo,comunicar no ato do pagamento 
para que sejam feitas as guias de 
impostos;

 7.Empregados - Rescisões:
·As demissões de empregados deverão
ser avisados à JURIDICON no ato do 
aviso prévio, para que possamos preparar 
a documentação em tempo hábil  para 
pagamento;
· Obedecendo os prazos legais;
- De até 10 dias para o pagamento

·Consulte o Dep. de Pessoal da Juridicon 
antes de conceder Aviso Prévio ao seu 
empregado, pois dispensa no período de 
30/60 dias que antecedem a Data-Base  
da categoria (sindicato - convenção 
coletiva) de seus empregados geram 
para estes indenização adicional.  Ex. 
a t i v i d a d e  d e  C o m é r c i o :  B a r e s  e 
Restaurantes, Imobiliárias, Construção 
Civil:
data-base = maio; atividade ligada à 
Saúde: data-base = setembro; entre 
outras...

8. Salários
· O  p a g a m e n t o  d o s  s a l á r i o s  d o s 
empregados mensalistas, deve ser feito 
até o 5º dia útil do mês subseqüente.  
P a r a  e s t e s  c a s o s ,  o  S á b a d o  é 
considerado dia útil para contagem do 
prazo.
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1.2  Segunda chance

Esta é a segunda vez que a Secretaria de Economia (SEEC) 
notifica os optantes do Simples Nacional no DF. Em 
setembro havia 7.147 empresas com pendência, sendo que 
33% delas negociaram seus débitos. Com a iniciativa foram 
arrecadados R$ 3,4 milhões.

Fonte: SEFAZ DF

2. 5 DICAS PARA PREPARAR O PAGAMENTO DO 
13º SALÁRIO NA SUA EMPRESA

Fonte:http://piauiagora.com.br

Entre tantas obrigações anuais que uma empresa deve 
cumprir, uma delas costuma tirar a paz dos gestores e 
administradores, o pagamento do 13º salário. Apesar de 
estar presente nas empresas há décadas, algumas pessoas 
ainda cometem pecados graves na organização desse 
benefício trabalhista.

Neste informativo mostraremos 5 dicas práticas para que 
você consiga gerir o pagamento desse provento aos seus 
funcionários, de modo que ele seja realizado em dia e não 
cause muitos impactos financeiros à empresa. Confira!

2.1 Como funciona o pagamento do 13º salário?

O 13º salário é um benefício destinado ao trabalhador no 
final de um ano de trabalho. Seu pagamento poderá ser 
parcelado em duas etapas, uma realizada até o dia 30 de 
novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro, devendo 
ser antecipado em caso de dias não-úteis.

Todo funcionário devidamente registrado que tenha 
trabalhado, no mínimo, 15 dias em um mês terá direito de 
receber o benefício, mesmo que proporcionalmente ao 
tempo trabalhado.

2.2 Como organizar o pagamento do 13° salário em 
minha empresa?

Agora que você entendeu como funciona o pagamento do 
13º salário, vamos para as dicas:

 Realize os provisionamentos mensais

Uma das principais ações que um empresário pode executar 
é o provisionamento mensal da parcela correspondente. 
Para fazer isso é bem simples, basta você reservar 1/12 do 
salário do funcionário a cada mês.

Em um exemplo prático, suponhamos que um funcionário 
receba R$ 1.500,00, sendo assim, em cada mês, você deverá 
reservar R$ 125,00 para pagamento do 13º salário. Assim, ao 
final do ano, você terá reservado o montante total para pagar 
o benefício ao empregado.

Essa ação faz com que o impacto gerado pelo pagamento 
seja diluído durante todo o ano corrente. Dessa forma, além 
de garantir o cumprimento da obrigação, você não prejudica 
os recursos do seu capital de giro.

Pinceladas Legais
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1. EMPRESAS TÊM ATÉ DEZEMBRO PARA 
REGULARIZAR DÉBITOS

Fonte:https://www.midiamax.com.br 

1.1 Pouco mais de 6,6 mil empresas devedoras foram 
notificadas pela Receita do DF. Prazo acaba dia 23/12. 
Do contrário, serão excluídas do cadastro distrital

Os microempresários e os empresários de pequeno porte 
do Distrito Federal optantes do Simples Nacional devem ficar 
atentos aos comunicados emitidos pela Secretaria de 
Economia do Distrito Federal (SEEC). 

Um total de 6.664 empresas integrantes do Simples 
Nacional foram notificadas à regularizarem suas pendências 
junto à Receita do DF. Elas têm até o dia 23 de dezembro para 
se manifestarem. Caso não regularizem sua situação, serão 
excluídas do cadastro distrital a partir de janeiro de 2020.

Os comunicados foram enviados aos contribuintes 
eletronicamente para o Domicílio Fiscal Eletrônico. Das 
empresas notificadas, 4.845 estão com débitos em aberto 
que totalizam uma dívida de R$ 63.236.777,65. Outras 1.819 
estão com pendências cadastrais, que incluem problemas 
como inscrição cancelada ou com baixa indeferida.

 As empresas que estão com pendências de pagamento 
podem fazer a negociação para quitar os débitos à vista ou 
parcelá-los em até 60 vezes, com parcela mínima de R$ 
158,89. 

Já as que possuem problemas no cadastro devem reativar 
sua inscrição ou solicitar a baixa. As negociações podem ser 
feitas virtualmente, pelo endereço agnet.fazenda.df.gov.br 
ou em uma  das agências da Receita do DF.

O Simples Nacional é a abreviação de “Regime Especial 
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte”. Com ele, as empresas têm uma série de benefícios, 
como a unificação de impostos e a redução da carga 
tributária. 

Ao invés de pagar uma série de impostos separadamente, é 
emitido um Documento de Arrecadação do Simples 
Nacional (DAS) que engloba impostos municipais, estaduais 
e federais. Ao todo, são emitidos 8 tributos em uma única 
guia.

Para ser  enquadrada nesta condição especial ,  as 
microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) 
precisam ter renda entre 360.000,00 e 3.600.000,00 para 
fins de incidência do ICMS e ISS. No caso dos outros tributos 
a renda vai até 4.800.000,00.
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Aproveite os picos de faturamento

Outra ação que contribui para organização do pagamento do 
13º é aproveitar os picos de faturamento, principalmente, para 
quem não tem o hábito de realizar a provisão mensal.

Assim, você pode garantir o cumprimento da obrigação meses 
antes de ela ocorrer, evitando que o impacto atinja os meses 
finais do ano.

Organize-se com meses de antecedência

Sabemos que os meses finais de um ano costumam ser muito 
conturbado nas empresas. Afinal, feriados, gastos extras e, em 
alguns casos, o aumento no fluxo de vendas, acabam fazendo 
com que esses períodos gerem mais trabalho e despesas.

Sendo assim, a melhor forma de planejar o pagamento do 13º 
salário é planejar com meses de antecedência. Fazendo isso, 
você evita que essa obrigação seja mais uma preocupação de 
fim de ano.

Tenha atenção à tributação

Além da parte de constituição de reserva e organização, a 
tributação também faz parte do seu planejamento de 
pagamento do 13º salário. Nesse caso teremos os seguintes 
tributos:

•INSS;

•FGTS;

•Imposto de Renda: se o valor superar o limite mínimo para a 
aplicação das alíquotas desse tributo.

Tenha atenção aos prazos

Por fim, tenha muito cuidado com os prazos mencionados. O 
não pagamento na data especificada pode gerar uma multa 
administrativa por funcionário, a qual ser dobrada em casos de 
reincidência.

Além disso, ainda existe a possibilidade do sindicado da 
categoria estabelecer alguma sanção pelo fato do atraso ou 
não pagamento dos valores aos funcionários. Sendo assim, 
fica bem claro que o pagamento do 13º salário deve ser muito 
bem organizado e planejado, caso contrário, pode gerar 
problemas financeiros graves e uma série de transtornos para 
uma empresa.

3. QUATRO  BOAS PRÁTICAS PARA A GESTÃO DO 
INVENTÁRIO

As organizações competitivas estão em uma constante busca 
pela redução de custos e de esforços em suas operações para 
que os produtos e serviços comercializados proporcionem 
maior rentabilidade para o negócio. Nesse cenário, uma gestão 
eficiente do inventário é indispensável para que a empresa seja 
capaz de acompanhar e manusear os materiais, desde a sua 
compra até a entrega ao cliente final.

Em todo esse processo, é fundamental que as empresas 
fiquem de olho na acuracidade, ou seja, na capacidade de gerar 
informações confiáveis e exatas sobre o estoque de bens 
disponíveis. Conheça agora 4 boas práticas para otimizar a 
gestão do inventário em seu negócio.

Pinceladas Legais
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Informativo
3.1 Classificação rigorosa

Uma das melhores — mas também mais trabalhosas —  
práticas para a gestão de inventários é a manutenção e 
atualização de um sistema que contenha a descrição sempre 
completa e precisa de cada produto que entra ou sai, como 
tamanho, peso, quantidade, preço e outras especificações.

Isso evita que alguns produtos sejam classificados 
incorretamente ou confundidos com itens similares.

3.2 Entrada e saída de itens

Grande parte das inconsistências no inventário ocorre 
quando o produto dá entrada ou saída no estoque. Por isso, é 
fundamental que sua empresa defina processos rigorosos 
para que a quantidade de um produto só seja alterada quando 
ele efetivamente entra ou deixa o ambiente.

É importante ressaltar que o controle de entrada e saída não 
deve aumentar a burocracia nos processos, mas somente 
garantir que ele tenha um monitoramento eficaz de ponta a 
ponta.

3.4 Inventário rotativo

Muitas empresas estão acostumadas a realizar uma 
contagem física do estoque anualmente. No entanto, essa 
prática vem se revelando ineficaz em função da dinâmica de 
negócios e operações das organizações nos dias de hoje.

O inventário rotativo é uma boa saída para solucionar esse 
problema. Com ele, a empresa escolhe uma parte do estoque 
total a ser contada a cada dia, corrigindo as inconsistências à 
medida que elas são identificadas.

3.5 Tecnologia apoiando o conhecimento

Ainda que o conhecimento e a habilidade dos profissionais 
q u e  t ra b a l h a m  c o m  g e s t ã o  d o  i n v e n t á r i o  s e j a m 
indispensáveis para o bom desempenho do processo, 
atualmente sistemas informatizados já são capazes de 
prevenir muitos dos problemas relacionados a ele.

Adotando um sistema de gestão empresarial completo, por 
exemplo, sua empresa consegue obter com agilidade 
informações sobre o atual estoque das mercadorias.

Além disso, é possível integrá-los a outros sistemas já 
existentes, como aqueles usados para emissão de notas 
fiscais. Com isso, todas as operações de compra e venda 
realizadas disparam processos automatizados e eletrônicos, 
atualizando as informações de estoque e evitando os 
controles manuais, que estão mais propensos a erros.

Não se esqueça de que a gestão de inventários com um alto 
nível de controle garante a redução de custos operacionais e 
aumenta as chances de satisfação dos clientes, que não terão 
o fornecimento de produtos interrompido.

Quando se alia uma boa organização da empresa com um 
sistema capaz de facilitar a Gestão do Inventário, os 
resultados para o negócio podem ser incríveis. 
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Retenções Obrigatórias:
-A contratante deverá manter em seu poder os originais das guias de 
recolhimento das contribuições previdenciárias relativas à retenção, 
encaminhando à contratada suas respectivas cópias.

- Mais esclarecimentos vide instrução normativa RFB 971, de 13/11/2009.

CSLL - COFINS - PIS

- Pa g a m e n to  e f e tu a d o  à  e m p r e s a  q u e  p r e s t e  s e r v i ço s  d e  l i m p eza , 
co n s e r va ç ã o,  m a n u t e n ç ã o,  s e g u ra n ç a  e  v i g i l â n c i a ,  t ra n s p o r t e  d e
va l o r e s  e  l o c a ç ã o  d e  m ã o  d e  o b ra ;  f a c t o r i n g ;  a d m i n i s t ra ç ã o  d e
contas a pagar e a receber; e serviços profissionais, deverão sofrer
R e t e n ç ã o  s o b r e  o  m o n t a n t e  a  s e r  p a g o ,  n o  p e r c e n t u a l
de 4,65%, correspondente ao somatório das alíquotas de 1%, 3% e
0,65 %  respectivamente. 

-Estão desobrigados à retenção e ao recolhimento: pagamento mensal até o 
limite de R$ 215,06; e  as empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL.

ISS

-São responsáveis pela retenção e recolhimento do imposto (ISS):
-A pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos 
serviços descritos nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.16, 7.17, 
7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 da lista do Anexo I do Regulamento do ISS/DF.
-A pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora de serviços que lhe forem 
prestados por contribuinte que NÃO comprove ser inscrito no Cadastro Fiscal do 
DF - CF/DF.
-O tomador ou intermediário de serviço proveniente do EXTERIOR do País ou cuja 
prestação se tenha iniciado no EXTERIOR do País.
-Na hipótese de NÃO ser efetuada a retenção do ISS, a pessoa jurídica 
responsável por fazê-lo, ARCARÁ com o pagamento do imposto devido, multa e 
acréscimos legais, SALVO se comprovado o recolhimento do seu montante pelo 
prestador de serviço.
-Para a retenção do imposto a BASE DE CÁLCULO será o preço do serviço 
aplicando-se a alíquota correspondente, EXCETO quando se tratar de serviço 
proveniente do EXTERIOR do País ou cuja prestação se tenha iniciado no 
EXTERIOR do País.
-O imposto retido será recolhido por Documento de Arrecadação - DAR 
específico.
-Para os serviços descritos nos subitens 7.02 e 7.05 da lista do Anexo I, o imposto 
retido será de 1% (um por cento) do preço do serviço sem qualquer dedução, 
impondo-se ao prestador do serviço o ajuste na apuração normal do imposto.
-Os responsáveis pela retenção do ISS deverão entregar ao prestador de serviço a 
DECLARAÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS.  
-A retenção aqui prevista NÃO se aplica quando os serviços forem prestados por 
profissional autônomo e por sociedades uni profissionais, inscritos no CF/DF.
-A lista dos serviços sujeitos à incidência do ISS, bem como suas alíquotas, 
encontram-se, na íntegra, no sítio da Juridicon na Internet: www.juridicon.com.br - 
Lista de Serviços  ISS
-O modelo da Declaração de Retenção (Anexo IX do Dec.25.508 de 30.12.03) 
encontra-se hospedado no sítio da secretaria de fazenda na internet: 
www.fazenda.df.gov.br - Consulta - Legislação - Legislação Tributária - 
Regulamentos - ISS).

IMPOSTO DE RENDA

Pagamentos efetuados a:

- Pessoas físicas (Autônomos, aluguéis e outros): aplicar tabela de IR
- Empresas de locação de mão-de-obra: 1,00%

- Comissões e corretagens (1,5%), serviços de limpeza e conservação de imóveis: 
1,00%

- Empresas civis ou mercantis que prestem serviços de: administração de 
negócios, advocacia, análise clínica loboratorial, análises técnicas, arquitetura, 
assessoria e consultoria, assistência social, auditoria, avaliação e perícia, biologia e 
biomedicina, cálculos em geral, consultoria, contabilidade, desenho técnico, 
economia, projetos, engenharia, ensino e treinamento, estatística, fisioterapia, 
fonoaudiologia, geologia, leilão, medicina, (exceto hospitais, ambulatórios, banco 
de sangue, casa de saúde, casa de recuperação), nutricionismo e dietética, 
odontologia, organização de feiras, pesquisa, planejamento, programação, 
prótese, psicologia e psicanálise, química, radiologia e radioterapia, relações 
públicas, serviço de despachante, terapêutica ocupacional, tradução, urbanismo e 
veterinária: 1,50%

- Factoring : 1,5 0%

- Administração de contas a pagar e a receber:1,50%

- Observação: dispensada a retenção inferior a R$ 10,00

INSS

- Reter sobre contratação de serviços executados mediante Concessão de mão-
de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário: 11,00%  

- Importante: Empresas optantes pelo Simples não estão sujeitas à retenção, a 
partir de 05/2009.
- Poderá ser deduzido, no máximo, 50% de material empregado, exceto se houver 
previsão contratual superior .

- É fundamental que as empresas, ao pactuarem contrato de serviço que seja 
sujeito à retenção, elaborem contrato demonstrando, claramente, quando existir 
o fornecimento de equipamentos e/ou materiais que justifiquem a redução da 
base de retenção é o contrato que será o mais importante elemento de 
comprovação destes valores. Será o contrato o principal elemento analisado em 
futura ação fiscal, avaliando-se a existência da retenção e verificando-se a 
correção dos valores retidos, em comparação com as notas fiscais, faturas e guias 
de recolhimento.

- O parâmetro para a competência do recolhimento da retenção dos 11% será 
sempre a data da emissão da nota fiscal, fatura ou recibo.

- A empresa cedente - contratada - tem a obrigação de destacar no corpo do 
documento o valor da retenção, a título de "retenção para a seguridade social". 
Mesmo que esta não proceda ao destaque, a obrigação da contratante 
permanece, ou seja, a retenção deverá ser feita com ou sem destaque.

- A nota fiscal com obrigatoriedade de retenção de tributos, deverá ser imediatamente enviada à 
contabilidade, após o seu pagamento, para o preparo da respectiva guia de recolhimento 
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       Contribuição 
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