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1. Retenção Tributária Federal  

 

1.1. Análise da Legislação:  Retenção na fonte de tributos federais – IN RFB 1.234/2012  

 

A Divisão de Contabilidade da UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-

BRASILEIRA – UNILAB, no exercício de sua função de orientação aos usuários da informação contábil, 

especialmente no tocante aos procedimentos voltados ao atendimento da Legislação Tributária no que tange a 

condição de contribuinte responsável, tem a orientar de maneira breve os principais dispositivos legais que 

determinam a retenção na fonte e o recolhimento do, IRRF, PIS-PASEP / COFINS / CSLL. 

 

A retenção de tributos nos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal direta, autarquias 

e fundações federais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades da União, em que 

especifica, está comtemplada pela Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, definidas no art. 2º.  

 

Art 2°. Ficam obrigados a efetuar as retenções na fonte do Imposto sobre a Renda (IR), 

da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da 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, os seguintes órgãos e entidades da 

administração pública federal:  

[…] 

 

II – as autarquias; 

 

De acordo com o § 6º; do art. 2º, as empresas contratadas deverão discriminar, nos documentos fiscais remetidos 

à UNILAB, os valores e/ou percentuais dos tributos a serem retidos. 

 

§ 6º Para fins desta Instrução Normativa, a pessoa jurídica fornecedora do bem ou 

prestadora do serviço deverá informar no documento fiscal o valor do IR e das 

contribuições a serem retidos na operação  

[…] 

 

Para a correta retenção dos valores e aplicação das alíquotas, deverá ser utilizada a “TABELA DE RETENÇÕES” 

constante do Anexo I da referida Instrução Normativa. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinario=41766
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Fonte: Anexo I – Tabela de Retenção – IN SRF nº 1.234/2012 
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Cabe ressaltar que as empresas contratadas deverão observar com atenção as exceções, principalmente para os 

casos de isenção total ou parcial, não incidência ou pela alíquota zero (art. 2º, § 3º da IN RFB nº 1.234/2012), pela 

não retenção (art. 4º). A relação de “natureza do bem fornecido ou do serviço prestado” constante da tabela de 

retenção do Anexo I da IN RFB nº 1.234/2012 não esgota todas as situações possíveis, devendo o responsável 

pelo pagamento verificar no texto legal o enquadramento do bem fornecido ou do serviço prestado caso não esteja 

explícito no Anexo I. 

 

Para fins de reconhecimento do fato gerador do IR bem como das contribuições retidas na fonte 

(PIS/COFINS/CSLL), será considerado o momento do pagamento, obedecendo as alíquotas dispostas na tabela 

do anexo I da referida Instrução Normativa. A retenção será efetuada sobre o valor a ser pago, com percentual 

constante da "coluna 06" da Tabela de Retenção anexa na IN 1.234/2012. Este percentual corresponde à soma 

das alíquotas do imposto de renda e das contribuições devidas. O percentual a ser aplicado para efetuar a retenção, 

varia de acordo com a natureza do bem fornecido ou serviço prestado. 

 

1.2. Obrigatoriedade de apresentação de declaração para fins de não incidência na fonte do IRPJ 

 

Não haverá retenção na fonte de IR e às contribuições sobre os valores pagos a instituições sem fins lucrativos de 

caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico, associações civis e instituições de educação e de assistência 

social, bem como sobre os valores pagos a empresas regularmente inscritas no Regime Especial Unificado de 

Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples 

Nacional.   

 

De acordo com o expresso no  Art 4°. da IN RFB n°1234/2012, informamos que não haverá retenções 

correspondentes ao IR e às contribuições, nos pagamentos efetuados à:  

 

Art 4°. III – instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos […] 

 

Art 4°. IV – instuições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e às 

associações civis […] 

 

Art 4°. XI – pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação 

de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte (Simples Nacional), de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, em relação às suas receitas próprias; […] 

 

Todavia, para que não ocorra retenção do IR e das contribuições, a instituição ou empresa deve apresentar 

Declaração, na forma do Anexo II, III ou IV da Instrução Normativa SRF nº 1.234 e alterações, conforme o caso, 

assinadas pelo seu representante legal. Os modelos de declaração mencionadas seguem com os respctivos links. 

 

 

Desta forma, Juntamente com o documento fiscal deverá ser encaminhado: 
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• Documento que conceda isenção tributária ou dispensa de retenção, constantes nos Anexo II e Anexo III; 

• Declaração de opção pelo simples nacional , se for o caso, constantes no Anexos IV; 

Obs: Art. 6°,§ 4º da IN RFB n°1234/2012: Alternativamente à declaração de que trata o caput, a fonte pagadora 

poderá verificar a permanência do contratado no Simples Nacional mediante consulta ao Portal do Simples 

Nacional e anexar cópia da consulta ao contrato ou documentação que deu origem ao pagamento, sem 

prejuízo do contratado informar imediatamente ao contratante qualquer alteração da sua permanência no 

Simples Nacional.   (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1540, de 05 de janeiro de 2015) 

 

 

 

Legislação aplicável: 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012:            

http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2012/in12342012.htm 

 

 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinario=41665
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinario=41666
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinario=41666
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinario=41659
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinario=41659
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2012/in12342012.htm

