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ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA 

FONTE - IRRF 

RETENÇÃO. MÚTUO DE RECURSOS 
FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. 

Momento de incidência e retenção do Imposto de 
Renda Retido na Fonte (IRRF) nas operações de 
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas. 

 

 

Relatório  

A Divisão de Tributação (Disit) da Superintendência da Receita Federal na 10a 
Região Fiscal (SRRF10), em atendimento ao disposto no art. 48, § 9o, da Lei no 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996, bem como ao disposto no art. 17 da Instrução Normativa (IN) da Secretaria 
da Receita Federal (SRF) no 573, de 23 de novembro de 2005, encaminha, para análise, a esta 
Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), Representação de Divergência entre Soluções de 
Consulta. 

2.  A citada Representação é baseada na divergência de entendimentos, sobre a 
mesma matéria, proferidos, de uma parte, pela Superintendência da Receita Federal na 6a 
Região Fiscal (SRRF06) na Solução de Consulta SRRF06/Disit no 213, de 16 de dezembro de 
2003, e, de outra parte, pela Superintendência da Receita Federal na 9a Região Fiscal 
(SRRF09), em suas Soluções de Consulta no 65, de 03 de fevereiro de 2006, no 66, de 03 de 
fevereiro de 2006, e no 86, de 20 de fevereiro de 2006, e pela própria autora desta 
Representação, SRRF10, na Solução de Consulta SRRF10/Disit no 95, de 18 de julho de 2006. 

3.  Todas as Soluções de Consulta citadas tratam, efetivamente, do momento no 
qual deve ocorrer a incidência, e a retenção, do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) nas 
operações de mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas. 
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4.  De um lado, a Divisão de Tributação na SRRF06 entende que o IRRF deve ser 
retido apenas por ocasião do pagamento dos rendimentos. De outro lado, a SRRF09 e a 
SRRF10 manifestaram entendimento de que o imposto deve ser retido tanto no momento do 
pagamento quanto no momento do crédito contábil dos rendimentos. 

 

Fundamentos  

5.  As soluções de consulta expedidas pela SRRF09 e SRRF10 manifestam 
entendimento segundo o qual os rendimentos decorrentes de operações de mútuo entre pessoas 
jurídicas, ou entre pessoa jurídica e pessoa física, sujeitam-se ao tratamento dispensado às 
aplicações financeiras e devem ter o IRRF retido no momento do pagamento do empréstimo ou 
no momento do crédito contábil. 

6.  As decisões da SRRF09 e SRRF10 baseiam-se na redação da IN SRF no 25, de 6 
de março de 2001, que dispõe: 

Seção II 

Aplicação em Títulos e Valores Mobiliários de Renda Fixa 

Art. 17. Os rendimentos produzidos por aplicações financeiras de 
renda fixa, auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa 
jurídica isenta, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte à 
alíquota de vinte por cento. 

§ 1º A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva 
entre o valor da alienação, líquido do IOF, quando couber, e o valor 
da aplicação financeira. 

§ 2º Para fins de incidência do imposto de renda na fonte, a alienação 
compreende qualquer forma de transmissão da propriedade, bem assim 
a liquidação, o resgate, a cessão ou a repactuação do título ou 
aplicação. 

.................................................................................................................. 

Art. 18. São também tributados como de aplicações financeiras de 
renda fixa os rendimentos auferidos: 

................................................................................................................... 

III - nas operações de mútuo de recursos financeiros entre pessoas 
jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física; 

................................................................................................................... 

§ 1º A base de cálculo do imposto, nas hipóteses referidas neste artigo, 
será constituída: 

................................................................................................................... 

II - pelo valor dos rendimentos obtidos nas hipóteses referidas nos 
incisos II a IV; 
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................................................................................................................... 

§ 2º No caso de mútuo entre pessoas jurídicas, a incidência do imposto 
na fonte ocorre inclusive quando a operação for realizada entre 
empresas controladoras, controladas, coligadas e interligadas. 

................................................................................................................... 

Retenção do Imposto e Responsável 

Art. 19. O imposto de que tratam os arts. 17 e 18 será retido no ato do: 

I - pagamento ou crédito dos rendimentos, ou da alienação do título 
ou da aplicação, nas hipóteses do art. 17 e dos incisos I a IV do art. 
18; 

II - recebimento dos recursos destinados ao pagamento de dívidas, na 
hipótese do inciso V do art. 18. 

Parágrafo único. É responsável pela retenção do imposto: 

I - a pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos rendimentos; 

II - a pessoa jurídica mutuante quando o mutuário for pessoa física; 

III-a pessoa jurídica que receber os recursos do cedente, nas operações 
de transferência de dívidas; 

IV - a instituição ou entidade que, embora não seja fonte pagadora 
original, faça o pagamento ou crédito dos rendimentos ao beneficiário 
final 

................................................................................................................... 

7.  Assim, os redatores das citadas soluções de consulta proferidas pela SRRF09 e 
SRRF10 interpretaram que a redação da IN SRF no 25, de 2001, veio para regulamentar 
matéria tratada em dispositivos legais de hierarquia superior, sem, contudo, contrariá-los, 
porém conferindo uma abrangência maior quanto às hipóteses de retenção do tributo.  

8.  Nesse sentido, a interpretação dada pelas respectivas soluções de consulta da 
SRRF09 e SRRF10 para a IN SRF no 25, de 2001, procura dar respaldo a uma retenção do 
IRRF que deveria ocorrer tanto no pagamento propriamente dos recursos tomados 
emprestados, como no crédito decorrente de lançamento contábil, nos casos em que não tenha 
havido o pagamento correspondente. 

9.  Essa interpretação da IN SRF no 25, de 2001, atribui à norma infralegal um 
alcance maior do que o estabelecido por normas de hierarquia superior. Ao interpretar que a 
Instrução Normativa estabelece nova modalidade de retenção para o IRRF devido, as Divisões 
de Tributação vão além dos limites hermenêuticos permitidos pela norma de hierarquia 
superior que versa sobre a mesma matéria, Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.  

10.  Ao analisar o caso, todas as soluções de consulta citadas acertaram ao indicar a 
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e o próprio Regulamento do Imposto Renda (RIR), 
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, como normas de hierarquia superior 
que versam sobre o assunto em tela.  



Cosit 
Solução de Divergência n.º 1 

Fls. 5 

 _________  
 

 

 
 

4

11.  De fato, assim dispõe a Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995: 

CAPÍTULO VI - DA TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS 

SEÇÃO I 

DO MERCADO DE RENDA FIXA 

Art. 65. O rendimento produzido por aplicação financeira de renda 
fixa, auferido por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica 
isenta, a partir de 1º de janeiro de 1995, sujeita-se à incidência do 
imposto de renda na fonte à alíquota de dez por cento. 

§ 1º A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva 
entre o valor da alienação, líquido do imposto sobre operações de 
crédito, câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos ou 
valores mobiliários - IOF, de que trata a Lei nº 8.894, de 21 de junho 
de 1994, e o valor da aplicação financeira. 

§ 2º Para fins de incidência do imposto de renda na fonte, a alienação 
compreende qualquer forma de transmissão da propriedade, bem como 
a liquidação, resgate, cessão ou repactuação do título ou aplicação. 

§ 3º Os rendimentos periódicos produzidos por título ou aplicação, 
bem como qualquer remuneração adicional aos rendimentos 
prefixados, serão submetidos à incidência do imposto de renda na fonte 
por ocasião de sua percepção. 

§ 4º O disposto neste artigo aplica-se também: 

................................................................................................................... 

c) aos rendimentos auferidos pela entrega de recursos a pessoa 
jurídica, sob qualquer forma e a qualquer título, independentemente 
de ser ou não a fonte pagadora instituição autorizada a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil. 

................................................................................................................... 

§ 7º O imposto de que trata este artigo será retido: 

................................................................................................................... 

b) por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do 
título ou da aplicação, nos demais casos. 

§ 8º É responsável pela retenção do imposto a pessoa jurídica que 
receber os recursos no caso de operações de transferência de dívidas, e 
a pessoa jurídica que. efetuar o pagamento do rendimento, nos demais 
casos. 

................................................................................................................... 

12.  Por sua vez, o RIR, ao regulamentar o Imposto de Renda incidente sobre as 
aplicações financeiras de renda fixa, repetiu o tratamento dado ao mútuo de recursos 
financeiros expresso na Lei no 8.981, de 1995: 

CAPÍTULO IIINCIDÊNCIA 
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Art.729.Está sujeito ao imposto, à alíquota de vinte por cento, o 
rendimento produzido, a partir de 1º de janeiro de 1998, por aplicação 
financeira de renda fixa, auferido por qualquer beneficiário, inclusive 
pessoa jurídica imune ou isenta (Lei nº 8.981, de 1995, art. 65, e Lei nº 
9.532, de 1997, art. 35). 

................................................................................................................... 

Art.730.O disposto no artigo anterior aplica-se também (Lei nº 8.981, 
de 1995, art. 65, §4º, e Lei nº 9.069, de 1995, art. 54): 

................................................................................................................ 

III-aos rendimentos auferidos pela entrega de recursos a pessoa 
jurídica, sob qualquer forma e a qualquer título, independentemente 
de ser ou não a fonte pagadora instituição autorizada a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil e em operações de empréstimos em 
ações;  

................................................................................................................... 

Seção IIRetenção do Imposto 

Art.732.O imposto de que tratam os arts. 729 e 730 será retido (Lei nº 
8.981, de 1995, art. 65, §7º):  

I-por ocasião do recebimento dos recursos destinados ao pagamento de 
dívidas, no caso das operações referidas no art. 730, inciso II; 

II-por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do 
título ou da aplicação, nos demais casos. 

.................................................................................................................. 

13.  Diante, portanto, da leitura do texto legal e do decreto que regulamenta a 
matéria, depreende-se que a retenção do mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas 
deve acontecer no momento do pagamento dos rendimentos tributáveis, não havendo menção 
alguma sobre retenção no momento do crédito contábil ou em qualquer outro momento. 

14.  Nessa linha, não parece adequado atribuir à norma de hierarquia inferior, 
Instrução Normativa nº 25, de 2001, alcance maior àquele estipulado pela legislação específica 
que versa sobre a mesma matéria, Lei nº 8.981, de 1995. A solução de consulta proferida pela 
SRRF06, de acordo com a legislação vigente, acerta ao estabelecer o pagamento dos 
rendimentos como momento de retenção do IRRF, apesar de não citar especificamente a Lei nº 
8.991, de 1995, como base legal para sua fundamentação. 

15.  A interpretação correta, no caso em discussão, para o termo “crédito” que 
aparece no art. 19, I, da Instrução Normativa SRF nº 25, de 2001, é o de crédito bancário, 
aquele decorrente do pagamento efetivo pela parte devedora, ao qual corresponde um crédito 
bancário à pessoa jurídica credora no contrato de mútuo. Dessa forma, não se extrapola o limite 
estabelecido pelo texto de hierarquia superior, no art. 65, §7º, “b” da Lei nº 8.981, de 1995.  

16.  Por fim, cabe ainda destacar que as alterações legais que se sucederam sobre a 
incidência de IRRF nas aplicações financeiras, a exemplo da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 
1999, e da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, trataram de temas diversos do abordado 
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nesta solução de divergência, como a alíquota de IRRF incidente nas aplicações financeiras 
conforme o tempo de aplicação. Portanto, tais dispositivos legais não serviram como base para 
a discussão normativa em tela. 

 

Conclusão  

17.  À vista do exposto, conclui-se que deve prevalecer o entendimento da Solução 
de Consulta SRRF06/Disit no 213, de 16 de dezembro de 2003, sobre o momento de retenção 
do Imposto de Renda Retido na Fonte nos casos de operações de mútuo entre pessoas jurídicas. 

18.  Portanto, nos termos do art. 65, §7º, “b”, da Lei nº 8.981, de 1995, o IRRF 
decorrente das operações de mútuo entre pessoas jurídicas deve ser retido apenas por ocasião 
do pagamento dos rendimentos. 

19.  Esta Coordenação-Geral propõe, com o objetivo de uniformizar o entendimento 
da RFB acerca da matéria, a edição de Ato Declaratório Interpretativo, cuja minuta acompanha 
esta Solução de Divergência. 

 

Ordem de Intimação  

20.  Encaminhe-se: 

a) o presente processo à Disit da SRRF10, para ciência e demais providências 
cabíveis; e 

b) cópia desta Solução de Divergência à Disit/SRRF09, para as providências 
cabíveis. 

 

 

 

OTHONIEL LUCAS DE SOUSA JÚNIOR 

Coordenador-Geral da Cosit - Substituto 


