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EDITORIAL TABELAS  
Receita Institui Declaração de serviços médicos 

 
A Receita Federal do Brasil quer diminuir a quantidade de 
Declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) 
retidas em malha fiscal em razão de despesas médicas. Para 
isso, vai criar, a partir de 2010, a Declaração de Serviços 
Médicos - Dmed. 
 
A Declaração será obrigatória para todas as pessoas jurídicas e 
equiparadas, prestadoras de serviços de saúde, como hospitais, 
laboratórios, clínicas odontológicas, clínicas de fisioterapia, 
terapia ocupacional, psicologia, e clínicas médicas de qualquer 
especialidade, e operadoras de planos privados de assistência à 
saúde, com funcionamento autorizado pela Agência Nacional 
de Saúde Suplementar. 
 
O objetivo da Dmed é fornecer informações para validar as 
despesas médicas declaradas pelas pessoas físicas e assim evitar 
a retenção, em malha fiscal, das declarações. A Receita Federal 
recebe anualmente, mais de 27 milhões de declarações do 
imposto de renda da pessoa física. A meta é possibilitar 
verificação automática e ágil dos valores declarados, mantendo o 
controle 
das informações relacionadas à apuração do imposto. 
 
A primeira Dmed deverá ser entregue em 2011, com dados 
relativos ao ano de 2010. 
 
A partir de 2011, a pessoa física poderá verificar se suas 
despesas médicas declaradas foram informadas em Dmed por 
meio da consulta ao extrato da Declaração do Imposto de 
Renda, disponível na internet.  
 
Alcance Em 2009, 65% dos pagamentos declarados nas DIRPF 
retidas em Despesas Médicas foram feitos a hospitais, clínicas, 
laboratórios e planos de saúde no Brasil. Esses pagamentos 
respondem por 75% do valor de despesas médicas dessas 
mesmas declarações. Estão desobrigados a entrega da Dmed os 
profissionais liberais pessoas físicas, que prestem serviços de 
saúde, mas não estejam equiparados a pessoas jurídicas e 
planos públicos de assistência à saúde. 
 
Segundo dados da RFB, cerca de 130 mil pessoas jurídicas 
operam atualmente no setor de serviços de saúde, com situação 
cadastral regular.  
 
Pessoa Física equiparada a Pessoa Jurídica - De acordo com o 
Regulamento do Imposto de Renda - RIR (§ 1º do art. 150 do 
Decreto nº 3.000/99), a pessoa física equipara-se à pessoa 
jurídica quando, em nome individual, explore, habitual e 
profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza 
civil ou comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante 
venda a terceiro de bens ou serviços, quer se encontrem, ou 
não, regularmente inscritas no órgão do Registro de Comércio ou 
Registro Civil. Quando a prestação de serviços colegiada for 
sistemática, habitual, sempre sob a responsabilidade do mesmo 
profissional, que recebe em nome próprio o valor total pago pelo 
cliente e paga os serviços dos demais profissionais, fica 
configurada a condição de empresa individual equiparada a 
pessoa jurídica. 

TABELA DO IMPOSTO DE RENDA 
Rendimento Alíquota Dedução 

Até R$ 1.499,15 ISENTO - 
De R$ 1.499,16 à R$ 
2.246,75 

7,5% R$ 112,43 

De R$ 2.246,76 à R$ 
2.995,70 

15,0% R$ 280,94 

De R$ 2.995,71 à R$ 
3.743,19 22,5% R$ 505,62 

Acima de R$ R$ 3.743,19 27,5% R$ 692,78 
Dedução por dependente - R$ 150,69 

 
TABELA DO INSS 

Salário Alíquota 
Até R$ 1.024,97 8,00% 
De R$ 1.027,98 à R$ 1.708,27 9,00% 
De R$ 1.708,28 à R$ 3.416,54 11,00% 

 
SALÁRIO MÍNIMO 
Mínimo nacional: R$ 510,00 vigente desde jan/10 
Mínimo regional: R$ 511,29 
 
SALÁRIO FAMÍLIA 
Salário de até R$ 531,12 -> R$ 27,24 ao mês 
Salário de R$ 531,13 até R$ 798,30 -> R$ 19,19 
ao mês 
 

COMUNICADO IMPORTANTE! 
 
NOTAS FISCAIS COM RETENÇÃO 
Reforçamos aos nossos clientes que enviem as notas fiscais 
com retenções de impostos (IRRF sobre serviços prestados 
por outra pessoa jurídica, aluguel ou Unimed - Retenção 
de Pis, Cofins e CSLL  - 4,65% ) no mesmo dia em que as 
receberem  do prestador  do serviço. 
  
OBSERVAÇÕES:  
CSRF 4,65% (PIS/COFINS/CSLL): Estão sujeitas a retenção 
na fonte da CSRF os serviços previstos na legislação vigente e  
prestados por empresas não optantes pelo SIMPLES NACIONAL, 
cujo valor das prestações dentro do mês seja igual ou superior 
a R$ 5.000,01 . Neste caso, havendo o recebimento de mais de 
uma nota fiscal do mesmo fornecedor dentro do mês, somam-
se os valores.    
No e-mail deverá constar a data de pagamento do serviço 
(fornecedor).  
IRRF 1,5%: Estão sujeitas a retenção na fonte do IRRF os 
serviços previstos na legislação vigente e prestados por 
empresas não optantes pelo SIMPLES NACIONAL, cujo valor 
das prestações dentro do mês seja igual ou superior a R$ 
666,67. Neste caso, havendo o recebimento de mais de uma 
nota fiscal do mesmo fornecedor dentro do mês, somam-se os 
valores. 
Estas notas fiscais devem ser envidas aos cuidados do 
departamento Fiscal.  
 
Lembramos que após o vencimento haverá incidência de 
multa e juros. 
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DIA OBRIGAÇÕES 

05 IOF – Imposto sobre Operações Financeiras 
Fatos geradores referentes ao 3º decêndio de abril/2010 

07 
Salários – Último dia para pagamento dos salários do mês de abril/2010 
FGTS - Recolhimento relativo à competência abril/2010 

10 ICMS - Substituição Tributária – RS 
ICMS - Substituição Tributária – SC 

12 

ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  - Referente à abril/2010  - POA,  Cachoeirinha, 
Alvorada, Campo Bom, Pelotas e Garibaldi 
ICMS – Comércio – Empresas não optantes pelo Super Simples 
ICMS – Supermercados e Minimercados  
Fatos geradores ocorridos de 16 a 30 de abril de 2010 

13 IOF – Imposto sobre Operações Financeiras 
Fatos geradores referentes ao 1º decêndio de maio/2010 

14 

PIS – COFINS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LEI 10.925/2004 – Art. 5º 
Fatos ocorridos na 2º quinzena de abril de 2010  
INSS/GPS – Contribuinte individual, empregador doméstico (contribuição do empregado ou 
do empregador) e pela cooperativa (valor devido pelos cooperados) 

17 ISSQN – Referente a abril/2010 – Novo Hamburgo, Viamão, Gravataí, Cambará do Sul, 
Canela e Florianópolis/SC 

20 

INSS/GPS - INSS da empresa s/folha pagamento, pró-labore, autônomos, retenção dos 11% 
s/serviços  e pagamentos a contribuintes individuais e  comercialização rural, competência 
abril/2010 
IRRF – Último dia para recolhimento do IRRF, sobre a folha de pagamentos e sobre fatos 
geradores competência abril/2010 
COFINS – Referente a abril/2010 – entidades financeiras 
PIS – Referente a abril/2010 – entidades financeiras 
SIMPLES NACIONAL – Fatos geradores ocorridos em abril/2010 
REFIS III/PAES – Referentes aos parcelamentos de acordo com a MP nº 303-2006, junto ao 
INSS 
INSS – Parcelamento REFIS/PAES/PAEX 

21 ICMS Indústria – Competência abril/2010 
ICMS – Prest. de Serviços de Transportes – Competência abril/2010 

25 

IPI MENSAL - Fatos geradores ocorridos no mês de abril/2010 
COFINS – Referente a abril/2010 
PIS – Referente a abril/2010 
ISSQN – Referente a abril/2010 – Canoas 
IOF – Imposto sobre Operações Financeiras 
Fatos geradores referentes ao 2º decêndio de maio/2010 
Parcelamentos de ICMS 

27 ICMS – Supermercados e Minimercados 
Fatos geradores ocorridos de 01/05/2010 à 15/05/2010 

31 

IRPF – CARNÊ – LEÃO  
IRPJ – Apuração Mensal Lucro Real/Presumido 
IRPJ – Trimestral – 1ª quota do 1º trimestre/2010 
Contribuição Social -  Trimestral – 1ª quota do 1º trimestre/2010 
Contribuição Social – Apuração Mensal Lucro Real/Presumido 
ISSQN – Parcelamento 
REFIS\ PAES – RECEITA FEDERAL (PIS/COFINS/SIMPLES/IRRF) 
INSS - Parcelamento REFIS/PAES 
PARCELAMENTO  MP Nº 303\2006 e LEI 11.941 – Recolhimento da parcela relativa à 
opção pelos parcelamentos junto à SRF E PGFN, referente a débitos. 
PIS – COFINS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LEI 10.925/2004 – Art. 5º 
Fatos ocorridos na 1ª quinzena de abril de 2010 

 


