
BASE DE CÁLCULO DE IRPJ E CSLL PARA CLÍNICAS DE MEDICINA 
HIPERBÁRICA, LUCRO PRESUMIDO E RETENÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

Durante o VI Congresso da SBMH, foram apresentadas pelo colega Filipe 
Cardoso Matias, de São Mateus e Linhares – ES orientações e alertas 
sobre a tributação das Clínicas Hiperbáricas. Em Assembléia Geral 
foi decidido que, por se tratar de assunto ao interesse geral, deveria ser 
publicado no site da SBMH. A sugestão é que sejam consultados os 
contadores das clínicas e apresentadas às informações abaixo: 

  

1º. ASSUNTO: PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. 

O percentual de presunção para apuração do Lucro Presumido no cálculo 
de IRPJ e CSLL é de 8% e 12% respectivamente para as clinicas de 
medicina hiperbárica, e não o percentual de 32% que é utilizado, para 
ambos os tributos, quando uma empresa é enquadrada em serviços em 
geral. Lei: 11.727, 2008onde no artigo 29 complementa a Lei 9249 de 
1995, artigo 15 diz: “O percentual de presunção para apuração do lucro 
presumido, base de cálculo do IRPJ e CSLL, é de 32% para serviços em 
geral exceto serviços hospitalares, que estão sujeitos ao percentual de 
8% e 12% respectivamente.” A Lei 11.727/08 artigo 29 complementa as 
exceções: “auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, 
imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear 
e análises e patologias clínicas” também estão sujeitos ao percentual 
de 8% e 12% para apuração do lucro presumido, no cálculo do IRPJ e 
CSLL respectivamente, desde que prestados por sociedade 
empresária e quando atendidas as normas da ANVISA. 

Os serviços de oxigenioterapia Hiperbárica são considerados como 
serviços de auxílio diagnóstico e terapia, site da receita federal nas 
seguintes soluções de consulta: Nº 358 de 29 de Agosto de 2012 e Nº 67 
de 09 de Agosto de 2013. 

2º. ASSUNTO: RETENÇÃO TRIBUTÁRIA. 

Conforme Artigo 649 do RIR/1999 está sujeitos a retenção na fonte os 
pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas de direito privado a outras 
pessoas jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços 
profissionais [...], de 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 PN CST 08/86 (item 24) declara que estão fora do campo da incidência 
de retenção tributária osserviços inerentes ao desempenho das 
atividades profissionais da medicina, quando executados dentro do 
ambiente físico dos estabelecimentos de saúde (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 jurídica titular do empreendimento; essa 
exclusão abrange os serviços correlatos ao exercício da medicina, tais 
como análise clínica laboratorial, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, 
psicanálise, radiologia, radioterapia e outros correlatos a auxilio 
diagnóstico e terapia. 

As Clinicas de Medicina Hiperbárica são constituída como sociedade 
empresária para atendimento de serviços inerentes a atividade 
empresarial médica, e impedidas de atuar individualmente ou de forma 
autônoma. Portanto, não sofrem retenção tributária. 

As Consultas médicas em geral, inclusive as consultas feitas pelos 
médicos hiperbaristas, e procedimentos médicos, ainda que prestadas 
em estabelecimentos próprios, não podem ser enquadradas dentro da 
parte execeptiva do art. 15, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Lei nº 9.249, de 
1995, sujeitando-se à regra geral de presunção de lucro para a prestação 
de serviços (32%), e demais retenções, pois podem ser prestadas de 
forma individual e autônoma. 

 


