
Contribuição Previdenciária sobre 
Receita Bruta - CPRB 
Desoneração da Folha de  
Pagamento  
 
CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA JAPONESA 
DO BRASIL SEGUNDO SEMINÁRIO ALTERAÇÕES 
FISCAIS – 2013 

 
  
13 de Novembro de 2013 
 



© 2011 KPMG Transnational Tax Services Ltda., a Brazilian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Brazil. 

Plano Brasil Maior 
 CPRB 

2 

Em 02 de agosto de 2011, por meio da Medida Provisória nº 540/2011, o Governo lançou o Plano Brasil Maior, apresentando uma série de 
medidas objetivando fomentar a economia nacional. Dentre elas, foi anunciada a desoneração da folha de pagamentos por meio da substituição da 
base de cálculo da contribuição previdenciária. A base de cálculo da contribuição previdenciária passou a ser realizado sobre a receita bruta. 
 
Ao longo dos meses, foram publicadas outras Medidas Provisórias e Leis que alteraram algumas regras do Plano Brasil Maior no tocante à 
desoneração da folha de pagamentos.  
 

A SISTEMÁTICA DA CPRB NÃO É OPCIONAL 
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02/08/2011. MP 540. 
Instituiu a desoneração da folha 
– regras gerais. 

01/12/2011. Ato Declaratório 
Executivo Codac RFB 86. 
Regulamenta o recolhimento do 
INSS incidente sobre a receita 
bruta por meio de DARF e 
institui os códigos. 

14/12/2011. Lei 12.546. 
Conversão em Lei da MP 
540/2011. 

01/03/2012. IN RFB 1.252. EFD-
Contribuições.  
13/03/2012. IN RFB 1.258. 
DCTF. 
Dispõem acerca da 
obrigatoriedade de informar o 
INSS faturamento. 
 

03/04/2012. MP 563. Redução 
de alíquotas, ampliação do rol de 
abrangência, definição de receita 
bruta, retenção de 3,5% a ser 
aplicada na prestação de 
serviços, etc.  

23/04/2012. MP 563. O anexo 
da MP foi alterado para inclusão 
/alteração de produtos 
abrangidos. 
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25/04/2012. Ato Declaratório 
Executivo Codac RFB 47. Altera 
o Ato Declaratório nº 86 – 
diminui o número de códigos 
para recolhimento via DARF. 
 

13/07/2012. IN RFB 1.280. 
Dispõe acerca do EFD-
Contribuições – altera a IN RFB 
nº 1.252/2012. 
 

17/09/2012. Lei 12.715. 
Conversão em Lei da MP 
563/2012. 
 

20/09/2012. MP 582. Ampliação 
do rol de abrangência, 
esclarecimento do cálculo 
proporcional, etc. 

16/10/2012. Decreto 7.828. 
Esclarecimentos sobre o cálculo: 
base, apuração, exclusões, etc. 
 

21/11/2012. Parecer Normativo 
RFB 03. Regulamenta a base de 
cálculo da contribuição 
previdenciária incidente sobre a 
receita bruta – composição e 
exclusões. 
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26/12/2012. IN RFB 1.305. 
Dispõe acerca do EFD-
Contribuições – altera a IN RFB 
nº 1.252/2012. 
 

27/12/2012. Decreto 7.877. 
Alterou a redação do Decreto 
7.828/2012: alterou prazos, 
alíquotas e abrangência. 

28/12/2012. MP 601. Ampliação 
do rol de abrangência, em 
especial construção civil e varejo; 
ampliação dos setores 
beneficiados pela retenção de 
3,5%; esclarecimentos da 
composição da base de cálculo. 

02/04/2013. Lei 12.794. 
Conversão em Lei da MP 
582/2012. 
 

02/04/2013. MP 610. A MP 610 
foi alterada antes de sua 
conversão em Lei para incluir as 
principais alterações na 
desoneração da folha de 
pagamentos previstas pelas 
extintas MP 601 e 612. 
 

04/04/2013. MP 612. Ampliação 
do rol de produtos e serviços 
abrangidos; esclarecimentos 
acerca do enquadramento por 
CNAE. 
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17/04/2013. Ato Declaratório 
Executivo Codac RFB 33. 
Revoga o Ato Declaratório nº 
86, mas mantém os códigos para 
recolhimento via DARF. 
 

05/06/2013. Ato do Presidente 
da Mesa 
do Congresso Nacional 36. 
Declara extinta a vigência da 
MP 601/2012 a partir de 
03/06/2013. 
 

19/07/2013. Lei 12.844. 
Conversão em Lei da MP 
610/2013.  

06/08/2013. Ato do Presidente 
da Mesa 
do Congresso Nacional 49. 
Declara extinta a vigência da 
MP 612/2013 a partir de 
01/08/2013. 
 

 

21/08/2013. IN RFB 1.387. 
Dispõe acerca do EFD-
Contribuições – altera a IN RFB 
1.252/2012. 
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Tipo de Serviço Período Alíquota 

TI e TC 01/08/12 a 31/12/14 2,0% 

TI e TIC – Serviços de suporte técnico em equipamentos de informática em geral 01/11/13 a 31/12/14 2,0% 

Call Center 01/08/12 a 31/12/14 2,0% 

Concepção, desenvolvimento ou projeto de circuitos integrados 01/08/12 a 31/12/14 2,0% 

Setor Hoteleiro (empresas enquadradas na subclasse 5510-8/01 da CNAE) 01/08/12 a 31/12/14 2,0% 

Setor da Construção Civil (empresas enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da 
CNAE) 

01/11/13 a 31/12/14 
(Antecipação Jun/13) 

2,0% 

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 
intermunicipal em região metropolitana, intermunicipal, interestadual e 
internacional enquadradas na classes 4921-3 e 4922-1 

01/01/13 a 31/12/14 2,0% 

Manutenção e reparação de aeronaves, motores, componentes e equipamentos 
correlatos 

01/01/13 a 31/12/14 1,0% 

Transporte aéreo de carga e transporte aéreo de passageiros regular 01/01/13 a 31/12/14 1,0% 
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Tipo de Serviço Período Alíquota 

Transporte marítimo de carga e passageiros na navegação de cabotagem, transporte 
marítimo de carga e passageiro na navegação de longo curso 

01/01/13 a 31/12/14 1,0% 

Transporte por navegação interior de carga; de transporte por navegação interior de 
passageiros em linhas regulares e navegação de apoio marítimo e de apoio portuário 

01/01/13 a 31/12/14 1,0% 

Manutenção e reparação de embarcações 01/11/13 a 31/12/14 
(Antecipação Jun/13) 

1,0% 

Varejo (atividade listadas no anexo II da Lei 12.546) 01/11/13 a 31/12/14 
(Antecipação Jun/13) 

1,0% 

Transporte ferroviário de passageiros (empresas enquadradas nas subclasses 4912-
4/01 e 4912-4/02 da CNAE 2.0) 

01/01/2013 a 31/12/2014 2,0% 

Transporte metroferroviário de passageiros (empresas enquadradas na subclasse 
4912-4/03 da CNAE 2.0) 

01/01/2014 a 31/12/2014 2,0% 

Construção de obras de infraestrutura (empresas enquadradas nos grupos 421, 422, 
429 e 431 da CNAE 2.0) 

01/01/2014 a 31/12/2014 2,0% 
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Tipo de Serviço Período Alíquota 

Operações de carga, descarga e armazenagem de contâineres em portos organizados 
(empresas enquadradas nas classes 5212-5 e 5231-1 da CNAE 2.0) 

01/01/2014 a 31/12/2014 1,0% 

Transporte rodoviário de cargas (empresas enquadradas na classe 4930-2 da CNAE 
2.0) 

01/01/2014 a 31/12/2014 1,0% 

Transporte ferroviário de cargas (empresas enquadradas na classe 4911-6 da CNAE 
2.0) 

01/01/2014 a 31/12/2014 1,0% 

Jornalistas e de radiofusão sonora e de sons e imagens (empresas enquadradas nas 
classes 1811-3, 5811-5, 5812-3, 5813-1, 5822-1, 5823-9, 6010-1, 6021-7 e 6319-4 da 
CNAE 2.0) 

01/01/2014 a 31/12/2014 1,0% 
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NCM Descrição Período Alíquota 

3926.20.00 Vestuário e seus acessórios 01/12/11 a 31/07/12 1,5% 

40.15 Vestuário e seus acessórios, de borracha 01/12/11 a 31/07/12 1,5% 

42.03 Vestuário e seus acessórios, de couro 01/12/11 a 31/07/12 1,5% 

43.03 Vestuário e seus acessórios de peles 01/12/11 a 31/07/12 1,5% 

63.01 Cobertores e mantas 01/12/11 a 31/07/12 1,5% 

64.01 Calçados impermeáveis (vide TIPI) 01/12/11 a 31/07/12 1,5% 

94.01 Assentos 01/12/11 a 31/03/12 1,5% 

94.02 Mobiliário para medicina, cirurgia, odontologia (vide TIPI) 01/12/11 a 31/03/12 1,5% 

41.04 Couros e peles 01/04/12 a 31/07/12 1,5% 

8308.10.00 Grampos, colchetes 01/04/12 a 31/07/12 1,5% 

9606.10.00 Botões de pressão e suas partes 01/04/12 a 31/07/12 1,5% 

9506.62.00 Infláveis 01/04/12 a 31/07/12 1,5% 

CPRB 

 Quem está sujeito a CPRB ? 
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NCM Descrição Período Alíquota 

02.03 Carnes de animais 01/08/12 a 31/12/14 1% 

39.15 Desperdícios, resíduos e aparas, de plásticos 01/08/12 a 31/12/14 1% 

39.18 Revestimento de pisos, de plásticos (vide TIPI) 01/08/12 a 31/12/14 1% 

39.19 Chapas, folhas, tiras, fitas (vide TIPI) de plástico 01/08/12 a 31/12/14 1% 

4010.31.00 Correias de transmissão sem fim 01/08/12 a 31/12/14 1% 

41.04 Couros e peles 01/08/12 a 31/12/14 1% 

40.15 Vestuário e seus acessórios, de borracha 01/08/12 a 31/12/14 1% 

51.07 Fios de lã penteada 01/08/12 a 31/12/14 1% 

51.11 Tecidos de lã cardada 01/08/12 a 31/12/14 1% 

52.04 Linhas para costurar, de algodão 01/08/12 a 31/12/14 1% 

53.09 Tecidos de linho 01/08/12 a 31/12/14 1% 

- Capítulo 54 ao 64 – vestuários e tecidos 01/08/12 a 31/12/14 1% 

CPRB 

 Quem está sujeito a CPRB ? 
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NCM Descrição Período Alíquota 

6813.89.10 Disco de fricção para embreagens  01/08/12 a 31/12/14 1% 

6909.19.30 Colméia de cerâmica à base de alumina 01/08/12 a 31/12/14 1% 

7009.10.00 Espelhos retrovisores para veículos – ônibus e caminhão 01/08/12 a 31/12/14 1% 

7303.00.00 Tubos e perfis ocos, de ferro fundido 01/08/12 a 31/12/14 1% 

7308.20.00 Torres e pórticos 01/08/12 a 31/12/14 1% 

7310.29.10 Próprios para acondicionar produtos alimentícios 01/08/12 a 31/12/14 1% 

7315.11.00 Correntes de rolos 01/08/12 a 31/12/14 1% 

7320.10.00 Molas de folhas para ônibus e caminhões 01/08/12 a 31/12/14 1% 

84.02 Caldeiras de vapor 01/08/12 a 31/12/14 1% 

8401.10.00 Reatores nucleares 01/08/12 a 31/12/14 1% 

84.06 Turbinas a vapor 01/08/12 a 31/12/14 1% 

84.08 Motores de pistão, de ignição por compressão 01/08/12 a 31/12/14 1% 

CPRB 

 Quem está sujeito a CPRB ? 
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NCM Descrição Período Alíquota 

84.10 Turbinas hidráulicas, rodas hidráulicas 01/08/12 a 31/12/14 1% 

84.11 Turborreatores 01/08/12 a 31/12/14 1% 

84.13 Bombas para líquidos 01/08/12 a 31/12/14 1% 

84.16 Queimadores para alimentação de fornalhas de combustíveis líquidos (vide TIPI) 01/08/12 a 31/12/14 1% 

84.17 Fornos industriais ou de laboratórios 01/08/12 a 31/12/14 1% 

84.22 Máquinas de lavar louça 01/08/12 a 31/12/14 1% 

84.32 Máquinas e aparelhos de uso agrícola 01/08/12 a 31/12/14 1% 

84.46 Teares para tecidos 01/08/12 a 31/12/14 1% 

84.52 Máquinas de costura, exceto para costurar 84.40 01/08/12 a 31/12/14 1% 

84.57 Centros de usinagem 01/08/12 a 31/12/14 1% 

85.01 Motores e geradores elétricos 01/08/12 a 31/12/14 1% 

85.13 Lanternas elétricas portáteis 01/08/12 a 31/12/14 1% 

CPRB 

 Quem está sujeito a CPRB ? 
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NCM Descrição Período Alíquota 

85.41 Diodos, transistores, semelhantes a semicondutores 01/08/12 a 31/12/14 1% 

85.46 Isoladores elétricos de qualquer matéria 01/08/12 a 31/12/14 1% 

87.02 Veículos automóveis de até 10 pessoas ou mais 01/08/12 a 31/12/14 1% 

8708.80.00 Sistemas de suspensão e suas partes 01/08/12 a 31/12/14 1% 

88.02 Outros veículos aéreos 01/08/12 a 31/12/14 1% 

9031.80.11 Dinamômetros 01/08/12 a 31/12/14 1% 

9022.30.00  Tubos de raio X 01/01/13 a 31/03/13 1% 

02.07 Carnes e miudezas – posição 01.05 01/01/13 a 31/12/14 1% 

01.03 Animais vivos da espécie suína 01/01/13 a 31/12/14 1% 

03.01 Peixes vivos 01/01/13 a 31/12/14 1% 

12.13 Palhas e cascas de cereais (vide TIPI) 01/01/13 a 31/12/14 1% 

30.02 Sangue humano (vide TIPI) 01/01/13 a 31/12/14 1% 

CPRB 

 Quem está sujeito a CPRB ? 
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NCM Descrição Período Alíquota 

32.08 Tintas e vernizes 01/01/13 a 31/12/14 1% 

33.04 Produtos de beleza ou de maquiagem 01/01/13 a 31/12/14 1% 

38.08 Inseticidas, rodenticidas, fungicidas (vide TIPI) 01/01/13 a 31/12/14 1% 

48.13 Papel para cigarros 01/01/13 a 31/12/14 1% 

48.18 Papel higiênico (vide TIPI) 01/01/13 a 31/12/14 1% 

69.02 Tijolos, placas (lages), ladrilhos (vide TIPI) 01/01/13 a 31/12/14 1% 

70.03 Vidro vazado ou laminado (vide TIPI) 01/01/13 a 31/12/14 1% 

70.19 Fibras de vidro e duas obras 01/01/13 a 31/12/14 1% 

82.12 Navalhas e aparelhos, de barbear, e suas lâminas 01/01/13 a 31/12/14 1% 

CPRB 

 Quem está sujeito a CPRB ? 
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Artigo 9º da Lei nº 12.546/2011: 
 
“Art. 9o  Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei: 
I – a receita bruta deve ser considerada sem o ajuste de que trata o inciso VIII do art. 183 da Lei no 6.404 de 15 de dezembro de 1976;   
II - exclui-se da base de cálculo das contribuições a receita bruta:  
a) de exportações; e  
b) decorrente de transporte internacional de carga; [...].” 
 
Parecer Normativo RFB nº 3 de 27 de novembro de 2012: 
 
“Diante do exposto, conclui-se que: 
a) a receita bruta que constitui a base de cálculo da contribuição a que se referem os arts. 7º a 9º da Lei nº 12.546, de 2011 , compreende: a receita decorrente da 
venda de bens nas operações de conta própria; a receita decorrente da prestação de serviços em geral; 
e o resultado auferido nas operações de conta alheia; 
b) podem ser excluídos da receita bruta a que se refere o item "a" os valores relativos: à receita bruta de exportações; às vendas canceladas e aos descontos 
incondicionais concedidos; ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), quando incluído na receita bruta; e ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), quando cobrado pelo vendedor dos bens ou 
prestador dos serviços na condição de substituto tributário.” 
  



© 2011 KPMG Transnational Tax Services Ltda., a Brazilian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Brazil. 

CPRB 

 Aplicação da CPRB 

17 

Situação Cálculo Exclusivo – 
CPRB 

Cálculo Misto – CPRB 
e Folha 

Exclusão da 
Desoneração 

Receita bruta decorrente da atividade/produto não desonerada 
igual ou inferior a 5% da receita bruta total a 
Receita bruta decorrente da atividade/produto não desonerada 
superior a 5% da receita bruta total a 
Receita bruta decorrente das atividades/produtos não 
desoneradas, igual ou superior a 95% da receita bruta total a 
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Dados Valor 

Receita Bruta desonerada $6.000 

Receita Bruta não desonerada $4.000 

Receita Bruta total $10.000 

FOPAG $2.000  
INSS Patronal = 400 

Cálculo Misto Valor 

% Receita Não Desonerada/Total 40% 

 
Valor proporcional da atividade não desonerada ($ 
400 x 40%) 

 
$160 

CPRB $ 60 

Total $220 

REDUÇÃO DE 55% DO CUSTO 

DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 
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Assunto Comentários 

13 Salário No caso do cálculo misto, para fins de cálculo do 13 Salário, será considerada a receita bruta acumulada nos 
12 meses anteriores ao mês de dezembro de cada ano-calendário 
 

Retenção de INSS sobre cessão de mão-de-obra Alíquota de 3,5% do valor bruto da nota fiscal para as atividades de: 
 - TI; 
 - Call Center; 
 - Concepção, desenvolvimento ou projeto de circuitos integrados; 
 - Setor Hoteleiro; 
 - Manutenção e reparação de embarcações 
 - Transporte; 
 - entre outros. 

Industrialização por encomenda 
 

Aplicam-se os conceitos de industrialização por encomenda previstos na legislação do Imposto sobre 
Produtos Industrializados – IPI. Na industrialização efetuada parcialmente por encomenda, a desoneração 
abrangerá também a empresa executora. 
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COMPLIANCE 

DARF A contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta deverá ser recolhida por meio de DARF, utilizando-se os 
códigos 2985 (atividades/serviços previstos no art. 7º da Lei nº 12.546/11) e 2991 (atividades/serviços previstos no art. 8º da 
Lei nº 12.546/11). 

GPS A contribuição previdenciária que permanecer incidente sobre a folha de pagamentos deverá ser recolhida por meio de GPS 
(cálculo misto, RAT/FAP, terceiros). 

EFD – CONTRIBUIÇÕES Art. 2º da IN RFB nº 1.252/12: a contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta deverá ser informada no EFD-
Contribuições. 

DCTF IN RFB nº 1.258/12 alterou a IN RFB nº 1.110/10 para incluir no art. 6º a obrigatoriedade de informar a contribuição 
previdenciária sobre a receita bruta na DCTF. 

SEFIP (GFIP) A contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta deverá ser informada no campo “Compensação” da GFIP. 

eSocial S1100 prevê a informação relacionada a CPRB. 
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Gray Zones Regulamentação 

Qual é o tratamento da provisão de 
férias anterior ao período da 
desoneração? 

Não há regulamentação. 

Receita – reconhecimento contábil ou 
emissão da fatura? 

“ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias  
EMENTA: Lei nº 12.546, de 2011, e alterações posteriores. Contribuição previdenciária patronal substitutiva da folha de 
pagamento. Regime de reconhecimento de receitas. Para fins de apuração da base de cálculo da contribuição previdenciária 
substitutiva instituída pela Lei nº 12.546, de 2011, e alterações, adotar-se-ão, como critério de reconhecimento de receitas, os 
regimes de caixa ou de competência, de acordo com as hipóteses previstas na legislação de regência da Cofins e da 
Contribuição para o PIS/Pasep.” (SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 52 de 25 de Julho de 2013) 

A legislação aplica-se ao 
encomendante, ao encomendado ou a 
ambos, no caso de industrialização por 
encomenda? 

“ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias  
EMENTA: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 12.546, DE 
2011. ENCOMENDANTE. A empresa que encomenda a terceiros toda operação de industrialização do produto de marca própria, 
classificado nos capítulos 61 e 62 da Tipi, mediante a remessa de matérias-primas, produtos intermediários, embalagens, recipientes, 
moldes, matrizes ou modelos, posteriormente por ela comercializado, não se enquadra no art. 8º da Lei nº 12.546, de 2011, devendo 
recolher as contribuições previdenciárias previstas no art. 22, incisos I e III, da Lei nº 8.212, de 1991.” (SOLUÇÃO DE CONSULTA 
Nº 162 de 06 de Novembro de 2012).   



© 2011 KPMG Transnational Tax Services Ltda., a Brazilian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Brazil. 

CPRB 

 Gray Zones 

22 

Gray Zones Regulamentação 

Possibilidade de utilizar créditos 
tributários para compensar INSS-
Faturamento. 
 

“ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias  
EMENTA: CONTRIBUIÇÃO SUBSTITUTIVA. CARÁTER OBRIGATÓRIO. A contribuição substitutiva incidente sobre a 
receita bruta prevista no art. 7º da Lei nº 12.546, de 2011, impõe-se em caráter obrigatório às pessoas jurídicas relacionadas 
no referido artigo, independentemente da contratação de empregado ou de haver pagamento de pro-labore aos sócios para a 
realização das suas atividades. As retenções a que se referem o art. 31 da Lei nº 8.212, de 1991, e o § 6º do art. 7º da Lei nº 
12.546, de 2011, podem ser compensadas, pela pessoa jurídica cedente da mão de obra, quando do recolhimento das 
contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço, não havendo 
previsão para compensação com a contribuição substitutiva instituída pelo art. 7º da Lei nº 12.546, de 2011. Na hipótese de 
não haver contribuição destinada à Seguridade Social devida sobre a folha de pagamento a recolher, a pessoa jurídica poderá 
realizar a compensação nos meses subsequentes por ocasião do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de 
pagamento, ou solicitar a restituição do valor retido, nos termos da legislação em vigor. (SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 73 
de 16 de Julho de 2013).” 
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Provisão de 13º Salário –legislação 
determina o prazo de 12 meses 
anterior ao mês de Dezembro de cada 
ano. Qual o tratamento no caso de 
rescisão? 

“[...]. II) hipótese em que o décimo terceiro salário é pago em rescisão de contrato de trabalho: a) contribuição referente ao 
período de janeiro a julho: a base de cálculo da contribuição referente a esse período é sete doze avos do valor do décimo 
terceiro salário a que o empregado faz jus na rescisão de contrato de trabalho. Sobre essa base de cálculo aplicam-se as 
alíquotas dos incisos I e II do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991 (20% e RAT); b) contribuição referente ao período de agosto 
até o mês da rescisão de contrato de trabalho: a base de cálculo da contribuição referente a esse período é o valor do décimo 
terceiro salário a que o empregado faz jus no mês da rescisão, proporcional ao número de meses desse período. Sobre essa 
base de cálculo aplicam-se: b.1) a alíquota do inciso I do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, e sobre o resultado obtido aplica-
se o percentual resultante da razão entre a receita bruta das atividades não relacionadas nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 
2011 (acumulada no período de agosto até o mês da rescisão, ou até o mês anterior, se a receita do mês da rescisão não for 
conhecida) e a receita bruta total (acumulada no período de agosto até o mês da rescisão, ou até o mês anterior, se a receita 
do mês da rescisão não for conhecida); e b.2) a alíquota do inciso II do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991.”(SOLUÇÃO DE 
CONSULTA Nº 40 de 31 de Maio de 2013) 
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Empresa que não tem empregados 
deve observar a norma? 

“ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias  
EMENTA: CONTRIBUIÇÃO SUBSTITUTIVA. CARÁTER OBRIGATÓRIO. A contribuição substitutiva incidente sobre a 
receita bruta prevista no art. 7º da Lei nº 12.546, de 2011, impõe-se em caráter obrigatório às pessoas jurídicas relacionadas 
no referido artigo, independentemente da contratação de empregado ou de haver pagamento de pro-labore aos sócios para a 
realização das suas atividades. As retenções a que se referem o art. 31 da Lei nº 8.212, de 1991, e o § 6º do art. 7º da Lei nº 
12.546, de 2011, podem ser compensadas, pela pessoa jurídica cedente da mão de obra, quando do recolhimento das 
contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço, não havendo 
previsão para compensação com a contribuição substitutiva instituída pelo art. 7º da Lei nº 12.546, de 2011. Na hipótese de 
não haver contribuição destinada à Seguridade Social devida sobre a folha de pagamento a recolher, a pessoa jurídica poderá 
realizar a compensação nos meses subsequentes por ocasião do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de 
pagamento, ou solicitar a restituição do valor retido, nos termos da legislação em vigor.” (SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 
73 de 16 de Julho de 2013). 
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1% 

2% 

16% entregou parcialmente 
as obrigações – Faltou EFD 
Contribuições ou DCTF 

84%

16%
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 Nossos comentários e conclusões restringem-se e tomam por base os fatos a nós narrados e 

apresentados, os quais não foram verificados pela KPMG. Caso os fatos descritos ou as premissas 

adotadas não estejam inteiramente corretos, bem como, completos, solicitamos a imediata comunicação, 

uma vez que tais equívocos ou omissões podem resultar em conclusões errôneas. Nossa análise tomou 

por base a legislação brasileira, bem como interpretações judiciais e administrativas de tais normativos. A 

legislação tributária brasileira é complexa e muitas vezes o mesmo dispositivo comporta mais de uma 

interpretação. A KPMG, além de se manter atualizada em relação às diversas correntes interpretativas, 

procura ser formadora de opinião no âmbito da matéria tributária, fato que faz uma grande diferença num 

ambiente regulatório sujeito a interpretações divergentes. Mesmo assim é certo que muitas vezes as 

autoridades fiscais - que obviamente buscam maximizar a arrecadação - poderão vir a ter interpretação 

diferente da nossa. Nessas condições, a KPMG não pode assegurar que não ocorrerão questionamentos 

futuros por parte das autoridades fiscais. Podemos sim assegurar que nossos comentários estarão 

embasados em nosso conhecimento da legislação, doutrina e jurisprudência, que possibilitarão a 

avaliação das alternativas e dos riscos envolvidos em cada opção, favorecendo sua tomada de decisão e 

dando bons fundamentos para discussões com as autoridades fiscais, se essas vierem a ocorrer. A 

legislação e sua interpretação doutrinária e jurisprudencial estão sujeitas a alterações. Nossos 

comentários não serão atualizados, a menos que sejamos expressamente solicitados a fazê-lo. 


