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DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
CONSULTAS DA RECEITA FEDERAL
Complementado as informações divulgadas pelos Técnicos da Receita Federal do Brasil, na
Palestra realizada hoje, sobre a desoneração da folha de pagamentos, previstas na Lei nº
12.546/11 e Medidas Provisórias n.ºs 540/11 e 563/12 apresentamos para conhecimento,
soluções de consultas referentes ao tema:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 17 de 22 de Maio de 2012
ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário
EMENTA: LEI N.º 12.546, DE 2011. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SUBSTITUÍDAS.
RECEITAS INCENTIVADAS E NÃO INCENTIVADAS. REDUTOR. CÁLCULO. A sociedade
empresária deve recolher, como contribuição previdenciária sobre a receita bruta de que trata o
artigo 8º, parágrafo único, inciso I da Lei n.º 12.546, de 2011, o montante calculado a partir da
consideração do total das receitas incentivadas multiplicado pelo percentual de 1,5% (um
inteiro e cinco décimos por cento), em DARF e de forma centralizada pelo estabelecimento
matriz. Como contribuição previdenciária reduzida, na forma do artigo 8º, parágrafo único,
inciso II da mesma lei, a sociedade empresária deve recolher, por cada estabelecimento
distinto (matriz e filiais), em GPS, os valores resultantes da razão aferida entre o somatório das
outras receitas não incentivadas de todos os estabelecimentos dividido pela receita bruta total
da empresa como um todo, multiplicando essa razão pela contribuição normal de 20% (vinte
por cento) sobre a remuneração paga ou creditada por cada um dos estabelecimentos,
considerados individualmente.
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 45 de 14 de Junho de 2012
ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias
EMENTA: Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB). Os recolhimentos dos
valores pertinentes à chamada Contribuição Previdenciária Patronal substitutiva da Folha de
Pagamentos, instituída, na espécie, pelo art. 8º da Lei nº 12.546, de 2011, alterado pela Medida
Provisória nº 563, de 2012, devem ser efetuados de forma centralizada pelo estabelecimento
matriz, nos mesmos moldes das demais contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta,
de modo que, na respectiva base de cálculo, deve ser incluída, portanto, a receita bruta
auferida por filiais, ainda que, na hipótese, estas últimas exerçam, exclusivamente, atividade
comercial. Para os fins da citada CPRB, considera-se receita bruta o valor percebido na venda
de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia, bem como o ingresso de

qualquer outra natureza auferido pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou de sua classificação contábil, sendo irrelevante o tipo de atividade exercida
pela empresa. Porém, não integram tal base de cálculo: a) as vendas canceladas; b) os
descontos incondicionais concedidos; c) o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI destacado em nota fiscal, e d) o valor do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS devido pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de
substituto tributário, desde que destacado em documento fiscal.
Informamos ainda, que a consultas internas mencionadas na palestra podem ser consultada
no sítio da Receita Federal abaixo:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/SolucoesConsulta/default.htm
Av. do Contorno, 4456 - Funcionários – Belo Horizonte - MG - CEP 30110-028
www.fiemg.com.br
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