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EXCLUSÃO 

indenizados aos empregados, ou seja, aqueles que não correspondem a serviço 
prestado ou tempo colocado ao empregador não deve
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salários bruta
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patronal.
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EXCLUSÃO DO 

Perante os tribunais superiores já há o entendimento de que valores 
indenizados aos empregados, ou seja, aqueles que não correspondem a serviço 
prestado ou tempo colocado ao empregador não deve
previdenciários ou de assistência social.

A Receita Federal exige o recolhimento do INSS patronal sobre a folha de 
salários bruta, considerando
contribuição previdenciária do empregado 
que não corresponde a sua natureza de rendimento, 
excluídas do conceito de folha de pagamento bruta para fins de recolhimento do INSS 
patronal. 

Por tal interpretação judicial
folha de pagamento
para fins de recolhimento da contribuição previdenciária devida pela empresa.

Na prática tal medida implica na redução de 11% na base de cálculo.

EXCLUSÃO DO I

A primeira seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, de forma 
unânime, pela exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição Previdenciária 
sobre a Receita Bruta (CPRB). O tema foi 
servirá de orientação ao julgamento dos processos sobre o tema em tramitação nas 
instâncias inferiores do Judiciário.

A CPRB foi criada pela Lei no 12.546, de 2011. O objetivo inicial era o de 
substituir a contribuição de 20% sobre a folha de salários por alíqu
sobre a receita bruta das empresas.

Ocorre que o ICMS não é uma receita, é tributo retido pelo empresário, e 
considerar tal retenção como receita bruta faz com que se recolham tributos em 
cascata.  

ISENÇÃO DE IPI PARA ATACADISTAS DE 

 O Tribunal Regional Federal da 4ª Região 
os estados da Região Sul, recentemente decretou a inconstitucionalidade da 
equiparação dos

Segundo TRF4
alterar a alíquota de 
na lista dos já instituídos
setor o recolhimento do tributo. O IPI imposto aos atacadistas de cosméticos implica 
na elevação da carga fiscal em 22%.
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DO IRPF e DO

Perante os tribunais superiores já há o entendimento de que valores 
indenizados aos empregados, ou seja, aqueles que não correspondem a serviço 
prestado ou tempo colocado ao empregador não deve

ios ou de assistência social.

A Receita Federal exige o recolhimento do INSS patronal sobre a folha de 
, considerando

contribuição previdenciária do empregado 
que não corresponde a sua natureza de rendimento, 
excluídas do conceito de folha de pagamento bruta para fins de recolhimento do INSS 

Por tal interpretação judicial
folha de pagamento, não podem ser considerados como parcela paga ou creditada 
para fins de recolhimento da contribuição previdenciária devida pela empresa.

Na prática tal medida implica na redução de 11% na base de cálculo.

EXCLUSÃO DO ICMS DA CPRB

A primeira seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, de forma 
unânime, pela exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição Previdenciária 
sobre a Receita Bruta (CPRB). O tema foi 

rá de orientação ao julgamento dos processos sobre o tema em tramitação nas 
instâncias inferiores do Judiciário.

A CPRB foi criada pela Lei no 12.546, de 2011. O objetivo inicial era o de 
substituir a contribuição de 20% sobre a folha de salários por alíqu
sobre a receita bruta das empresas.

Ocorre que o ICMS não é uma receita, é tributo retido pelo empresário, e 
considerar tal retenção como receita bruta faz com que se recolham tributos em 

ISENÇÃO DE IPI PARA ATACADISTAS DE 

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região 
os estados da Região Sul, recentemente decretou a inconstitucionalidade da 

s atacadista

Segundo TRF4, a Constituição
alterar a alíquota de certos 

já instituídos. Por isso, 
recolhimento do tributo. O IPI imposto aos atacadistas de cosméticos implica 

na elevação da carga fiscal em 22%.
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F e DO INSS DO EMPREG

Perante os tribunais superiores já há o entendimento de que valores 
indenizados aos empregados, ou seja, aqueles que não correspondem a serviço 
prestado ou tempo colocado ao empregador não deve

ios ou de assistência social.

A Receita Federal exige o recolhimento do INSS patronal sobre a folha de 
, considerando o Imposto de Renda Retido na Fonte 

contribuição previdenciária do empregado 
que não corresponde a sua natureza de rendimento, 
excluídas do conceito de folha de pagamento bruta para fins de recolhimento do INSS 

Por tal interpretação judicial, 
não podem ser considerados como parcela paga ou creditada 

para fins de recolhimento da contribuição previdenciária devida pela empresa.

Na prática tal medida implica na redução de 11% na base de cálculo.

CMS DA CPRB  

A primeira seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, de forma 
unânime, pela exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição Previdenciária 
sobre a Receita Bruta (CPRB). O tema foi 

rá de orientação ao julgamento dos processos sobre o tema em tramitação nas 
instâncias inferiores do Judiciário. 

A CPRB foi criada pela Lei no 12.546, de 2011. O objetivo inicial era o de 
substituir a contribuição de 20% sobre a folha de salários por alíqu
sobre a receita bruta das empresas. 

Ocorre que o ICMS não é uma receita, é tributo retido pelo empresário, e 
considerar tal retenção como receita bruta faz com que se recolham tributos em 

ISENÇÃO DE IPI PARA ATACADISTAS DE 

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região 
os estados da Região Sul, recentemente decretou a inconstitucionalidade da 

atacadistas aos industriais 

a Constituição
certos tributos, dentre eles o IPI, 

. Por isso, não pode uma portaria da receita federal impor ao 
recolhimento do tributo. O IPI imposto aos atacadistas de cosméticos implica 

na elevação da carga fiscal em 22%. 
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DO EMPREG

Perante os tribunais superiores já há o entendimento de que valores 
indenizados aos empregados, ou seja, aqueles que não correspondem a serviço 
prestado ou tempo colocado ao empregador não deve

ios ou de assistência social. 

A Receita Federal exige o recolhimento do INSS patronal sobre a folha de 
o Imposto de Renda Retido na Fonte 

contribuição previdenciária do empregado como parte do 
que não corresponde a sua natureza de rendimento, 
excluídas do conceito de folha de pagamento bruta para fins de recolhimento do INSS 

 o IRPF e o INSS do empregad
não podem ser considerados como parcela paga ou creditada 

para fins de recolhimento da contribuição previdenciária devida pela empresa.

Na prática tal medida implica na redução de 11% na base de cálculo.

 

A primeira seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, de forma 
unânime, pela exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição Previdenciária 
sobre a Receita Bruta (CPRB). O tema foi analisado em recurso repetitivo.

rá de orientação ao julgamento dos processos sobre o tema em tramitação nas 

A CPRB foi criada pela Lei no 12.546, de 2011. O objetivo inicial era o de 
substituir a contribuição de 20% sobre a folha de salários por alíqu

Ocorre que o ICMS não é uma receita, é tributo retido pelo empresário, e 
considerar tal retenção como receita bruta faz com que se recolham tributos em 

ISENÇÃO DE IPI PARA ATACADISTAS DE COSMÉTICOS

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região –
os estados da Região Sul, recentemente decretou a inconstitucionalidade da 

aos industriais do setor de 

a Constituição Federal apenas autoriza o Poder Executivo a 
dentre eles o IPI, 

não pode uma portaria da receita federal impor ao 
recolhimento do tributo. O IPI imposto aos atacadistas de cosméticos implica 

Bloco B Sala 424 
rto Alegre – RS  

DO EMPREGADO DO INSS PATRONAL

Perante os tribunais superiores já há o entendimento de que valores 
indenizados aos empregados, ou seja, aqueles que não correspondem a serviço 
prestado ou tempo colocado ao empregador não devem 

A Receita Federal exige o recolhimento do INSS patronal sobre a folha de 
o Imposto de Renda Retido na Fonte 

como parte do sa
que não corresponde a sua natureza de rendimento, devendo tais parcelas 
excluídas do conceito de folha de pagamento bruta para fins de recolhimento do INSS 

o IRPF e o INSS do empregad
não podem ser considerados como parcela paga ou creditada 

para fins de recolhimento da contribuição previdenciária devida pela empresa.

Na prática tal medida implica na redução de 11% na base de cálculo.

A primeira seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, de forma 
unânime, pela exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição Previdenciária 

analisado em recurso repetitivo.
rá de orientação ao julgamento dos processos sobre o tema em tramitação nas 

A CPRB foi criada pela Lei no 12.546, de 2011. O objetivo inicial era o de 
substituir a contribuição de 20% sobre a folha de salários por alíqu

Ocorre que o ICMS não é uma receita, é tributo retido pelo empresário, e 
considerar tal retenção como receita bruta faz com que se recolham tributos em 

COSMÉTICOS

– TRF4, que detém competência sobre 
os estados da Região Sul, recentemente decretou a inconstitucionalidade da 

do setor de cosméticos.

Federal apenas autoriza o Poder Executivo a 
dentre eles o IPI, e não 

não pode uma portaria da receita federal impor ao 
recolhimento do tributo. O IPI imposto aos atacadistas de cosméticos implica 
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DO INSS PATRONAL

Perante os tribunais superiores já há o entendimento de que valores 
indenizados aos empregados, ou seja, aqueles que não correspondem a serviço 

 ser considerando para fins 

A Receita Federal exige o recolhimento do INSS patronal sobre a folha de 
o Imposto de Renda Retido na Fonte 

salário propriamente dito, 
devendo tais parcelas 

excluídas do conceito de folha de pagamento bruta para fins de recolhimento do INSS 

o IRPF e o INSS do empregado, de
não podem ser considerados como parcela paga ou creditada 

para fins de recolhimento da contribuição previdenciária devida pela empresa.

Na prática tal medida implica na redução de 11% na base de cálculo.

A primeira seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, de forma 
unânime, pela exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição Previdenciária 

analisado em recurso repetitivo.
rá de orientação ao julgamento dos processos sobre o tema em tramitação nas 

A CPRB foi criada pela Lei no 12.546, de 2011. O objetivo inicial era o de 
substituir a contribuição de 20% sobre a folha de salários por alíquota de 1% a 4,5% 

Ocorre que o ICMS não é uma receita, é tributo retido pelo empresário, e 
considerar tal retenção como receita bruta faz com que se recolham tributos em 

COSMÉTICOS 

TRF4, que detém competência sobre 
os estados da Região Sul, recentemente decretou a inconstitucionalidade da 

cosméticos. 

Federal apenas autoriza o Poder Executivo a 
e não incluir novos

não pode uma portaria da receita federal impor ao 
recolhimento do tributo. O IPI imposto aos atacadistas de cosméticos implica 
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DO INSS PATRONAL 

Perante os tribunais superiores já há o entendimento de que valores 
indenizados aos empregados, ou seja, aqueles que não correspondem a serviço 

ser considerando para fins 

A Receita Federal exige o recolhimento do INSS patronal sobre a folha de 
o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF e a 

lário propriamente dito, 
devendo tais parcelas 

excluídas do conceito de folha de pagamento bruta para fins de recolhimento do INSS 

descontados em 
não podem ser considerados como parcela paga ou creditada 

para fins de recolhimento da contribuição previdenciária devida pela empresa. 

Na prática tal medida implica na redução de 11% na base de cálculo. 

A primeira seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, de forma 
unânime, pela exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição Previdenciária 

analisado em recurso repetitivo. A decisão 
rá de orientação ao julgamento dos processos sobre o tema em tramitação nas 

A CPRB foi criada pela Lei no 12.546, de 2011. O objetivo inicial era o de 
ota de 1% a 4,5% 

Ocorre que o ICMS não é uma receita, é tributo retido pelo empresário, e 
considerar tal retenção como receita bruta faz com que se recolham tributos em 

TRF4, que detém competência sobre 
os estados da Região Sul, recentemente decretou a inconstitucionalidade da 

Federal apenas autoriza o Poder Executivo a 
incluir novos contribuintes 

não pode uma portaria da receita federal impor ao 
recolhimento do tributo. O IPI imposto aos atacadistas de cosméticos implica 

timmpoletto@timmpoletto.com.br 
www.timmpoletto.com.br 

  

Perante os tribunais superiores já há o entendimento de que valores 
indenizados aos empregados, ou seja, aqueles que não correspondem a serviço 

ser considerando para fins 

A Receita Federal exige o recolhimento do INSS patronal sobre a folha de 
IRRF e a 

lário propriamente dito, o 
devendo tais parcelas ser 

excluídas do conceito de folha de pagamento bruta para fins de recolhimento do INSS 

scontados em 
não podem ser considerados como parcela paga ou creditada 

A primeira seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, de forma 
unânime, pela exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição Previdenciária 

decisão 
rá de orientação ao julgamento dos processos sobre o tema em tramitação nas 

A CPRB foi criada pela Lei no 12.546, de 2011. O objetivo inicial era o de 
ota de 1% a 4,5% 

Ocorre que o ICMS não é uma receita, é tributo retido pelo empresário, e 
considerar tal retenção como receita bruta faz com que se recolham tributos em 

TRF4, que detém competência sobre 
os estados da Região Sul, recentemente decretou a inconstitucionalidade da 

Federal apenas autoriza o Poder Executivo a 
contribuintes 

não pode uma portaria da receita federal impor ao 
recolhimento do tributo. O IPI imposto aos atacadistas de cosméticos implica 


