Operação Autônomos:
Receita Federal
Combate sonegação de
contribuição previdenciária
por contribuintes individuais

∙

∙

∙

A Receita Federal começou a enviar, a partir de dezembro
de 2017, cartas a contribuintes individuais (autônomos) de
todo o País que declararam em DIRPF rendimentos do
trabalho recebidos de outras pessoas físicas mas não
recolheram a contribuição previdenciária correspondente
(Cruzamento de de dados: DIRPF x GFIP x GPS).
O objetivo da “Operação Autônomos” é alertar os
contribuintes sobre a obrigatoriedade e eventual ausência ou
insuficiência de recolhimento da contribuição previdenciária
relativa aos anos de 2013, 2014 e 2015.
Os
contribuintes
notificados
poderão
efetuar
espontaneamente o recolhimento dos valores devidos, com
os respectivos acréscimos legais.

A referida operação está sendo executada em 2 etapas:
1a Etapa: cartas para autorregularização - prazo: 02/03/18
(inicialmente o prazo informado na carta para
autorregularização foi 31/01/2018, o que será informado ao
contribuinte por meio de mensagem na caixa postal).
2a Etapa: lançamento de ofício (Autos de Infração), por lotes,
pela COFIS, precedida de nova aplicação dos filtros de
seleção objetivando excluir do universo de contribuintes que
serão autuados aqueles que se autoregularizaram mediante
pagamento / parcelamento, e "falsos-positivos", tais como
duplo NIT, contribuintes que efetuaram recolhimentos com
código de arrecadação errado, e outros.

O foco da “Operação Autônomos” são os contribuintes individuais, que
são as pessoas físicas que exercem, por conta própria, atividade
econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não. Enquadramse nessa categoria profissionais liberais (como médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, engenheiros, arquitetos, contadores,
advogados, dentre outros) e outros autônomos (pintores, eletricistas,
encanadores, carpinteiros, pedreiros, cabeleireiros).

O Esses contribuintes são considerados segurados obrigatórios da
Previdência Social, sendo a alíquota da contribuição previdenciária
individual de 20% sobre o respectivo salário de contribuição. O salário
de contribuição, por sua vez, corresponde à remuneração auferida pelo
exercício de atividade por conta própria, respeitados os limites mínimos
e máximos estabelecidos pela legislação (confira na tabela abaixo):
Ano
de
2018
de
R$
954,00
a
R$
5.645,80
Ano
de
2017
–
de
R$
937,00
a
R$
5.531,31
Ano
de
2016
–
de
R$
880,00
a
R$
5.189,82
Ano
de
2015
–
de
R$
788,00
a
R$
4.663,75
Ano
de
2014
–
de
R$
724,00
a
R$
4.390,24
Ano
de
2013
–
de
R$
678,00
a
R$
4.159,00

O próprio segurado contribuinte individual é responsável pela apuração
e recolhimento da sua contribuição previdenciária (INSS) em qualquer
agência bancária.
Os acréscimos legais podem ser calculados por meio do link:
http://sal.receita.fazenda.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/index.
xhtml
Poderá ser parcelado com multa de 20% sobre o valor calculado e
atualizado.
O valor de cada parcela será acréscido de juros selic, acumulada
mensalmente e de mais 1% no mês em que o pagamento estiver sendo
efetuado.

A Receita Federal dará início aos procedimentos de fiscalização dos
contribuintes que não regularizarem sua situação, apurando e
constituindo os créditos tributários com multas que podem variar de 75 a
225% da contribuição devida. Além disso, o contribuinte estará sujeito a
representação ao Ministério Público Federal para verificação de
eventuais crimes contra a ordem tributária.

BASE LEGAL:

A base legal dos valores devidos está prevista no: artigo 12, inciso V;
artigo 21; artigo 28, inciso III combinado com o parágrafo 3º e 5º; artigo
30, inciso II, todos da Lei nº 8.212/91.

art. 12, inciso V, alínea h, da Lei n° 8.212, de 1991
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes
pessoas físicas:
V - como contribuinte individual:
h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de
natureza urbana, com fins lucrativos ou não;

art. 12, inciso § 4º, da Lei n° 8.212, de 1991
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes
pessoas físicas:
§ 4º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social-RGPS que
estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este
Regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando
sujeito às contribuições de que trata esta Lei, para fins de custeio da
Seguridade Social.

art. 21, § 2º, incisos I e II, da Lei n° 8.212, de 1991
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual
e facultativo será de vinte por cento sobre o respectivo salário-decontribuição.
(Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999).
§ 2o No caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição, a alíquota de contribuição
incidente sobre o limite mínimo mensal do salário de contribuição será
de:
(Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)
I - 11% (onze por cento), no caso do segurado contribuinte individual,
ressalvado o disposto no inciso II, que trabalhe por conta própria, sem
relação de trabalho com empresa ou equiparado...;
(Incluído
pela Lei nº 12.470, de 2011)

art. 21, § 2º, inciso II, da Lei n° 8.212, de 1991
Art. 21. (.....)
§ 2o No caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição, a alíquota de contribuição
incidente sobre o limite mínimo mensal do salário de contribuição será
de:
(Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)
(Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011)
II - 5% (cinco por cento):

(Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011)

a) no caso do microempreendedor individual, de que trata o art. 18-A da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
e
(Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011) (Produção de efeito)

art. 28, Inciso III, c/c §§ § 3° e 5º, da Lei n° 8.212, de 1991
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria,
durante o mês, observado o limite máximo a que se refere o §
5o;
(Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999). (grifamos)
§ 3º O limite mínimo do salário-de-contribuição corresponde ao piso
salarial, legal ou normativo, da categoria ou, inexistindo este, ao salário
mínimo, tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o
ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês. (grifamos)
§ 5º O limite máximo do salário-de-contribuição é de Cr$ 170.000,00
(cento e setenta mil cruzeiros), reajustado a partir da data da entrada em
vigor desta Lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do
reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência

art. 30, Inciso II, da Lei n° 8.212, de 1991
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes
normas:
II - os segurados contribuinte individual e facultativo estão obrigados a
recolher sua contribuição por iniciativa própria, até o dia quinze do mês
seguinte ao da competência;

PERGUNTAS MAIS FREQUENTES

5.7. Qual é a origem da cobrança? Seria a DIRPF mesmo?
R: A origem da cobrança são os rendimentos recebidos de pessoas
físicas, pela prestação de serviços por conta própria, sujeitos à
incidência da Contribuição previdenciária, não havendo previsão legal
para dedução das despesas lançadas em livro-caixa.

5.8 - Ao retificar e excluir o rendimento de PF, o problema estará
resolvido?
R: O contribuinte que retificar declarações com o objetivo de omitir
rendimentos efetivamente recebidos fica sujeito ao lançamento de ofício
com a aplicação da multa qualificada de 150%, acompanhado de
representação fiscal para fins penais por crime contra a ordem tributária
(Lei 8.137/90, artigos 1° e 2°). Os casos de preenchimento de
declarações com erro devem ser tratados de acordo com a legislação
vigente, facultado ao contribuinte o direito de retificação de informações,
enquanto não instaurado o procedimento de ofício, bem como obter
orientações específicas com o Plantão Fiscal da Unidade.

5.13. Contribuinte vai optar pela aposentadoria apenas por idade, o
recolhimento cai para 11% de um salário mínimo? (contribuição na forma
do inciso I do § 2° do art. 21 da Lei n° 8.212, de 1991.)
b) a opção é formalizada pelo recolhimento da contribuição utilizando o
código de pagamento específico para a "opção: aposentadoria apenas
por idade". Somente para fatos geradores ocorridos a partir da
competência em que o contribuinte individual fizer a referida opção é
que sua contribuição poderá ser na forma do inciso I do § 2° do art. 21
da Lei n° 8.212, de 1991.

c) enquanto tal opção não for exercida, o contribuinte individual estará
sujeito à contribuição de 20% (vinte por cento) sobre o respectivo
salário-de-contribuição (arts. 21, caput, e 28, inciso III, §§ 3° e 5°, da Lei
n° 8.212, de 1991).

5.14. Temos casos de contribuinte aposentado que continua em
atividade e está sendo cobrado por período já considerado na
concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.
R: Correto, mesmo aposentado a contribuição é devida, vide Lei n°
8.212/1991, artigo 12, § 4º:
§ 4° O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social-RGPS que
estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este
Regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando
sujeito às contribuições de que trata esta Lei, para fins de custeio da
Seguridade Social.

5.16. Erro na declaração de Renda pois os rendimentos oriundos de
pessoa física são valores de aluguéis.
R: Os rendimentos de aluguéis passaram a ser informados em ficha
específica da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física a partir do
ano-calendário 2015 / Exercício 2016, permitindo sua exclusão através
dos filtros aplicados na seleção. Para os anos anteriores (AC 2013 e AC
2014), foi possível desconsiderar tais rendimentos apenas para os
aluguéis informados em DIMOB, exclusão feita também para o AC 2015.
A critério da Unidade de Jurisdição do Contribuinte poderá ser formado
um dossiê de atendimento, que após análise pela DRF, encaminhará
informação solicitando exclusão do contribuinte da fase de lançamento
centralizado. Neste caso, o tratamento do contribuinte e eventuais
lançamentos serão realizados pela própria DRF de jurisdição. Caso não
tratado nos termos acima, aguardar o auto de infração e impugná-lo.

5.17. Contribuinte errou ao elaborar a Declaração IRPF, porém a
Declaração esteve em malha, e os rendimentos que foram declarados
como de pessoa física são na realidade de pessoa jurídica (contribuinte
não consegue corrigir).
R: A critério da Unidade de Jurisdição do Contribuinte poderá ser
formado um dossiê de atendimento, que após análise pela DRF,
encaminhará informação solicitando exclusão do contribuinte da fase de
lançamento centralizado. Neste caso, o tratamento do contribuinte e
eventuais lançamentos serão realizados pela própria DRF de jurisdição.
Caso não tratado nos termos acima, aguardar o auto de infração e
impugná-lo.

5.18. Ao que tudo indica os valores referentes a 2013 são devidos.
Contudo, o contribuinte hoje consta como MEI.
R: Se na época dos fatos geradores da contribuição era segurado
obrigatório a contribuição é devida, mesmo se atualmente constar como
MEI.

OBRIGADO!!!!

Aucemar José Goldner
Auditor-Fiscal da Receita Federal
Delegacia da Receita Federal em Vitória/ES

