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Você já ouviu falar sobre os códigos da Guia da Previdência Social (GPS)? Essa pode ser 

uma linguagem difícil de entender, mas, se você precisa preenchê-los, é bom começar a se 

familiarizar com eles. O importante é entender o que cada código representa e não apenas 

memoriza-los. Isso muito facilitará o seu processo de preenchimento da guia. Dessa forma, 

além de evitar erros você ainda estará certo de cumprir suas obrigações tributárias. 

 

A GPS, como é conhecida a Guia da Previdência Social, é aplicável tanto a pessoas físicas 

quanto jurídicas. Por isso, é um tema comum a muitas pessoas no país todo, até mesmo 

profissionais liberais ou autônomos. Neste artigo você entenderá melhor a importância da 

Guia e como desvendar os seus códigos e pagamento! 

O que é a Guia da Previdência Social - GPS? 

A GPS é um formulário que deve ser preenchido para quem busca contribuir junto ao 

Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Para preenchê-lo é preciso inicialmente 

encaixar-se em um dos seguintes perfis: 

 

● Empregado doméstico; 

● Desempregado; 

● Dona de Casa; 

● Autônomo; 



● Profissional Liberal. 

 

Além deles, empregados que tenham a intenção de complementar a sua contribuição à 

Previdência Social também podem preenchê-lo.  

 

A função da Guia de Recolhimento é permitir que o cidadão, seja ele empregado ou 

desempregado, possa contar com os benefícios oferecidos pela Previdência. O auxílio-

doença, auxílio-maternidade, aposentadoria e até mesmo a aposentadoria por invalidez são 

alguns desses benefícios apresentados. 

 

Contudo, os benefícios de cada indivíduo são calculados conforme o valor da contribuição 

individual. É por isso que a aposentadoria, por exemplo, difere-se entre cada pessoa, 

mesmo tendo profissões iguais. 

 

A GPS também não precisa ser obrigatoriamente paga mensalmente. Há caso de pessoas 

que optam pelo pagamento trimestral. 

Códigos da Guia da Previdência Social - GPS: 

o que significam? 

 
Preencher formulários pode ser um verdadeiro desafio entre tantos códigos 

 

São muitos os códigos que aparecem na hora do preenchimento da guia. É importante 

entender o que cada um deles significa porque é isso que determinará o quanto você irá 

pagar. Por isso, você deverá saber qual o código exato que corresponde ao seu tipo de 



contribuinte. Para ajudar você a entender melhor, listamos os principais códigos usados na 

Guia da Previdência Social: 

 

Contribuinte individual 

● Contribuinte Individual (Mensal): 1007; 

● Contribuinte Individual (Trimestral): 1104; 

● Contribuinte Individual (Mensal, com dedução de 45%): 1120; 

● Contribuinte Individual (Trimestral, com dedução de 45%): 1147; 

● Contribuinte Individual Rural (Mensal): 1287; 

● Contribuinte Individual Rural (Trimestral): 1228; 

● Contribuinte Individual Rural (Mensal, com dedução de 45%): 1805; 

● Contribuinte Individual Rural (Trimestral, com dedução de 45%): 1813. 

 

Contribuinte facultativo 

● Contribuinte Facultativo (Mensal): 1406; 

● Contribuinte Facultativo (Trimestral): 1457; 

● Contribuinte Facultativo / Exercente de Mandato (Recolhimento Complementar): 

1821. 

 

Segurado especial 

● Segurado Especial (Mensal): 1503; 

● Segurado Especial (Trimestral): 1554. 

 

Empregado doméstico 

● Empregado doméstico (Mensal): 1600; 

● Empregado doméstico (Trimestral): 1651; 

● Empregado doméstico (Patronal 12% Mensal, com afastamento do empregado para 

salário maternidade): 1619; 

● Empregado doméstico (Patronal 12% Trimestral, com afastamento do empregado 

para salário maternidade): 1678. 

O que é a competência? 

Competência nada mais é do que o mês de contribuição. Caso você pague a GPS 

mensalmente, a competência será referente ao mês anterior e o pagamento da guia deverá 

ser feito até o dia 20 do mês seguinte. Caso pague trimestralmente a GPS, serão 

consideradas as competências dos meses de março, junho, setembro e dezembro. Nesse 

caso, você terá que pagar até o dia 15 do mês seguinte ao de cada trimestre encerrado. 



Qual a diferença entre contribuinte individual e 

facultativo? 

Agora que você já foi apresentado aos códigos da Guia da Previdência Social, certamente 

surgem outras dúvidas. Conforme pode observar, há o tipo de contribuição individual e o 

tipo facultativo. Afinal, qual a diferença entre eles? 

 

É possível considerar que o individual é o contribuinte que atua como trabalhador autônomo 

e que presta um serviço para pessoa física. Normalmente é o tipo de pessoa que trabalha 

por conta própria. Para quem é autônomo, mas trabalha em uma empresa, é o cliente que 

deverá fazer o recolhimento. 

 

Com relação ao contribuinte facultativo, considera-se que ele não tem renda própria. 

Contudo, se mesmo assim ele deseja contribuir para o INSS, pode pagar a Guia. Encaixam-

se nesse perfil os estudantes, desempregados ou ainda donas de casa.  

 

Ou seja, se você possui alguma fonte de renda através do trabalho, é uma contribuição 

individual. Já o facultativo é aquele que não tem a obrigação de pagar, mas opta por assim 

fazer pensando no seu futuro. 

Entenda as classificações da GPS 

 
Até mesmo estudantes podem contribuir com o pagamento 

 



Como você pode perceber acima, são muitas as denominações apresentadas na GPS. Os 

códigos da Guia da Previdência Social são muitos, mas entender as suas denominações 

também é importante! 

Empregado 

Esse é considerado o trabalhador de carteira assinada, assim como os temporários. Os 

chamados "cargos de confiança" que atuam em órgãos públicos também se enquadram na 

categoria. Ainda, brasileiros que trabalham no exterior junto a empresas nacionais também 

estão no perfil de Empregado. 

Contribuinte individual 

É o profissional que trabalha por conta própria. Ele presta serviços a empresas ou pessoas, 

mas não possui vínculo empregatício. Taxistas e freelancers podem ser incluídos nessa 

categoria. 

Contribuinte facultativo 

Esse contribuinte é aquele acima de 16 anos sem renda própria. Até mesmo estudantes que 

sejam bolsistas ou desempregados estão nessa categoria. 

Empregados domésticos 

Essa denominação é bem clara: denomina os trabalhadores de residências. Podem ser 

desde cozinheiro até caseiro e motorista, por exemplo. 

Contribuinte especial 

Essa classificação é voltada para os trabalhadores ligados à atividade rural. Normalmente 

são pequenos agricultores ou até mesmo pescadores. 

Diferenças entre as contribuições 

Como cada valor determina um tipo de contribuição, isso limita alguns benefícios. Afinal, 

nem todas as pessoas podem ter acesso aos mesmos direitos, se contribuem de formas 

diferentes. 

 

Sendo assim, é importante salientar que um contribuinte individual autônomo, por exemplo, 

conta com benefícios essenciais ao contribuir. Ele passa a ter direito às aposentadorias por 

idade ou tempo de serviço e também às pensões do INSS. Isso, contudo, é apenas para 

quem contribui com 20% do seu salário mensalmente. 

 

Já para o contribuinte facultativo o cálculo da contribuição leva em conta o salário mínimo 

nacional. Assim, para ter direito às aposentadorias por idade e tempo de serviço, além das 

pensões, é preciso pagar 20% do salário mínimo todos os meses. 



Saiba como preencher a Guia da Previdência 

Social 

De fato, os códigos da Guia da Previdência Social não são as únicas dificuldades que você 

terá ao preencher o formulário. Para quem não está habituado ou faz isso pela primeira vez, 

o processo ainda é um pouco difícil. 

 

 

A guia pode ser gerada na internet através do site do INSS. Contudo, há quem possa optar 

pelo preenchimento manual. Se for o seu caso, você deverá responder aos seguintes 

campos: 

 

● Dados pessoais: incluem nome/razão social, endereço e telefone; 

● Vencimento: deixe em branco; 

● Código de pagamento: informar o código do seu tipo de contribuinte; 

● Competência: data referente ao mês e ano da contribuição; 

● Identificador: PIS, PASEP ou outro número de inscrição no INSS; 

● Valor do INSS: valor da contribuição mensal; 

● Total: valor total referente à contribuição; 

● Autenticação bancária: deixe em branco. 

 

Para quem deseja fazer o preenchimento online, o primeiro passo é acessar o site indicado. 

Após, é necessário informar o seu número de contribuinte, conforme você aprendeu acima. 

Ao completar o número, a página apresentará automaticamente os seus demais dados. 

Agora, então, você deverá verificar se está tudo correto ou não há nenhuma atualização 

para ser feita.  

 

Por fim, basta você selecionar a opção Confirmar. Não se esqueça de que em 

"Competência" você deverá completar com o mês atual.  

 

Obviamente, além de ser mais ágil, o preenchimento também é mais seguro. Isso porque 

você estará fazendo todo o processo com menos chance de erros. 

 

Ao finalizar tudo, imprima a Guia e proceda com o pagamento da sua contribuição. Lembre-

se de guardar os comprovantes de pagamento para prevenir-se de possíveis erros. 

Onde pagar a Guia da Previdência Social - 

GPS? 

Após finalizar o preenchimento da GPS, então será hora de realizar o pagamento da sua 

contribuição. Para isso, há várias formas de proceder, do mesmo modo como você paga 

outros boletos bancários. 

 

https://www.inss.gov.br/


Se você possui o aplicativo do seu banco, pode realizar o pagamento por ele através da 

leitura do código de barras da Guia. Além disso, se preferir, também poderá efetuar o 

pagamento em lotéricas, agências bancárias ou ainda em um caixa eletrônico.  

 

Uma das facilidades é o Débito Automático, opção que você pode solicitar para agilizar o 

pagamento. No próprio site do INSS você encontra mais informações de como automatizar 

esse pagamento. 

Devo pagar a Guia da Previdência Social - 

GPS? 

 
Contribuição é fundamental para garantir aposentadoria 

 

 

Mesmo após tantas informações, você ainda pode se perguntar se deve realmente realizar o 

pagamento da GPS. Essa dúvida é mais comum principalmente para profissionais liberais, 

donas de casa ou desempregados. É claro que o pagamento retira uma parte do seu 

orçamento mensal, porém, é importante pensar no futuro! 

 

A cada contribuição que você faz ao INSS você garante os seus direitos sociais. Contudo, 

você não deve pensar nesses benefícios a curto prazo e sim, a longo prazo. Isso porque 

apesar de agora parecer desnecessário contar com a segurança de uma aposentadoria, ela 

será muito bem-vinda no futuro! Assim, lembre-se de que os códigos da Guia da 

Previdência Social são apenas o primeiro passo para tudo isso. 

 



E então, ficou alguma dúvida quanto aos códigos da Guia da Previdência Social? Então 

entre em contato conosco, teremos o maior prazer em orientá-lo (la). 


