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Entenda:
SIMPLES

NACIONAL

Dúvidas na hora de aderir este
regime especial de tributação?
Conheça nosso E-book que de
forma direta apresenta as suas
principais informações.
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Orientações Gerais

SIMPLES NACIONAL
O Simples Nacional é definido como um Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte. Ele é um regime
tributário diferenciado, simplificado e favorecido,
aplicável a partir de 01.07.2007 e com previsão legal
na Lei Complementar nº 123, de 2006.
A partir de janeiro de 2012 considera-se ME, para efeito da Lei Complementar nº
123, de 2006, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de
responsabilidade limitada e o empresário que aufiram, em cada ano-calendário, receita
bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). Considera-se
EPP, para efeito da Lei Complementar nº 123, de 2006, a sociedade empresária, a
sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário
que aufiram, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos
e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil
reais). (Base legal: art. 3º, I e II, da Lei Complementar 123, de 2006).

O Simples Nacional implica o recolhimento mensal,
mediante documento único de arrecadação, dos seguintes
tributos:
•Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
•Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
•Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
•Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS);
•Contribuição para o PIS/Pasep;
•Contribuição Patronal Previdenciária (CPP);
•Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS);
•Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).
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O recolhimento na forma do Simples Nacional não exclui a
incidência de outros tributos não listados acima, p.ex.:
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF), Imposto
sobre a Importação (II), Imposto sobre a Exportação (IE),
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) etc.
Mesmo para os tributos listados acima, há situações em
que o recolhimento dar-se-á à parte do Simples
Nacional, p.ex., Contribuição para o PIS/Pasep, Cofins e IPI
incidentes na importação, etc.
Os percentuais de cada tributo incluído no Simples Nacional
depende do tipo de atividade e da receita bruta, conforme
os Anexos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
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O acesso aos serviços do
Simples Nacional se dá
mediante duas formas: código
de acesso ou certificado digital.
Caso você não tenha o Código
de Acesso, precise alterá-lo ou
se esqueceu, acesse o Portal
do Simples Nacional, menu
"Simples - Serviços" e, na
sequência, “Todos os Serviços",
clique na expressão "Clique
Aqui", informe número do
CNPJ, número do CPF do
responsável pela empresa,
digite os caracteres da imagem
e em seguinda "validar".
Informe o número do recibo de
entrega de pelo menos uma
Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF)
relativa aos dois últimos anos
da pessoa responsável pela
empresa.
Se a pessoa responsável pela
empresa não é titular de
nenhuma declaração relativa
aos dois últimos anos, o
aplicativo solicita o número do
título de eleitor e a data de
nascimento
da
pessoa
responsável.
Outra opção é o responsável
pela empresa obter certificado
digital da empresa (e-CNPJ) ou
utilizar o seu certificado digital
(e-CPF).
A empresa também pode fazer
uma procuração RFB a pessoa
detentora de certificado digital,
para que esta realize os
serviços disponíveis no Portal
do Simples em nome da
empresa.
Exige-se
apenas
que
o
certificado tenha o padrão ICPBrasil.
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Quem está impedido
de optar pelo
Simples Nacional?
A Microempresa (ME) ou a Empresa de Pequeno
Porto (EPP):
• que tenha auferido, no ano-calendário
imediatamente anterior ou no anocalendário em curso, receita bruta no
mercado
interno
superior
a
R$
3.600.000,00 ou ao limite adicional de igual
valor para exportação de mercadorias e
serviços;
• que tenha auferido, no ano-calendário de
início de atividade, receita bruta no
mercado interno superior ao limite
proporcional
de
R$
300.000,00
multiplicados pelo número de meses em
funcionamento no período, inclusive as
frações de meses, ou ao limite adicional de
igual valor para exportação de mercadorias
e serviços;
• de cujo capital participe outra pessoa
jurídica;
• que seja filial, sucursal, agência ou
representação, no País, de pessoa jurídica
com sede no exterior;
• de cujo capital participe pessoa física que
seja inscrita como empresário ou seja sócia
de outra empresa que receba tratamento
jurídico diferenciado nos termos da Lei
Complementar n 123, de 2006, desde que
a receita bruta global ultrapasse o limite de
R$ 3.600.000,00;
• cujo titular ou sócio participe com mais de
10% do capital de outra empresa não
beneficiada pela Lei Complementar nº 123,
de 2006, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de R$ 3.600.000,00;
• cujo sócio ou titular seja administrador ou
equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite de R$
3.600.000,00;
• constituída sob a forma de cooperativas,
salvo as de consumo;
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•
que participe do capital de outra
pessoa jurídica;
•
que exerça atividade de banco
comercial, de investimentos e de
desenvolvimento, de caixa econômica,
de sociedade de crédito, financiamento e
investimento ou de crédito imobiliário, de
corretora ou de distribuidora de títulos,
valores mobiliários e câmbio, de
empresa de arrendamento mercantil, de
seguros privados e de capitalização ou
de previdência complementar;
•
resultante ou remanescente de
cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa jurídica
que tenha ocorrido em um dos 5 anoscalendário anteriores;
•
constituída sob a forma de
sociedade por ações;
•
cujos titulares ou sócios guardem,
cumulativamente, com o contratante do
serviço, relação de pessoalidade,
subordinação e habitualidade;
•
que explore atividade de prestação
cumulativa e contínua de serviços de
assessoria creditícia, gestão de crédito,
seleção e riscos, administração de
contas a
pagar
e
a
receber,
gerenciamento
de
ativos
(asset
management), compras de direitos
creditórios resultantes de vendas
mercantis a prazo ou de prestação de
serviços (factoring);
•
que tenha sócio domiciliado no
exterior;
•
de cujo capital participe entidade da
administração pública, direta ou indireta,
federal, estadual ou municipal;
•
que possua débito com o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), ou
com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa;
•
que preste serviço de transporte
intermunicipal
e
interestadual
de
passageiros,
exceto
quando
na
modalidade fluvial ou quando possuir
características de transporte urbano ou
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• tropolitano ou realizar-se sob fretamento contínuo em área metropolitana para o transporte
de estudantes ou trabalhadores;
• que seja geradora, transmissora, distribuidora ou comercializadora de energia elétrica;
• que exerça atividade de importação ou fabricação de automóveis e motocicletas;
• que exerça atividade de importação de combustíveis;
• que exerça atividade de produção ou venda no atacado de: cigarros, cigarrilhas, charutos,
filtros para cigarros, armas de fogo, munições e pólvoras, explosivos e detonantes,
bebidas alcoólicas e cervejas sem álcool;
• que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
• que se dedique ao loteamento e à incorporação de imóveis;
• que realize atividade de locação de imóveis próprios, exceto quando se referir a prestação de
serviços tributados pelo ISS;
• com ausência de inscrição ou com irregularidade em cadastro fiscal federal, municipal ou
estadual, quando exigível.

Prestação de Serviço e o Simples Nacional:
Podem optar pelo Simples Nacional as ME’s e as EPP’s que se dediquem à prestação de
serviços não listados acima, bem como as que exerçam o comércio, a indústria e as
atividades abaixo, desde que não as exerçam em conjunto com outras atividades
impeditivas (lista atualizada em função da Lei Complementar 147, de 2014. Base legal: art.
17§§1º e 2º, e art. 18, §5º - I, da Lei Complementar nº 23, de 2006): creche, pré-escola e
estabelecimento de ensino fundamental, escolas técnicas, profissionais e de ensino médio,
de línguas estrangeiras, de artes, cursos técnicos de pilotagem, preparatórios para
concursos, gerenciais e escolas livres; agência terceirizada de correios; agência de viagem e
turismo; centro de formação de condutores de veículos automotores de transporte terrestre
de passageiros e de carga; agência lotérica; serviços de instalação, de reparos e de
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manutenção em geral, bem como de usinagem,
solda, tratamento e revestimento em metais;
transporte municipal de passageiros; escritórios de
serviços contábeis; produções cinematográficas,
audiovisuais, artísticas e culturais, sua exibição ou
apresentação, inclusive no caso de música,
literatura,
artes
cênicas,
artes
visuais,
cinematográficas e audiovisuais; ffisioterapia;
corretagem de seguros; construção de imóveis e
obras de engenharia em geral, inclusive sob a
forma de subempreitada, execução de projetos e
serviços de paisagismo, bem como decoração de
interiores; serviço de vigilância, limpeza ou
conservação; serviços advocatícios; administração
e locação de imóveis de terceiros; academias de
dança, de capoeira, de ioga e de artes marciais;
academias de atividades físicas, desportivas, de
natação e escolas de esportes; elaboração de
programas de computadores, inclusive jogos
eletrônicos, desde que desenvolvidos em
estabelecimento do optante; licenciamento ou
cessão de direito de uso de programas de
computação;
planejamento,
confecção,
manutenção e atualização de páginas eletrônicas,
desde que realizados em estabelecimento do
optante; empresas montadoras de estandes para
feiras; laboratórios de análises clínicas ou de
patologia clínica; serviços de tomografia,
diagnósticos médicos por imagem, registros
gráficos e métodos óticos, bem como ressonância
magnética; serviços de prótese em geral;
medicina, inclusive laboratorial e enfermagem;
medicina veterinária; odontologia; psicologia,
psicanálise, terapia ocupacional, acupuntura,
podologia, fonoaudiologia, clínicas de nutrição e
de vacinação e bancos de leite; serviços de
comissaria, de despachantes, de tradução e de
interpretação; arquitetura, engenharia, medição,
cartografia, topografia, geologia, geodésia, testes,
suporte e análises técnicas e tecnológicas,
pesquisa, design, desenho e agronomia;
representação comercial e demais atividades de
intermediação de negócios e serviços de terceiros;
perícia, leilão e avaliação; auditoria, economia,
consultoria, gestão, organização, controle e
administração;
jornalismo
e
publicidade;
agenciamento, exceto de mão de obra; outras
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atividades do setor de serviços que tenham
por finalidade a prestação de serviços
decorrentes do exercício de atividade
intelectual, de natureza técnica, científica,
desportiva, artística ou cultural, que
constitua profissão regulamentada ou não.

Verifique:
Se a atividade impeditiva constante do
contrato estiver relacionada no Anexo VI
da Resolução CGSN nº 94, de 2011,
seu ingresso no Simples Nacional será
vedado, ainda que não exerça tal
atividade.
Já, se a atividade impeditiva empresarial
constar relacionada no Anexo VII da
Resolução CGSN nº 94, de 2011, seu
ingresso no Simples Nacional será
permitido, desde que declare, no
momento da opção, que exerce apenas
atividades permitidas.
De outra parte, também estará impedida
de optar pelo Simples Nacional a
pessoa jurídica que obtiver receita de
atividade impeditiva, em qualquer
montante, ainda que não prevista no
contrato social.
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Mudança Recente
Eram vedadas aos optantes do Simples Nacional até 31 de dezembro de 2014 e
passaram a ser permitidas a partir de 1º de janeiro de 2015 as seguintes atividades:
fisioterapia; corretagem de seguros; serviços advocatícios; medicina, inclusive
laboratorial e enfermagem; medicina veterinária; odontologia; psicologia, psicanálise,
terapia ocupacional, acupuntura, podologia, fonoaudiologia, clínicas de nutrição e de
vacinação e bancos de leite; serviços de comissaria, de despachantes, de tradução e
de interpretação; arquitetura, engenharia, medição, cartografia, topografia, geologia,
geodésia, testes, suporte e análises técnicas e tecnológicas, pesquisa, design,
desenho e agronomia; representação comercial e demais atividades de intermediação
de negócios e serviços de terceiros; perícia, leilão e avaliação; auditoria, economia,
consultoria, gestão, organização, controle e administração; jornalismo e publicidade;
agenciamento, exceto de mão de obra; outras atividades do setor de serviços que
tenham por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de atividade
intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que
constitua profissão regulamentada ou não.
Até 31 de dezembro de 2014, para ser permitida aos optantes do Simples Nacional, a
administração e locação de imóveis de terceiros deveriam ser prestadas
cumulativamente. A partir de 1º de janeiro de 2015, isso deixou de ser exigível.

A ME ou a EPP inscrita no CNPJ com código CNAE
correspondente
a
uma
atividade
econômica
secundária vedada NÂO pode optar pelo Simples
Nacional.
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Opção Simples Nacional
A opção pelo Simples Nacional dar-se-á
somente na internet, por meio do Portal do
Simples Nacional ( em Simples Serviços >
Opção > Solicitação de Opção pelo Simples
Nacional), sendo irretratável para todo o
ano-calendário.
Apenas a empresa que não está em início
de atividade, a opção pelo Simples Nacional
somente poderá ser realizada no mês de
janeiro, até o seu último dia útil, produzindo
efeitos a partir do primeiro dia do anocalendário da opção (base legal: art. 16,
§2º, da Lei Complementar nº 123, de
2006). No entanto, é possível o contribuinte
se antecipar a esse prazo e fazer o
agendamento da opção.
Após efetuar a inscrição no CNPJ, bem
como obter as suas inscrições Estadual e
Municipal, caso exigíveis, a partir de
01/01/2009, a ME ou a EPP terá o prazo de
até 30 dias, contado do último deferimento
de inscrição (seja a estadual ou a
municipal), para efetuar a opção pelo
Simples Nacional, desde que não tenham
decorridos 180 dias da inscrição no CNPJ.
Após esse prazo, a opção somente será
possível no mês de janeiro do anocalendário seguinte.
(Base legal: art. 2º, IV, art. 6º, §5º, I, §7º
da Resolução CGSN nº 94, de 2011.)
A opção pelo Simples Nacional é irretratável
para todo o ano-calendário, podendo a
optante solicitar sua exclusão, por opção,
com efeitos para o ano-calendário
subsequente.
No entanto, é possível o cancelamento da
solicitação da opção enquanto o pedido
estiver "em análise", ou seja, antes do seu
deferimento, e desde que realizado no
Portal do Simples Nacional dentro do prazo
para a opção. Esta hipótese de
cancelamento não se aplica às empresas
em início de atividade.
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Parcelamento Simples Nacional
Com o advento da Lei Complementar
139, de 2011, que alterou a
Lei
Complementar 123, de 2006, é
permitido o parcelamento de débitos do
Simples Nacional.
O parcelamento foi regulamentado pela
Resolução CGSN nº 94, de 2011. A
RFB, Estados, Distrito Federal e
Municípios
poderão
editar
atos
normativos complementares. No âmbito
da RFB, trata-se da IN RFB nº 1.508, de
4 de novembro de 2014.
O parcelamento será solicitado: à RFB,
exceto nas situações descritas nas
hipóteses seguintes; à PGFN, quando o
débito estiver inscrito em Dívida Ativa
da União (DAU); ao Estado, Distrito
Federal (DF) ou Município, com relação
ao débito de ICMS ou de ISS:
- transferido para inscrição em dívida
ativa estadual, distrital ou municipal,
quando houver convênio com a PGFN
nos termos do § 3º do art. 41 da Lei
Complementar
123,
de
2006.
- lançado individualmente pelo Estado,
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DF ou Município, na fase transitória da fiscalização antes da disponibilização do Sistema Único de
Fiscalização (Sefisc).
O parcelamento desses débitos obedecerá
inteiramente à legislação do respectivo ente;
- devido pelo Microempreendedor Individual
(MEI).
O número máximo de parcelas é 60
(sessenta). O número mínimo de parcelas é 2
(duas).O valor mínimo de cada parcela deve ser R$
300,00
(trezentos
reais).
O aplicativo calcula a quantidade de parcelas de
forma automática, considerando o maior número de
parcelas possível, respeitado o valor mínimo da
parcela.
Não é permitido ao contribuinte escolher o número
de parcelas.
O pedido de parcelamento pode ser feito no Portal
do Simples Nacional ou no Portal e-CAC da RFB, no
serviço “Parcelamento – Simples Nacional”. O
acesso ao Portal do Simples Nacional é feito com
certificado digital ou código de acesso gerado no
portal do Simples. A parcela será devida a partir do
mês da opção pelo parcelamento. Para que o
parcelamento seja validado, o DAS da primeira
parcela deverá ser pago até a data de vencimento
constante
no
documento.
As
demais parcelas devem ser pagas, mensalmente,
até o último dia útil de cada mês.
O valor de cada prestação mensal é acrescido de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia – Selic para
títulos federais, acumulada mensalmente, calculados
a partir do mês subsequente ao da consolidação até
o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por
cento) relativamente ao mês em que o pagamento
estiver sendo efetuado.
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Title of the book
T

INCLUSÃO DE NOVOS
DÉBITOS NO
PARCELAMENTO:

Para incluir novos períodos de apuração
(PA) não abrangidos pelo parcelamento,
é necessário efetuar a desistência do
parcelamento em andamento, e na
sequência fazer um novo pedido de
parcelamento, observando o limite de
um pedido de parcelamento por ano.
Caso os débitos a serem incluídos não
estejam declarados à RFB, deverá ser
efetuada a apuração e transmissão da
declaração (DASN para PA até 12/2011
e PGDAS-D a partir do PA 01/2012).
A carga dos débitos declarados nos
sistemas
de
cobrança
não
é
instantânea. O contribuinte deve
conferir os débitos listados pelo
aplicativo de parcelamento antes de
confirmar o pedido.

Quais débitos
parcelados?

podem

ser

Poderão ser parcelados os débitos
apurados no Simples Nacional,
inclusive de ICMS e ISS, constituídos
e exigíveis, que se encontrem em
cobrança no âmbito da Receita
Federal.
Este parcelamento não se aplica:
• à multa por descumprimento de
obrigação acessória;
• à
Contribuição
Patronal
Previdenciária
(CPP)
para
a
Seguridade Social para a empresa
optante tributada com base:
- nos anexos IV e V da Lei
Complementar nº 123, de 2006, até 31
de
dezembro
de
2008;
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- no anexo IV da Lei Complementar nº 123, de 2006, a partir de 1º de janeiro de 2009;
•ao ICMS e ISS;
- transferido para inscrição em dívida ativa estadual, distrital ou municipal, quando
houver convênio com a PGFN nos termos do § 3º do art. 41 da Lei Complementar nº
123,
de
2006;
- lançado individualmente pelo Estado, DF ou Município, na fase transitória da
fiscalização - antes da disponibilização do Sistema Único de Fiscalização (Sefisc).
•a débito apurado no Simples Nacional inscrito em Dívida Ativa da União;
•a débito de Microempreendedor Individual (MEI);
•aos demais tributos ou fatos geradores não abrangidos pelo Simples Nacional,
previstos no § 1º do art. 13 da Lei Complementar nº 123, de 2006, inclusive aqueles
passíveis de retenção na fonte, de desconto de terceiros ou de sub-rogação (consultar
as demais modalidades de parcelamento disponíveis no sítio da RFB, em
“Pagamentos e Parcelamentos”). (Base normativa: art. 45 e 46 da Resolução CGSN nº
94, de 2011)

Os Estados e Municípios poderão adotar
valores fixos mensais para fins de
recolhimento de ICMS e ISS?
Estados e Municípios, no âmbito de suas
respectivas
competências,
poderão,
independentemente da receita bruta auferida
no mês pelo contribuinte, adotar valores fixos
mensais para o recolhimento do ICMS e do
ISS devido por Microempresa (ME) que tenha
auferido receita bruta, no ano-calendário
anterior, de até R$ 360.000,00.
A ME fica sujeita a esses valores durante todo
o ano-calendário, salvo quando exceder o
limite de receita bruta citado acima, quando
fica impedida de recolher o ICMS ou o ISS
pela sistemática de valor fixo, a partir do mês
subsequente à ocorrência do excesso,
sujeitando-se à apuração desses tributos na
forma das demais empresas optantes pelo
Simples Nacional.
A partir de 01/07/2007, Estados, DF e
Municípios podem conceder isenção ou
redução desde que específicas para as ME ou
EPP optantes pelo Simples Nacional, em
relação ao ICMS ou ao ISS.(base legal: art. 18,
§20 , da Lei Complementar nº 123, de 2006).
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•55 51 33913352
•contato@ligianefernandes.com
•Rua Felipe Neri, 128 / 402, Auxiliadora - Porto Alegre Rio Grande do Sul
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