SIMPLES NACIONAL
Alterações promovidas
pela LC 147/2014
ADRIANO DE FIGUEIREDO
FERREIRA

Lei Geral da MPE – LC 123/2006
BENEFÍCIOS NÃO TRIBUTÁRIOS:
- Simplificação na Abertura, Funcionamento e Fechamento de
empresas – Cap. 3;
- Preferência nas compras públicas – Cap. 5;
- Dispensa de certas obrigações trabalhistas – Cap. 6;
- Fiscalização Orientadora – Cap. 7;
- Associativismo (Sociedade de Propósito Específico ) – Cap. 8;
- Estímulo ao Crédito e à Capitalização – Cap. 9;
- Estímulo à Inovação – Cap. 10;
- Regras Civis e Empresariais – Cap. 11;
- Acesso à Justiça – Cap. 12;
- Apoio e Representação – Cap. 13;
BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS:
- Regime Unificado de Arrecadação Tributária (Simples Nacional);
- Desoneração tributária das receitas de exportação e substituição
tributária.

Abrangência da Lei Geral da MPE

Empresas em geral
Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte
(LC 123/2006)

Optantes pelo Simples
Nacional - 2007

MEl - 2009

Benefícios da Lei Geral da MPE

Poderá ter acesso aos benefícios da LG as:
• Micro Empresas (ME): receita bruta anual de até R$ 360 mil
• Empresas de Pequeno Porte (EPP): receita bruta anual entre
R$ 360 mil e R$ 3,6 milhões

A partir de 01/01/2015 caberá ao CGSN apreciar a necessidade
de revisão dos valores expressos em moeda na LC 123/2006.
OBS: O § 4º do artigo 3º da LC 123/2006 (Lei Geral) estabeleceu
algumas restrições ao enquadramento como ME ou EPP para
empresas que apresentem as seguintes características:

Restrições à Lei Geral
Não poderão usufruir dos benefícios da LEI GERAL:
- tiver como sócio outra pessoa jurídica;
- for filial, sucursal, agência ou representação de empresa com sede no
exterior;
-for cooperativa, salvo as de consumo;
- participar 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;

Restrições à Lei Geral
Não poderão usufruir dos benefícios da LEI GERAL:
- resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa jurídica ocorrido nos últimos 5 anos;
- estiver constituída sob forma de S/A.
- cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do
serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. (incluído
pela LC 147/2014)
Uma empresa não poderá transformar um empregado em PJ. Se isso
ocorrer a PJ que se formou não poderá optar pelo SN.
Consequência para o contratado.
Objetivo da norma: evitar o fenômeno da “pejotização” dos empregados

Restrições à Lei Geral
-de cujo capital participe pessoa física inscrita como empresário
ou que seja sócia de outra empresa beneficiada pela Lei Geral,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite da EPP
(R$3.600.000,00);

EMPRESAS
Sócio

Fulano de Tal

A (Lei Geral)

B (Lei Geral)

50%

50%

Receita Anual

R$ 2.000.000,00 R$ 1.800.000,00

Receita Global

R$ 3.800.000,00

Restrições à Lei Geral
- cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de
outra empresa não beneficiada pela Lei Geral, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de EPP (R$3.600.000,00);

EMPRESAS
Sócio
Beltrano de Tal
Receita Anual
Receita Global

A (Lei Geral)

B (S/A)

50%

15%

R$ 1.200.000,00 R$ 2.800.000,00
R$ 4.000.000,00

Receita supera o limite de R$ 3.600.000,00 e a participação do
sócio X é superior a 10% do capital da empresa B

Restrições à Lei Geral
-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 EPP;

EMPRESAS
Sócio
Ciclano de Tal

A (Lei Geral)

B

50%

Administrador

Receita Anual

R$ 1.500.000,00 R$ 2.500.000,00

Receita Global

R$ 4.000.000,00

Simples Nacional

Restrições ao Simples Nacional

O caput do artigo 17 da LC 123/2006 relaciona as micro e
pequenas empresas impedidas de participarem do Simples
Nacional, mas não dos demais benefícios da Lei Geral,
desde que sejam ME ou EPP:
I – 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);
II – que tenha sócio domiciliado no exterior;
III – de cujo capital participe entidade da administração pública,
direta ou indireta, federal, estadual ou municipal;

Simples Nacional

Restrições ao Simples Nacional

IV – que possua débito com o INSS, ou com as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
VI - que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de
passageiros, exceto quando na modalidade fluvial ou quando possuir
características de transporte urbano ou metropolitano ou realizar-se
sob fretamento contínuo em área metropolitana para o transporte de
estudantes ou trabalhadores; (redação dada pela LC 147/2014) (efeitos
a partir de 01/01/2015)

VI – que seja geradora, transmissora,
comercializadora de energia elétrica;

distribuidora

ou

VII – que exerça atividade de importação ou fabricação de automóveis
e motocicletas;
VIII – que exerça atividade de importação de combustíveis;

Simples Nacional

Restrições ao Simples Nacional
IX - que exerça atividade de produção ou venda no atacado de:

a) cigarros, cigarrilhas, charutos, filtros para cigarros, armas
de fogo, munições e pólvoras, explosivos e detonantes;
b) bebidas a seguir descritas:
1 - alcoólicas;
2 - refrigerantes, inclusive águas saborizadas gaseificadas; (revogado
pela LC 147/2014) (efeitos a partir de 01/01/2015)

3 - preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou
sabores
concentrados), para elaboração
de
bebida
refrigerante, com capacidade de diluição de até 10 (dez) partes da
bebida para cada parte do concentrado; (revogado pela LC 147/2014)
(efeitos a partir de 01/01/2015)

4 - cervejas sem álcool;

Simples Nacional

Restrições ao Simples Nacional

X – que tenha 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, bem como a que preste serviços de
instrutor, de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de
intermediação de negócios; (revogado pela LC 147/2014) (efeitos a partir
de 01/01/2015)

XI – que realize cessão ou locação de mão-de-obra *;
* Esta vedação não se aplica às atividades de (Res. 94, art. 15,
parag. 4:
- 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.

Simples Nacional

Restrições ao Simples Nacional

XII – que realize atividade de consultoria; (revogado pela LC 147/2014)
(efeitos a partir de 01/01/2015)

XIII – que se dedique ao loteamento e à incorporação de imóveis.
XIV - que realize atividade de locação de imóveis próprios, exceto
quando se referir a prestação de serviços tributados pelo ISS.
XV - com ausência de inscrição ou com irregularidade em cadastro
fiscal federal, municipal ou estadual, quando exigível.
- Códigos CNAE impeditivos ao Simples Nacional.
- Códigos CNAE que abrangem concomitantemente atividade
impeditiva e permitida ao Simples Nacional.

Anexos do Simples Nacional
conforme atividade econômica
ANEXO I:
• Atividades Comerciais;
• Comércio atacadista de refrigerantes; (incluída pela LC 147/2014)

ANEXO II:
• Atividades Industriais;
• Atividades com incidência simultânea de IPI e de ISS, deduzida a parcela
correspondente ao ICMS e acrescida a parcela correspondente ao ISS
prevista no Anexo III;
• Produção de refrigerantes; (incluída pela LC 147/2014)

ANEXO III:
• Locação de bens móveis, desconsiderando-se os percentuais relativos ao
ISS;
• 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;

Anexos do Simples Nacional
conforme atividade econômica
ANEXO III:
• 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 manutenção em geral, bem como
de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais;

• Produções cinematográficas, audiovisuais, artísticas e culturais, sua
exibição ou apresentação, inclusive no caso de música, literatura, artes
cênicas, artes visuais, cinematográficas e audiovisuais;
• Transporte municipal de passageiros;

Anexos do Simples Nacional
conforme atividade econômica
ANEXO III:
• Escritórios de serviços contábeis;
• Transporte intermunicipal e interestadual de cargas;
• Serviços de comunicação;

• Todas as outras atividades de prestação de serviços não citadas nos
anexos IV, V e VI e que não tenham sido objeto de vedação expressa na
Lei Complementar 123/2006;
• Fisioterapia; (incluída pela LC 147/2014) (efeitos a partir de 01/01/2015)
• Corretagem de seguros; (incluída pela LC 147/2014) (efeitos a partir de
01/01/2015)

Anexos do Simples Nacional
conforme atividade econômica
ANEXO III:
• Corretagem de imóveis de terceiros, assim entendida a receita relativa à
intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis; (incluída
pela LC 147/2014) (efeitos a partir de 01/01/2015)
• Serviços prestados mediante locação de bens imóveis próprios com a
finalidade de exploração de salões de festas, centro de convenções,
escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios,
auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e
congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer
natureza; (incluída pela LC 147/2014) (efeitos a partir de 01/01/2015)
• Serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, na
modalidade fluvial, ou quando possuir características de transporte
urbano ou metropolitano ou realizar-se sob fretamento contínuo em área
metropolitana para o transporte de estudantes e trabalhadores (incluída
pela LC 147/2014) (efeitos a partir de 01/01/2015) (regulamentado pelos §5º
e 6º, Art. 15 da Resolução CGSN nº 94)

Anexos do Simples Nacional
conforme atividade econômica
ANEXO III:
• Comercialização de medicamentos e produtos magistrais produzidos por
manipulação de fórmulas (Farmácias de Manipulação):
a) sob encomenda para entrega posterior ao adquirente, em caráter
pessoal, mediante prescrições de profissionais habilitados ou indicação
pelo farmacêutico, produzidos no próprio estabelecimento após o
atendimento inicial, serão tributadas na forma do Anexo III;
b) nos demais casos, serão tributadas na forma do Anexo I.
(incluída pela LC 147/2014) (efeitos a partir de 01/01/2015) (válido a partir de
Ago/14)

Anexos do Simples Nacional
conforme atividade econômica
ANEXO IV
• Construção de imóveis/obras de engenharia, inclusive subempreitada,
execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como decoração de
interiores ;
• Serviço de vigilância, limpeza ou conservação;
• Serviços Advocatícios; (incluída pela LC 147/2014) (efeitos a partir de
01/01/2015)

Ao aderir ao Simples Nacional as sociedades de advogadas deixará de
pagar o ISS Fixo (Uniprofissional) e passará a recolher ISS sobre a receita
bruta mensal.
OBS: Desde 01/01/2009 as atividades deste anexo passaram a recolher o
INSS Patronal separadamente do Simples Nacional, em guia de GPS sob o
código 2100

Anexos do Simples Nacional
conforme atividade econômica
ANEXO V
• administração e locação de imóveis de terceiros; (redação da pela
LC 147/2014)
• academias de dança, de capoeira, de ioga, e de artes marciais;
• acad. 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;

Anexos do Simples Nacional
conforme atividade econômica
ANEXO V
•

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.

Anexos do Simples Nacional
conforme atividade econômica
ANEXO VI (incluído pela LC 147/2014) (efeitos a partir de01/01/2015)
•

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;

Anexos do Simples Nacional
conforme atividade econômica
ANEXO VI (incluído pela LC 147/2014) (efeitos a partir de01/01/2015)
•

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, desde que
não sujeitas à tributação na forma dos Anexos III, IV ou V.

Anexos do Simples Nacional
conforme atividade econômica
ANEXO VI (incluído pela LC 147/2014) (efeitos a partir de01/01/2015)
Receita Bruta em 12 meses
(em R$)

Alíquota

IRPJ, PIS/Pasep,
CSLL, Cofins e
CPP

ISS

Até 180.000,00

16,93%

14,93%

2,00%

De 180.000,01 a 360.000,00

17,72%

14,93%

2,79%

De 360.000,01 a 540.000,00

18,43%

14,93%

3,50%

De 540.000,01 a 720.000,00

18,77%

14,93%

3,84%

De 720.000,01 a 900.000,00

19,04%

15,17%

3,87%

De 900.000,01 a 1.080.000,00

19,94%

15,71%

4,23%

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00

20,34%

16,08%

4,26%

Tratamento diferenciado
para novas obrigações
 Toda nova obrigação que atinja as ME e EPP deverá
apresentar, no instrumento que a instituiu, especificação
do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido para
cumprimento.
 Nessa especificação deverá constar prazo máximo,
quando forem necessários procedimentos adicionais.

 Caso o órgão fiscalizador descumpra os prazos
estabelecidos a nova obrigação será inexigível até que
seja realizada fiscalização orientadora e seja reiniciado o
prazo para regularização.
 A ausência dessa especificação ou da determinação de
prazos máximos, tornará a nova obrigação inexigível para
as ME e EPP.

Declaração Unificada
 O CGSN poderá determinar, com relação à ME ou EPP
optante pelo Simples Nacional, a forma, a periodicidade e
o prazo:
I - de entrega à RFB de uma única declaração com dados
relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores da
contribuição para a Seguridade Social devida sobre a
remuneração do trabalho, inclusive a descontada dos
trabalhadores a serviço da empresa, do FGTS e outras
informações de interesse do MTE, do INSS e do Conselho
Curador do FGTS; e
II - do recolhimento das contribuições descritas no inciso I e
do FGTS (que poderá se dar de forma unificada)

Documentos Fiscais e
Obrigações acessórias
 A escrituração fiscal digital ou obrigação equivalente não
poderá ser exigida da microempresa ou empresa de pequeno
porte
optante
pelo
Simples
Nacional,
salvo
se,
cumulativamente, houver:
I - autorização específica do CGSN, que estabelecerá as
condições para a obrigatoriedade;
II - disponibilização por parte da administração tributária
estipulante de aplicativo gratuito para uso da empresa optante.

 O CGSN poderá disciplinar sobre a disponibilização, no portal
do SIMPLES Nacional, de documento fiscal eletrônico de
venda ou de prestação de serviço para o MEI, ME ou EPP
optante pelo Simples Nacional.

Limite extra para
exportação de serviços
 A partir de 2015, o limite extra para que a EPP tenha
incentivos para exportar passará a abranger mercadorias
e serviços.
Dessa forma, a empresa poderá auferir receita bruta
anual de até R$ 7,2 milhões, sendo R$ 3,6 milhões no
mercado interno e R$ 3,6 milhões em exportação de
mercadorias e serviços.

Registro e Legalização
 Em relação aos requisitos de segurança sanitária,
metrologia, controle ambiental e prevenção contra
incêndios:
- Na falta de legislação estadual, distrital ou municipal
específica relativa à definição do grau de risco da
atividade aplicar-se-á resolução do CGSIM.
 Poderá o Município conceder Alvará de Funcionamento
Provisório para o MEI, ME e EPP:
I - instaladas em área ou edificação desprovidas de
regulação fundiária e imobiliária, inclusive habite-se;

Baixa de Empresas
 Poderá haver a baixa de empresas independentemente
da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias
ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário,
da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de
empresas de que participem.

O pedido de baixa importa responsabilidade solidária dos
empresários, dos titulares, dos sócios e administradores no
período da ocorrência dos respectivos fatos geradores.

Limitação da Substituição
Tributária do ICMS
 Limitação da aplicação do Regime de Substituição
Tributária do ICMS (vigência a partir de 01/01/2016):
O regime da substituição tributária, a tributação
concentrada em uma única etapa (monofásica) e o
regime de antecipação do recolhimento do imposto com
encerramento de tributação somente poderá ser aplicado
nas operações envolvendo:
- combustíveis e lubrificantes;
- energia elétrica;
- cigarros e outros produtos derivados do fumo;
- bebidas;
- óleos e azeites vegetais comestíveis;
- farinha de trigo e misturas de farinha de trigo;

Limitação da Substituição
Tributária do ICMS
- massas alimentícias;
- açúcares;
- produtos lácteos;
 Vide relação completa no art. 13, §1º, inciso XIII da LC
123/2006.
 Possibilidade de ST de acordo com o porte da
empresa
 Prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, contado a partir
do primeiro dia do mês do fato gerador da obrigação
tributária, para estabelecer a data de vencimento do
imposto devido por substituição tributária a ser paga
pelo contribuinte “substituto tributário”

Limitação da Substituição
Tributária do ICMS
 Aplicativo de cálculo no portal do Simples Nacional
para o cálculo e emissão da guia do ICMS-ST (a partir
de 2016);

Novas regras para valores
fixos de ICMS e ISS
 Os Estados, o DF e os Municípios poderão estipular
valores fixos de ICMS ou de ISS para a ME que tenha
auferido, no ano anterior, até R$ 360 mil de receita bruta.
- Hoje esse limite é de R$ 120 mil.
- O valor fixo deixará de ser aplicado se, durante o ano
calendário, a ME ultrapassar o limite de R$ 360 mil de
receita bruta.
- A não aplicação do valor fixo ocorrerá no mês seguinte ao
do excesso.

Redução de Multas
 As multas relativas à falta de prestação ou à incorreção
no cumprimento de obrigações acessórias para com os
órgãos e entidades federais, estaduais, distritais e
municipais, quando em valor fixo ou mínimo, e na
ausência de previsão legal de valores específicos e mais
favoráveis para MEI, ME ou EPP, terão redução de:
- 90% (noventa por cento) para os MEI;
- 50% cinquenta por cento) para as ME ou EPP optantes
pelo Simples Nacional.
 Válido a partir de 2016.

Acesso a Mercados
 Aumento do prazo para 5 dias para comprovar a regularidade
fiscal nas licitações públicas.
 Nas contratações públicas da administração direta e indireta,
autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá
ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as
ME e EPP.
I - deverá realizar processo licitatório exclusivo para de ME e
EPP nos itens de contratação cujo valor seja de até R$
80.000,00;
II - poderá, exigir dos licitantes a subcontratação de ME e
EPP;
III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens
de natureza divisível, cota de até 25% do objeto para a
contratação de ME e EPP.

MEI – Microempreendedor
Individual

 Novas atividades:

- O CGSN determinará as atividades autorizadas a optar
pelo MEI;
- Anexo XIII da Resolução nº 94 do CGSN: Atividades
permitidas ao MEI
- Algumas atividades do Anexo III do Simples Nacional não
são permitidas ao MEI

MEI – Microempreendedor
Individual

 Ficam reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive
prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao
funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às
alterações e procedimentos de baixa e encerramento e
aos demais itens relativos ao Microempreendedor
Individual, incluindo os valores referentes a taxas, a
emolumentos e a demais contribuições relativas aos
órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de
regulamentação, de anotação de responsabilidade
técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de
profissões regulamentadas.
 O agricultor familiar, bem como o MEI e o empreendedor
de economia solidária ficam isentos de taxas e outros
valores relativos à fiscalização da vigilância sanitária.

MEI – Microempreendedor
Individual

 No caso do MEI, a cobrança associativa ou oferta de
serviços privados relativos somente poderá ser efetuada a
partir de demanda prévia do próprio MEI, firmado por
meio de contrato com assinatura autógrafa, observandose que:

I - para a emissão de boletos de cobrança, os bancos
públicos e privados deverão exigir das instituições
sindicais e associativas autorização prévia específica a
ser emitida pelo CGSIM;

MEI – Microempreendedor
Individual

 Ficam autorizados os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios a promover a remissão dos débitos
decorrentes dos valores pagos pelo MEI;
 O MEI poderá ter sua inscrição automaticamente
cancelada após período de 12 (doze) meses consecutivos
sem recolhimento ou declarações, independentemente de
qualquer notificação, devendo a informação ser publicada
no Portal do Empreendedor, na forma regulamentada pelo
CGSIM.

MEI – Microempreendedor
Individual

 Os Municípios somente poderão realizar o cancelamento da
inscrição do MEI caso tenham regulamentação própria de
classificação de risco e o respectivo processo simplificado de
inscrição e legalização, em conformidade com esta Lei
Complementar e com as resoluções do CGSIM;
 Fica vedada aos conselhos representativos de categorias
econômicas a exigência de obrigações diversas das
estipuladas nesta Lei Complementar para inscrição do MEI em
seus quadros, sob pena de responsabilidade.
 Fica vedado às concessionárias de serviço público o aumento
das tarifas pagas pelo MEI por conta da modificação da sua
condição de pessoa física para pessoa jurídica.

MEI – Microempreendedor
Individual

 A empresa que contrata MEI para prestar serviços de
hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e de
manutenção ou reparo de veículos, deve considerá-lo como
PF, contribuinte individual, registrando o fato na GFIP e
recolher 20% de CPP. Não haverá retenção previdenciária de
11%.
 Serviços diferentes dos citados acima, não há necessidade de
registrar em GFIP e recolher a CPP de 20%.
 Todavia, quando houver os elementos da relação de emprego,
o MEI deverá ser considerado empregado para todos os
efeitos.
 Em nenhum caso poderá haver cessão de mão de obra.

MEI – Microempreendedor
Individual

 A tributação municipal do imposto sobre imóveis prediais
urbanos deverá assegurar tratamento mais favorecido ao MEI
para realização de sua atividade no mesmo local em que
residir, mediante aplicação da menor alíquota vigente para
aquela localidade, seja residencial ou comercial, nos termos da
lei, sem prejuízo de eventual isenção ou imunidade existente.
 O instituto do MEI é uma política pública que tem por objetivo a
formalização de pequenos empreendimentos e a inclusão
social e previdenciária.
 A formalização de MEI não tem caráter eminentemente
econômico ou fiscal.

MEI – Microempreendedor
Individual

 Todo benefício à microempresa estende-se ao MEI
sempre que lhe for mais favorável.
 O MEI é modalidade de microempresa.

 É vedado impor restrições ao MEI relativamente ao
exercício de profissão ou participação em licitações, em
função da sua respectiva natureza jurídica.

OBRIGADO!
adriano@realassessoria.com.br

