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Programação 

1. Universalização do Simples 
Nacional 

a. Abrangência 

b. Vedações ao Estatuto 

c. Vedações ao Simples 
Nacional 

d. Novas atividades 
permitidas 

e. Forma de opção 

2. Anexos aplicáveis 

a. Simulações 

3. Exportação 

4. ICMS e ISS por valores Fixos 

5. Benefícios da cesta básica 

6. Substituição Tributária 

7. Obrigações acessórias 

8. MEI 

 



Lei que altera o Simples Nacional é 
sancionada 

Publicado em 07/08/2014 

 

A presidenta Dilma Rousseff sancionou hoje (7), sem vetos, a lei complementar que 
estabelece o Simples Nacional, mais conhecido como Supersimples – sistema de 
tributação diferenciado para as micro e pequenas empresas que unifica oito impostos 
em um único boleto e reduz a carga tributária. Com a atualização da Lei Geral da 
Micro e Pequena Empresa, cerca de 450 mil empresas com faturamento anual de até 
R$ 3,6 milhões poderão ser beneficiadas. Além disso, o Supersimples permite o 
ingresso de 142 atividades da área de serviços em um novo regime de tributação. 

[...] 

“Chamo esse projeto de universalização do Simples”, resumiu a presidenta Dilma 
Rousseff. “Fica claro que sancionamos o projeto com a incorporação de todas as 
categorias ao Simples. Agora profissionais como advogados, corretores e 
fisioterapeutas estão abarcados pela lei, não havendo veto [ao projeto].” 

 

Fonte: Agência Brasil 



Universalização do 
Simples Nacional? 

NÃO! 
...mas houve expressivo aumento das 

atividade permitidas 



Abrangência 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou 
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa 
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei 
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no 
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o 
caso, desde que: 

 

I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou 
inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e 

 

II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, 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).  



Vedações ao Estatuto 
Art. 3º [...] 
§ 4º Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto 
nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei 
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica: 
I - de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 
II - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa 
jurídica com sede no exterior; 
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário 
ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado 
nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global 
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital 
de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a 
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste 
artigo; 
V - 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 que trata o inciso II do caput deste artigo; 



Vedações ao Estatuto 

Art. 3º [...] 

VI - constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 

VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica; 

VIII - 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; 

IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de 
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) 
anos-calendário anteriores; 

X - constituída sob a forma de sociedade por ações. 

XI - cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante 
do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.  



Vedações ao Simples Nacional 

Art. 17.  Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do 
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte: 

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; 

IV - (REVOGADO) 

V - 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; 



Vedações ao Simples Nacional 

Art. 17.  [...] 

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; 

VII - que seja geradora, transmissora, distribuidora ou comercializadora de 
energia elétrica; 

VIII - que exerça atividade de importação ou fabricação de automóveis e 
motocicletas; 

IX - que exerça atividade de importação de combustíveis; 



Vedações ao Simples Nacional 

Art. 17.  [...] 

X - 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. (Revogado); 

3. (Revogado); 

4 - cervejas sem álcool; 

XI - (Revogado); 



Vedações ao Simples Nacional 

Art. 17.  [...] 

XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra; 

XIII - (Revogado); 

XIV - que se dedique ao loteamento e à incorporação de imóveis. 

XV - que realize atividade de locação de imóveis próprios, exceto quando se 
referir a prestação de serviços tributados pelo ISS. 

XVI - com ausência de inscrição ou com irregularidade em cadastro fiscal 
federal, municipal ou estadual, quando exigível. 



Novas atividades permitidas 

• Transporte intermunicipal e interestadual de passageiros: 

– 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. 
 Em decorrência da nova redação do inciso VI do art. 17 da LC 123/2006 

 Vigência:  01/01/2015 

 

• Produção ou venda no atacado de bebidas a seguir descritas: 

– refrigerantes, inclusive águas saborizadas gaseificadas; ou 

– 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. 
 Em decorrência da revogação dos itens “2” e “3” da alínea “b” do inciso X do art. 17 da 

LC 123/2006 

 Vigência: 08/08/2014 



Novas atividades permitidas 

• 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. 

 Em decorrência da revogação do inciso XI do art. 17 da LC 123/2006 

 Vigência: 08/08/2014 

 

• Atividade de consultoria. 
 Em decorrência da revogação do inciso XIII do art. 17 da LC 123/2006 

 Vigência: 08/08/2014 

 

• Administração e locação de imóveis de terceiros 
 Em decorrência da nova redação do incido I do § 5º D do art. 18 da LC 123/2006 

 Antes era previsto “cumulativamente administração e locação de imóveis de 
terceiros” 

 Vigência: 01/01/2015 

 



Forma de opção 
Opção já em 2014 

• Empresas constituídas a partir de 08/08/2014, relativamente a: 

– Produção e comércio atacadista de refrigerantes 

– Fisioterapia 

– Corretagem de imóveis e de seguros 

– Serviços advocatícios 

• Resolução CGSN nº 114/2014 

 

Opção em 2015 

– Demais atividades admitidas 

• Agendamento de opção disponível em novembro e dezembro para 
empresas já constituídas de produção e comércio atacadista de 
refrigerantes, fisioterapia, corretagem de imóveis e de seguros e 
serviços advocatícios. 

• Regulamentação pendente pelo CGSN 



Novas atividades e seus anexos 

Anexo I (atacado) ou II (indústria) 

 

• Produção ou venda no atacado de bebidas a seguir descritas: 

– refrigerantes, inclusive águas saborizadas gaseificadas; ou 

– 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. 
 Fundamentação: Art. 18, § 4º, I e II, da LC 123/2006 



Novas atividades e seus anexos 

Anexo III 

 

• Fisioterapia 

• Corretagem de seguros 

• Corretagem de imóveis de terceiros (venda ou na locação) 
 Fundamentação: Art. 18, § 5º-B, III, da LC 123/2006 



Novas atividades e seus anexos 

Anexo III, excluindo o ISS e incluindo o ICMS 

 

• Transporte intermunicipal e interestadual de passageiros: 

– 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. 
 Fundamentação: Art. 18, § 5º-E, da LC 123/2006 



Novas atividades e seus anexos 

Anexo IV 

 

• Serviços advocatícios 
 Fundamentação: Art. 18, § 5º-C, da LC 123/2006 



Novas atividades e seus anexos 

Anexo VI 

 

• Medicina, inclusive laboratorial e enfermagem 

• Medicina veterinária 

• Odontologia 

• Psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, acupuntura, podologia, 
fonoaudiologia e de clínicas de nutrição, 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 



Novas atividades e seus anexos 

Anexo VI 

 

• 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 da LC 123/2006. 

 
 Fundamentação: Art. 18, § 5º-I, da LC 123/2006 



Mudança de Anexo 

Anexo V para Anexo III 

 
• Serviços vinculados à locação de bens imóveis  e corretagem de imóveis (contrato 

de “êxito”) 
 Fundamentação: Art. 18, § 5º-D, da LC 123/2006 

 Vigência:  01/01/2015 

 

 

 Atividade já admitida ao Simples Nacional, desde que exercesse 
cumulativamente as atividades de administração e locação. 

 

 Demais hipóteses de administração e locação de imóveis de terceiros 
são tributadas na forma do Anexo V. 

 

 Vedação: atividade de locação de imóveis próprios, exceto quando 
se referir a prestação de serviços tributados pelo ISS. 



Atividades por Anexo 

• ANEXO I – Comércio 

– Tributos contemplados: IRPJ, CSLL, PIS/PASEP, COFINS, CPP e ICMS 

– Alíquotas de 4,00% a 11,61% 

 

• ANEXO II – Indústria 

– Tributos contemplados: IRPJ, CSLL, PIS/PASEP, COFINS, IPI, CPP e ICMS 

– Alíquotas de 4,50% a 12,11% 
• Também alcança os estabelecimentos equiparados a industriais pela legislação do 

IPI 

– Importador, p. ex. 



Atividades por Anexo 

• ANEXO III – Serviços 

– Tributos contemplados: IRPJ, CSLL, PIS/PASEP, COFINS, CPP e ISS 

– Alíquotas de 6,00% a 17,42% 

 Atividades abrangidas 

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, exceto as tributadas 
pelo Anexo V 

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 



Atividades por Anexo 

• ANEXO III – Serviços (Cont.) 

Atividades abrangidas 

Serviços de instalação, de reparos e de manutenção em geral, bem como de usinagem, 
solda, tratamento e revestimento em metais 

Transporte municipal de passageiros 

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

Fisioterapia 

Corretagem de seguros 

Corretagem de imóveis de terceiros, assim entendida a receita relativa à intermediação 
na compra, venda, permuta e locação de imóveis 



Atividades por Anexo 

• ANEXO III – Serviços (Cont.) 

Atividades abrangidas 

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 

Outros serviços que, cumulativamente: 
• não tenham sido objeto das vedações específicas relativas ao exercício de atividades 
• não 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 

Não sujeitas especificamente à tributação na forma prevista nos Anexos IV, V ou VI 



Atividades por Anexo 

• ANEXO IV – Serviços 

– Tributos contemplados: IRPJ, CSLL, PIS/PASEP, COFINS e ISS 

• Não contempla CPP 

– Alíquotas de 4,5% a 16,85% 

 
Atividades abrangidas 

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 



Atividades por Anexo 

• ANEXO V  (fator “r”) – Serviços 

– Tributos contemplados: IRPJ, CSLL, PIS/PASEP, COFINS e ISS 

– Alíquotas de 19,50% a 27,90% 

 

Atividades abrangidas 

Administração e locação de imóveis de terceiros, exceto a receita a título de corretagem 
de imóveis [tributada na forma do anexo III] 

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 da optante 



Atividades por Anexo 

• ANEXO V  (fator “r”) – Serviços (Cont.) 

– Tributos contemplados: IRPJ, CSLL, PIS/PASEP, COFINS e ISS 

– Alíquotas de 19,50% a 27,90% 

 Atividades abrangidas 

Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação 

Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, desde que 
realizados em estabelecimento da 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 



Atividades por Anexo 

• ANEXO VI – Serviços 

– Tributos contemplados: IRPJ, CSLL, PIS/PASEP, COFINS e ISS 

– Alíquotas de 16,93% a 22,45% 

 

Atividades abrangidas 

Medicina, inclusive laboratorial e enfermagem 

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 especificamente à tributação na forma previstas nos incisos III, IV ou V 



Atividades com tributação específica 

• Locação de bens móveis 

– Tributada na forma do anexo III, com  exclusão da parcela do ISS 

 

• Atividade com incidência simultânea de IPI e de ISS 

– Tributadas na forma do Anexo II, deduzida a parcela correspondente 
ao ICMS e acrescida a parcela correspondente ao ISS prevista no 
Anexo III 

 

• Escritórios de serviços contábeis 

– Tributada na forma do anexo III, com exclusão da parcela do ISS 
quando o imposto for fixado pela legislação municipal e recolhido 
diretamente ao Município em valor fixo 



Atividades com tributação específica 

• Transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, 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 

– Tributada na forma do anexo III, com  exclusão da parcela do ISS e 
inclusão da parcela do ICMS prevista no Anexo I 

 

• Comunicação 

– Tributada na forma do anexo III, com  exclusão da parcela do ISS e 
inclusão da parcela do ICMS prevista no Anexo I 



Atividades com tributação específica 

• Farmácias de manipulação 

– Comercialização de medicamentos e produtos magistrais 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 

• Tributada na forma do Anexo III 

Fundamentação: Art. 18, § 4º-, VII, “a”,  da LC 123/2006 

 

– Demais receitas 

• Tributada na forma do Anexo I 

Fundamentação: Art. 18, § 4º-, VII, “b”,  da LC 123/2006 



Atividades com tributação específica 

• Farmácias de manipulação 

 

Lei Complementar n° 147/2014 

 
Art. 13.  Ficam convalidados os atos referentes à apuração e ao recolhimento 
dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios mediante regime previsto na Lei Complementar no 123, de 14 de 

dezembro de 2006, e alterações posteriores, inclusive em relação às 
obrigações acessórias, pelas empresas  que desenvolveram as atividades de 
comercialização de medicamentos produzidos por manipulação de fórmulas 

magistrais, até a data de publicação desta Lei Complementar. 



Simulações 

Advocacia 

1.1 – Receita Bruta Acumulada nos 12 (doze) meses anteriores situada no 
centro da Tabela do Anexo IV 

DADOS PARCELAS VALORES 
Receita Bruta Mensal   100.000,00 
Folha de Pagamento Mensal   30.000,00 
Empregados 30.000,00   
Autônomos e Pro labore 20.000,00   
Outros Custos e Despesas (incluídos os Tributos)   40.000,00 
Receita Líquida    30.000,00 
ISS Valor Fixo Mensal (4 sócios) 50,00 200,00 
ISS a 5% sobre a Receita (Se fora do Simples)   5.000,00 

Fonte: Luiz Martins Valero - Novidades no Simples Nacional: possibilidade de opção pelas pessoas jurídicas que 
prestem serviços de advocacia, medicina veterinária e odontologia, auditoria, economia, consultoria, gestão, 
organização, controle e administração, jornalismo e publicidade, arquitetura e engenharia. há mesmo ganho 
tributário? 



Simulações 

Advocacia 

1.1 – Receita Bruta Acumulada nos 12 (doze) meses anteriores situada no 
centro da Tabela do Anexo IV 

CÁLCULOS NO SIMPLES NACIONAL 
SIMPLES NACIONAL (município sem Valor Fixo ISS) ALÍQUOTA VALORES 
Anexo IV (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e ISS) 12,00% 12.000,00 
SIMPLES NACIONAL (município com Valor Fixo de ISS) ALÍQUOTA VALORES 
Anexo IV (IRPJ, CSLL, PIS E COFINS) 7,35% 7.350,00 
ISS do mês, de todos os sócios   200,00 
TOTAL   7.550,00 



Simulações 

Advocacia 

1.1 – Receita Bruta Acumulada nos 12 (doze) meses anteriores situada no 
centro da Tabela do Anexo IV 

CÁLCULOS NO LUCRO PRESUMIDO 
IRPJ de 15% sobre 32% da RB 15,00% 4.800,00 
Adicional de 10% sobre 32% da RB que exceder a R$ 
20.000,00 

10,00% 1.200,00 

CSLL de 9% sobre 32% da RB 9,00% 2.880,00 
PIS e COFINS 3,65% 3.650,00 
SOMA   12.530,00 
ISS     
Sobre a Receita Bruta   5.000,00 
Sobre Valor Fixo   200,00 
TOTAL COM ISS SOBRE RECEITA BRUTA   17.530,00 
TOTAL COM ISS A VALOR FIXO   12.730,00 



Simulações 

Advocacia 

1.1 – Receita Bruta Acumulada nos 12 (doze) meses anteriores situada no 
centro da Tabela do Anexo IV 

GANHO NO SIMPLES NACIONAL Perc(%). Valores 
Com ISS sobre a Receita Bruta 31,55% 5.530,00 
Com ISS a Valor Fixo 40,69% 5.180,00 



Simulações 

Advocacia 

1.2 – Receita Bruta Acumulada nos 12 (doze) meses anteriores situada no 
topo da Tabela do Anexo IV 

DADOS PARCELAS VALORES 
Receita Bruta Mensal   300.000,00 
Folha de Pagamento Mensal   100.000,00 
Empregados 30.000,00   
Autônomos e Pro labore 20.000,00   
Outros Custos e Despesas (incluídos os Tributos)   80.000,00 
Receita Líquida    120.000,00 
ISS Valor Fixo Mensal (4 sócios) 50,00 200,00 
ISS a 5% sobre a Receita (Se fora do Simples)   15.000,00 

Fonte: Luiz Martins Valero - Novidades no Simples Nacional: possibilidade de opção pelas pessoas jurídicas que 
prestem serviços de advocacia, medicina veterinária e odontologia, auditoria, economia, consultoria, gestão, 
organização, controle e administração, jornalismo e publicidade, arquitetura e engenharia. há mesmo ganho 
tributário? 



Simulações 

Advocacia 

1.2 – Receita Bruta Acumulada nos 12 (doze) meses anteriores situada no 
topo da Tabela do Anexo IV 

CÁLCULOS NO SIMPLES NACIONAL 
SIMPLES NACIONAL (município sem Valor Fixo ISS) ALÍQUOTA VALORES 
Anexo IV (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e ISS) 16,85% 50.550,00 
SIMPLES NACIONAL (município com Valor Fixo de ISS) ALÍQUOTA VALORES 
Anexo IV (IRPJ, CSLL, PIS E COFINS) 11,85% 35.550,00 
ISS do mês, de todos os sócios   200,00 
TOTAL   35.750,00 



Simulações 

Advocacia 

1.2 – Receita Bruta Acumulada nos 12 (doze) meses anteriores situada no 
topo da Tabela do Anexo IV 

CÁLCULOS NO LUCRO PRESUMIDO 
IRPJ de 15% sobre 32% da RB 15,00% 14.400,00 
Adicional de 10% sobre 32% da RB que exceder a R$ 
20.000,00 10,00% 7.600,00 
CSLL de 9% sobre 32% da RB 9,00% 8.640,00 
PIS e COFINS 3,65% 10.950,00 
SOMA   41.590,00 
ISS     
Sobre a Receita Bruta   15.000,00 
Sobre Valor Fixo   200,00 
TOTAL COM ISS SOBRE RECEITA BRUTA   56.590,00 
TOTAL COM ISS A VALOR FIXO   41.790,00 



Simulações 

Advocacia 

1.2 – Receita Bruta Acumulada nos 12 (doze) meses anteriores situada no 
topo da Tabela do Anexo IV 

GANHO NO SIMPLES NACIONAL Perc(%)
. 

Valores 

Com ISS sobre a Receita Bruta 10,67% 6.040,00 
Com ISS a Valor Fixo 14,45% 6.040,00 



Simulações 
Medicina veterinária e odontologia, auditoria, economia, consultoria, 
gestão, organização, controle e administração, jornalismo e publicidade, 
arquitetura e engenharia 

2.2 – Receita Bruta Acumulada nos 12 (doze) meses anteriores situada no 
centro da Tabela do Anexo VI 

DADOS PARCELAS VALORES 
Receita Bruta Mensal   100.000,00 
Folha de Pagamento Mensal   14.000,00 
Empregados 30.000,00   
Autônomos e Pro labore 20.000,00   
Outros Custos e Despesas (incluídos os Tributos)   40.000,00 
Receita Líquida    46.000,00 
ISS Valor Fixo Mensal (4 sócios) 50,00 200,00 
ISS a 5% sobre a Receita (Se fora do Simples)   5.000,00 

Fonte: Luiz Martins Valero - Novidades no Simples Nacional: possibilidade de opção pelas pessoas jurídicas que 
prestem serviços de advocacia, medicina veterinária e odontologia, auditoria, economia, consultoria, gestão, 
organização, controle e administração, jornalismo e publicidade, arquitetura e engenharia. há mesmo ganho 
tributário? 



Simulações 

CÁLCULOS NO SIMPLES NACIONAL 
SIMPLES NACIONAL (município sem Valor Fixo ISS) ALÍQUOTA VALORES 
Anexo IV (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e ISS) 21,38% 21.380,00 
SIMPLES NACIONAL (município com Valor Fixo de ISS) ALÍQUOTA VALORES 
Anexo IV (IRPJ, CSLL, PIS E COFINS) 16,73% 16.730,00 
ISS do mês, de todos os sócios   200,00 
TOTAL   16.930,00 

Medicina veterinária e odontologia, auditoria, economia, consultoria, 
gestão, organização, controle e administração, jornalismo e publicidade, 
arquitetura e engenharia 

2.2 – Receita Bruta Acumulada nos 12 (doze) meses anteriores situada no 
centro da Tabela do Anexo VI 



Simulações 
Medicina veterinária e odontologia, auditoria, economia, consultoria, 
gestão, organização, controle e administração, jornalismo e publicidade, 
arquitetura e engenharia 

2.2 – Receita Bruta Acumulada nos 12 (doze) meses anteriores situada no 
centro da Tabela do Anexo VI 

 CÁLCULOS NO LUCRO PRESUMIDO 
IRPJ de 15% sobre 32% da RB 15,00% 4.800,00 
Adicional de 10% sobre 32% da RB que exceder a R$ 
20.000,00 10,00% 1.200,00 
CSLL de 9% sobre 32% da RB 9,00% 2.880,00 
PIS e COFINS 3,65% 3.650,00 
SOMA   12.530,00 
ISS e Cota Patronal do INSS     
Sobre a Receita Bruta 5,00% 5.000,00 
A valor Fixo   200,00 
INSS Cota Patronal (Não inclui FGTS nem Desconto 
Empregados) 26,20% 3.668,00 
TOTAL COM ISS SOBRE RECEITA BRUTA e CPP Folha   21.198,00 
TOTAL COM ISS A VALOR FIXO e CPP Folha   16.398,00 



Simulações 

Medicina veterinária e odontologia, auditoria, economia, consultoria, 
gestão, organização, controle e administração, jornalismo e publicidade, 
arquitetura e engenharia 

2.2 – Receita Bruta Acumulada nos 12 (doze) meses anteriores situada no 
centro da Tabela do Anexo VI 

 

GANHO NO SIMPLES NACIONAL Perc(%). Valores 
Com ISS sobre a Receita Bruta -0,86% -182,00 
Com ISS a Valor Fixo -3,24% -532,00 



Exportação – Alteração na regra de 
limite 

• Redação anterior 

Art. 3º [...] 

§ 14.  Para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, poderão ser auferidas 
receitas no mercado interno até o limite previsto no inciso II do caput ou no § 2o, conforme o 
caso, e, adicionalmente, receitas decorrentes da exportação de mercadorias, inclusive 
quando realizada por meio de comercial exportadora ou da sociedade de propósito 
específico prevista no art. 56 desta Lei Complementar, desde que as receitas de exportação 
também não excedam os referidos limites de receita bruta anual. 

 

• Nova redação (a partir de 1º/01/2015) 

Art. 3º [...]  

§ 14.  Para fins de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, 
poderão ser auferidas receitas no mercado interno até o limite previsto no inciso II do caput 
ou no § 2o, conforme o caso, e, adicionalmente, receitas decorrentes da exportação de 
mercadorias ou serviços, inclusive quando realizada por meio de comercial exportadora ou 
da sociedade de propósito específico prevista no art. 56 desta Lei Complementar, desde que 
as receitas de exportação também não excedam os referidos limites de receita bruta anual.  



Exportação – Alteração na regra de 
limite 

• Poderá auferir até: 

 
 

 

 R$ 3.600.000,00 no mercado interno 

+ R$ 3.600.000,00 no mercado externo (mercadorias ou serviços) 

= R$ 7.200.000,00 

 

 

 Novidade: inclusão de “serviços”. 



Exportação e Mercado Interno – 
Cálculo independente 

• Redação anterior 

Art. 3º [...] 

§ 15.  Na hipótese do § 14, para fins de determinação da alíquota de que trata o § 
1o do art. 18, da base de cálculo prevista em seu § 3o e das majorações de 
alíquotas previstas em seus §§ 16, 16-A, 17 e 17-A, será considerada a receita 
bruta total da empresa nos mercados interno e externo. 

 

• Nova redação (a partir de 1º/01/2016) 

Art. 3º [...]  

§ 15.  Na hipótese do § 14, para fins de determinação da alíquota de que trata o § 
1o do art. 18, da base de cálculo prevista em seu § 3o e das majorações de 
alíquotas previstas em seus §§ 16, 16-A, 17 e 17-A, serão consideradas 
separadamente as receitas brutas auferidas no mercado interno e aquelas 
decorrentes da exportação.  



Exportação e Mercado Interno – 
Cálculo independente 

• Até 31/12/2015 

 Receita bruta acumulada (últimos 12 
meses): R$ 3.600.000,00 

 

• Receita bruta no mercado interno: R$ 
150.000,00 

– Valor devido (11,61%):  R$ 17.415,00  

 

• Receita bruta no mercado externo: R$ 
150.000,00 

– Valor devido (5.68%): R$ 8.520,00   

 

• TOTAL: R$ 25.935,00 

 

 

 

 

• A partir de 01/01/2016 

 Receita bruta acumulada (últimos 12 
meses): 

 Mercado interno: R$ 1.800.000,00 

 Mercado externo: R$ 1.800.000,00 

 

• Receita bruta no mercado interno: R$ 
150.000,00 

– Valor devido (9,12%): R$ 13.680,00  

 

• Receita bruta no mercado externo: R$ 
150.000,00 

– Valor devido (4,46%): R$ 6.690,00   

 

• TOTAL: R$ 20.370,00 

 

 (ECONOMIA DE 27,31%!) 



Exportação – Extensão do benefício 

Art. 18º [...] 

§ 14.  A redução no montante a ser recolhido no Simples Nacional relativo aos 
valores das receitas decorrentes da exportação de que trata o inciso IV do § 4o-A 
deste artigo corresponderá tão somente aos percentuais relativos à Cofins, à 
Contribuição para o PIS/Pasep, ao IPI, ao ICMS e ao ISS, constantes dos Anexos I a 
VI desta Lei Complementar.  



Valores Fixos – Aumento do Limite 
de R$ 120 mil para R$ 360 mil 

Art. 18 [...] 

 

§ 18.  Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no âmbito das respectivas 
competências, poderão estabelecer, na forma definida pelo Comitê Gestor, 
independentemente da receita bruta recebida no mês pelo contribuinte, valores 
fixos mensais para o recolhimento do ICMS e do ISS devido por microempresa que 
aufira receita bruta, no ano-calendário anterior, de até o limite máximo previsto 
na segunda faixa de receitas brutas anuais constantes dos Anexos I a VI, ficando a 
microempresa sujeita a esses valores durante todo o ano-calendário, ressalvado o 
disposto no § 18-A. 

 

§ 18-A.  A microempresa que, no ano-calendário, exceder o limite de receita bruta 
previsto no § 18 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. 



Cesta básica - Benefícios fiscais 

Art. 18 [...] 

 

§ 20-B.  A União, os Estados e o Distrito Federal poderão, em lei específica 
destinada à ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, estabelecer isenção ou 
redução de COFINS, Contribuição para o PIS/PASEP e ICMS para produtos da cesta 
básica, discriminando a abrangência da sua concessão. 

Os benefícios fiscais aplicáveis às empresas 
em geral não são aplicáveis ao Simples 

Nacional, salvo disposição legal específica 
em contrário! 



Substituição Tributária - Limitação 
• Redação anterior 

Art. 13º [...] 

§ 1o  O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos seguintes 
impostos ou contribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, 
em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas 
jurídicas: 

[...] 

XIII - ICMS devido: 

a) nas operações ou prestações sujeitas ao regime de substituição tributária; 



Substituição Tributária - Limitação 
• Nova Redação (a partir de 1º/01/2016) 

Art. 13º [...] 

§ 1o  O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos seguintes 
impostos ou contribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, 
em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas 
jurídicas: 

XIII [...] 

a) nas operações sujeitas ao regime de substituição tributária, tributação 
concentrada em uma única etapa (monofásica) e sujeitas ao regime de 
antecipação do recolhimento do imposto com encerramento de tributação, 
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 

Massas alimentícias 

Açúcares 

Produtos lácteos 

Carnes e suas preparações 

Preparações à base de cereais 

Chocolates 

Produtos de padaria e da indústria de bolachas e biscoitos 

Sorvetes e preparados para fabricação de sorvetes em máquinas 

Cafés e mates, seus extratos, essências e concentrados 

Preparações para molhos e molhos preparados 

Preparações de produtos vegetais 

Substituição Tributária - Limitação 



Rações para animais domésticos 

Veículos automotivos e automotores, suas peças, componentes e acessórios 

Pneumáticos 

Câmaras de ar e protetores de borracha 

Medicamentos e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário 

Cosméticos 

Produtos de perfumaria e de higiene pessoal 

Papéis 

Plásticos 

Canetas e malas 

Cimentos 

Cal e argamassas 

Produtos cerâmicos 

Vidros 

Obras de metal e plástico para construção 

Substituição Tributária - Limitação 



Telhas e caixas d’água 

Tintas e vernizes 

Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos 

Fios 

Cabos e outros condutores 

Transformadores elétricos e reatores 

Disjuntores 

Interruptores e tomadas 

Isoladores 

Para-raios e lâmpadas 

Máquinas e aparelhos de ar-condicionado 

Centrifugadores de uso doméstico 

Aparelhos e instrumentos de pesagem de uso doméstico 

Extintores 

Aparelhos ou máquinas de barbear 

Máquinas de cortar o cabelo ou de tosquiar 

Substituição Tributária - Limitação 



Aparelhos ou máquinas de barbear 

Máquinas de cortar o cabelo ou de tosquiar 

Aparelhos de depilar, com motor elétrico incorporado 

Aquecedores elétricos de água para uso doméstico e termômetros 

Ferramentas 

Álcool etílico 

Sabões em pó e líquidos para roupas 

Detergentes 

Alvejantes 

Esponjas 

Palhas de aço e amaciantes de roupas 

Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta 

Nas operações sujeitas ao regime de substituição tributária pelas operações anteriores 

Nas prestações de serviços sujeitas aos regimes de substituição tributária e de antecipação de 

recolhimento do imposto com encerramento de tributação 

Substituição Tributária - Limitação 



Substituição Tributária - Limitação 

Art. 13º [...] 

§ 7o  O disposto na alínea a do inciso XIII do § 1o será disciplinado por convênio 
celebrado pelos Estados e pelo Distrito Federal, ouvidos o CGSN e os 
representantes dos segmentos econômicos envolvidos.  

 

§ 8o  Em relação às bebidas não alcóolicas, massas alimentícias, produtos lácteos, 
carnes e suas preparações, preparações à base de cereais, chocolates, produtos 
de padaria e da indústria de bolachas e biscoitos, preparações para molhos e 
molhos preparados, preparações de produtos vegetais, telhas e outros produtos 
cerâmicos para construção e detergentes, aplica-se o disposto na alínea a do 
inciso XIII do § 1o aos fabricados em escala industrial relevante em cada 
segmento, observado o disposto no § 7o. 



Substituição Tributária – Prazo de 
Vencimento do Imposto 

Art. 21-B.  Os Estados e o Distrito Federal deverão observar, em relação ao ICMS, o 
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, tributação concentrada em uma única 
etapa (monofásica) e por antecipação tributária com ou sem encerramento de 
tributação, nas hipóteses em que a responsabilidade recair sobre operações ou 
prestações subsequentes, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor. 



Substituição Tributária – Obrigações 
acessórias 

Art. 26 [...] 

§ 12.  As informações a serem prestadas relativas ao ICMS devido na forma 
prevista nas alíneas a, g e h do inciso XIII do § 1o do art. 13 serão fornecidas por 
meio de aplicativo único. 

 

§ 13.  Fica estabelecida a obrigatoriedade de utilização de documentos fiscais 
eletrônicos estabelecidos pelo Confaz nas operações e prestações relativas ao 
ICMS efetuadas por microempresas e empresas de pequeno porte nas hipóteses 
previstas nas alíneas a, g e h do inciso XIII do § 1o do art. 13. 

 

§ 14.  Os aplicativos necessários ao cumprimento do disposto nos §§ 12 e 13 deste 
artigo serão disponibilizados, de forma gratuita, no portal do Simples Nacional. 



– Atacadistas e varejistas a partir da LC 147/2014, não poderão mais destacar as 
receitas relativas à venda desses produtos, para que não sofram nova 
tributação pelo PIS/PASEP e pela COFINS. 

 

– Produtor ou importador atividades impeditivas ao Simples Nacional. 

 

• Fundamentação: Art. 18, §§ 4º-A e 14, da LC 123/2006. 

Substituição Tributária – PIS e COFINS 

Produtos abrangidos: 
 Cigarros e cigarrilhas; 

 Motocicletas, Semeadores e Adubadores. 



Documento fiscal eletrônico 

Art. 26 [...] 

 

§ 8o  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, microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples 
Nacional. 



Documento fiscal eletrônico 

Art. 26 [...] 

 

§ 10.  O ato de emissão ou de recepção de documento fiscal por meio eletrônico 
estabelecido pelas administrações tributárias, em qualquer modalidade, de 
entrada, de saída ou de prestação, na forma estabelecida pelo CGSN, representa 
sua própria escrituração fiscal e elemento suficiente para a fundamentação e a 
constituição do crédito tributário. 

 

§ 11.  Os dados dos documentos fiscais de qualquer espécie podem ser 
compartilhados entre as administrações tributárias da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios e, quando emitidos por meio eletrônico, na forma 
estabelecida pelo CGSN, a microempresa ou empresa de pequeno porte optante 
pelo Simples Nacional fica desobrigada de transmitir seus dados às 
administrações tributárias.  



Multas - Redução 

Art. 38-B.  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, microempresa 
ou empresa de pequeno porte, terão redução de:  

I - 90% (noventa por cento) para os MEI; 

II - 50% (cinquenta por cento) para as microempresas ou empresas de pequeno 
porte optantes pelo Simples Nacional.  

 

Parágrafo único.  As reduções de que tratam os incisos I e II do caput não se 
aplicam na:  

I - hipótese de fraude, resistência ou embaraço à fiscalização; 

II - ausência de pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias após a 
notificação. 



Obrigações Acessórias - Unificação 

Art. 26 [...] 

 

§ 4o  É vedada a exigência de obrigações tributárias acessórias relativas aos 
tributos apurados na forma do Simples Nacional além daquelas estipuladas pelo 
CGSN e atendidas por meio do Portal do Simples Nacional, bem como, o 
estabelecimento de exigências adicionais e unilaterais pelos entes federativos, 
exceto os programas de cidadania fiscal. 



Escrituração Fiscal Digital – Exigência 

Art. 26 [...] 

§ 4o-A.  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.  

§ 4o-B.  A exigência de apresentação de livros fiscais em meio eletrônico aplicar-
se-á somente na hipótese de substituição da entrega em meio convencional, cuja 
obrigatoriedade tenha sido prévia e especificamente estabelecida pelo CGSN. 

§ 4o-C.  Até a implantação de sistema nacional uniforme estabelecido pelo CGSN 
com compartilhamento de informações com os entes federados, permanece válida 
norma publicada por ente federado até o primeiro trimestre de 2014 que tenha 
veiculado exigência vigente de a microempresa ou empresa de pequeno porte 
apresentar escrituração fiscal digital ou obrigação equivalente.  



eSocial - Exigência 

Art. 2º [...] 

 

§ 9o  O CGSN poderá determinar, com relação à microempresa e à empresa de 
pequeno porte optante pelo Simples Nacional, a forma, a periodicidade e o prazo:  

 

I - de entrega à Secretaria da Receita Federal do Brasil - 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 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e outras informações de interesse 
do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, do Instituto Nacional do Seguro 
Social - INSS e do Conselho Curador do FGTS, observado o disposto no § 7o deste 
artigo; e 

 

II - do recolhimento das contribuições descritas no inciso I e do FGTS.  



Instalação de equipamentos de 
contadores de produção 

RESOLUÇÃO CGSN Nº 94/2011 (alterada pela RESOLUÇÃO CSGN Nº 115/2014) 

 

"Subseção V 
Dos Equipamentos Contadores de Produção 

Artigo 72-A. A ME ou EPP envasadora de bebidas não alcoólicas que venha a optar 
pelo Simples Nacional permanece obrigada a instalar equipamentos de contadores de 
produção, que possibilitem, ainda, a identificação do tipo de produto, de embalagem 

e sua marca comercial, na forma disciplinada pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 26, §§ 4º e 15)“ 



MEI – Atividades impedidas 

Art. 18-A [...] 

§ 4o  Não poderá optar pela sistemática de recolhimento prevista no caput deste 
artigo o MEI:   

 

• Redação anterior 

I – cuja atividade seja tributada pelos Anexos IV ou V desta Lei Complementar, 
salvo autorização relativa a exercício de atividade isolada na forma 
regulamentada pelo Comitê Gestor; 

 

• Nova redação 

I - cuja atividade seja tributada na forma dos Anexos V ou VI desta Lei 
Complementar, salvo autorização relativa a exercício de atividade isolada na 
forma regulamentada pelo CGSN; 



MEI – Atividades impedidas 
• ANEXO V – Vedação ao MEI 

Atividades abrangidas 

Administração e locação de imóveis de terceiros, exceto a receita a título de corretagem de imóveis 

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 da 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 da 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 



• ANEXO VI – Vedação ao MEI 

Atividades abrangidas 

Medicina, inclusive laboratorial e enfermagem 

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 especificamente à tributação na forma previstas nos incisos III, IV ou V 

MEI – Atividades impedidas 



MEI – Atividades impedidas 

ATENÇÃO! 
 

Art. 18-A [...] 

§ 4º-B.  O  CGSN determinará as atividades autorizadas a optar pela sistemática 
de recolhimento de que trata este artigo, de forma a evitar a fragilização das 
relações de trabalho, bem como sobre a incidência do ICMS e do ISS. 

 

 

Ou seja, a relação de atividades permitidas por ser reduzida! 
 



MEI – Remissão  de ICMS e ISS 

Art. 18-A [...] 

 

§ 15-A.  Ficam autorizados os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a 
promover a remissão dos débitos decorrentes dos valores previstos nas alíneas b e 
c do inciso V do § 3o, inadimplidos isolada ou simultaneamente. 



MEI - Cessão ou locação de mão de 
obra 

• RESOLUÇÃO CGSN Nº 94/2011 

Artigo 104-B. O MEI não poderá realizar cessão ou locação de mão de obra, sob 
pena de exclusão do Simples Nacional.  

§ 1º Cessão ou locação de mão de obra é a colocação à disposição da empresa 
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores, 
inclusive o MEI, que realizem serviços contínuos relacionados ou não com sua 
atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.  

§ 2º Dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa contratante, 
que não sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora dos 
serviços. 

§ 3º Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da 
contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua 
atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por 
diferentes trabalhadores. 

§ 4º Entende-se por colocação à disposição da empresa contratante a cessão do 
trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato. 



MEI – Relação de emprego 
• RESOLUÇÃO CGSN Nº 94/2011 

 

Artigo 104-D. Na hipótese de prestar serviços e forem identificados os elementos 
da relação de emprego ou de emprego doméstico, o MEI: 

 

I - será considerado empregado ou empregado doméstico, ficando a contratante 
sujeita a todas as obrigações dessa relação, inclusive trabalhistas, tributárias e 
previdenciárias; e 

 

II - ficará sujeito à exclusão do Simples Nacional. 



MEI – Cancelamento automático da 
inscrição 

Art. 18-A [...] 

 

§ 15-B.  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 – Contratação por empresas 

Portal do Simples Nacional 

 

A empresa que contrata MEI para prestar serviços diferentes de hidráulica, 
eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e de manutenção ou reparo de 
veículos, não está mais obrigada ao registro na GFIP e ao recolhimento da cota 
patronal de 20% (o art. 12 da LC 147/2014 revogou retroativamente essa 
obrigatoriedade). 

  

Todavia, quando houver os elementos da relação de emprego, o MEI deverá ser 
considerado empregado para todos os efeitos. 

  

Adicionalmente, a resolução ratifica que o MEI não pode prestar serviços na 
modalidade de cessão de mão-de-obra. 



MEI – IPTU 

Art. 18-D.  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.  



MEI – Redução de custos - Ampliação 
Art. 4º [...] 

 

• Redação anterior 

§ 3º Ficam reduzidos a 0 (zero) os valores referentes a taxas, emolumentos e 
demais custos relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao alvará, à licença, ao 
cadastro e aos demais itens relativos ao disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo. 

 

• Nova redação  

§ 3o  Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, 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. 



MEI – Cobrança associativa e serviços 
privados 

Art. 4º [...] 

[...] 

§ 4o  No caso do MEI, de que trata o art. 18-A desta Lei Complementar, a 
cobrança associativa ou oferta de serviços privados relativos aos atos de que trata 
o § 3o deste artigo somente poderá ser efetuada a partir de demanda prévia do 
próprio MEI, firmado por meio de contrato com assinatura autógrafa, 
observando-se 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;  

II - o desrespeito ao disposto neste parágrafo configurará vantagem ilícita pelo 
induzimento ao erro em prejuízo do MEI, aplicando-se as sanções previstas em lei.  



MEI – Vedação ao aumento de tarifas 

Art. 18-A [...] 

[...] 

§ 22.  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 – Objetivo e natureza 

Art. 18-E.  O instituto do MEI é uma política pública que tem por objetivo a 
formalização de pequenos empreendimentos e a inclusão social e previdenciária.  

 

§ 1o  A formalização de MEI não tem caráter eminentemente econômico ou fiscal.  

 

§ 2o  Todo benefício previsto nesta Lei Complementar aplicável à microempresa 
estende-se ao MEI sempre que lhe for mais favorável. 

 

§ 3o  O MEI é modalidade de microempresa. 

 

§ 4o  É vedado impor restrições ao MEI relativamente ao exercício de profissão ou 
participação em licitações, em função da sua respectiva natureza jurídica. 

 



Notícias 
Novo Simples Nacional reforça a necessidade de planejamento tributário 

 

As empresas brasileiras começarem a se planejar para o próximo ano, buscando o crescimento de seus 
negócios e reduções de custos. Dentro deste contexto, um ponto a ser debatido é a carga tributária que 
as empresas pagam, sendo necessário um minucioso planejamento tributário. Principalmente para 
grande parte das empresas dos setores de Serviços, que tiveram importantes modificações com a 
possibilidade de adesão ao Simples Nacional. 

 

O que ocorreu para essas empresas é que o governo aprovou a ampliação do Simples neste ano, o que 
passará a valer a partir de janeiro de 2015. Mas, o que era para ser um grande benefício, já não está se 
mostrando tão vantajoso, não sendo a adesão benéfica para boa parte das empresas de serviços que se 
enquadram no Anexo VI. 

 

Foram feitas análises pela Confirp algumas análises e se constatou que a opção pelo Simples Nacional 
aumenta a tributação em algumas situações. E isso só reforça a necessidade do planejamento 
tributário. 

 

Fonte (Publicado em 14/10/2014): 
http://www.maxpressnet.com.br/Conteudo/1,709909,Novo_Simples_Nacional_reforca_a_necessidade
_de_planejamento_tributario,709909,5.htm 

http://www.maxpressnet.com.br/Conteudo/1,709909,Novo_Simples_Nacional_reforca_a_necessidade_de_planejamento_tributario,709909,5.htm
http://www.maxpressnet.com.br/Conteudo/1,709909,Novo_Simples_Nacional_reforca_a_necessidade_de_planejamento_tributario,709909,5.htm
http://www.maxpressnet.com.br/Conteudo/1,709909,Novo_Simples_Nacional_reforca_a_necessidade_de_planejamento_tributario,709909,5.htm
http://www.maxpressnet.com.br/Conteudo/1,709909,Novo_Simples_Nacional_reforca_a_necessidade_de_planejamento_tributario,709909,5.htm


Notícias 
Novas regras do Simples Nacional beneficiam empresas do setor de serviços 

 

De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Simples pode 
gerar uma economia de até 40% no pagamento de tributos para as empresas. Na opinião do consultor 
da Presidência da CNC Roberto Nogueira Ferreira, a Lei marca mais um avanço no tratamento tributário 
das micros e pequenas empresas, mas alguns aspectos merecem atenção especial. “Um deles refere-se 
ao uso da substituição tributária do ICMS nos pequenos negócios. Resoluções do Comitê Gestor do 
Simples Nacional (CGSN) e principalmente convênios do Confaz ditarão as futuras regras. Todo cuidado 
é pouco”, adverte Nogueira. 

 

Segundo ele, outro aspecto preocupante refere-se às alíquotas inseridas na Tabela VI, que incidirão 
sobre o faturamento das empresas de serviços. “As alíquotas fixadas superam extraordinariamente a 
atual tributação pelo Lucro Presumido. Como o enquadramento no Simples Nacional é opcional, cada 
empresa deve fazer suas contas antes de aderir”, alertou. 

 

Fonte (Publicado em 14/10/2014): 

 http://www.mauronegruni.com.br/2014/09/09/novas-regras-do-simples-nacional-beneficiam-
empresas-do-setor-de-servicos/ 
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Notícias 
Não regularização de dívidas impede entrada no Simples 

“O contribuinte que não regularizar a sua dívida com a Receita Federal, além de ser excluído do Simples 
Nacional, perderá todos os benefícios do sistema simplificado a partir de 1º de janeiro do ano que vem. 
O contribuinte pode regularizar as pendências aderindo ao parcelamento de débitos em até 60 meses, 
no site da Receita Federal, mas deve correr, pois ao ser notificado pela Receita Federal, terá apenas 30 
dias para fazer o parcelamento ou quitar os débitos à vista”, concluiu o advogado Marco Aurelio 
Medeiros. No mês passado, a Receita intimou 396 mil contribuintes que regularizem suas dívidas, o que 
equivale a 9% do universo total. 

 

Contador é importante mesmo com o Simples 

Marco Aurelio Medeiros, falou que uma dúvida recorrente é a dispensa do trabalho do contador, na 
adesão ao Simples, “Pensar assim é um grande erro e aumenta os riscos, porque o contador não é um 
simples apurador de tributos. A contabilidade tem uma série de obrigações, como geração de balanços 
e demonstração de resultados, escrituração do livro caixa ou diário, bem como a entrega de 
declarações ao fisco”. 

 

Fonte (Publicado em 12/10/2014): 

http://www.administradores.com.br/noticias/economia-e-financas/receita-federal-pode-excluir-396-
mil-beneficiados-do-simples-nacional/93661/ 
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Notícias 
Advogados têm até dezembro para aderir ao Simples Nacional 

 

A Lei Complementar 147/2014, que ampliou o Supersimples para o setor de serviços, incluindo a 
advocacia, foi tema de palestra promovida pela 4ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) de Rio Claro no dia 8 de outubro. A palestra “Planejamento Tributário: Desmitificando o 
Simples Nacional” foi ministrada pelo consultor empresarial Arnon Henrique Marchioni. A lei que 
universaliza o Simples Nacional para todas as empresas com faturamento anual de até R$ 3,6 
milhões foi sancionada no dia 7 de agosto. 

[...] 

“A diferença de impostos é muito grande com relação ao lucro presumido e lucro real”, observa 
Marchioni. Ele destaca ainda que o único pré-requisito para a adesão dos advogados é que eles 
estejam organizados como sociedade de pessoa jurídica. Os advogados que quiserem aproveitar 
as vantagens do Simples Nacional têm que fazer a adesão ao regime até o dia 31 de dezembro, 
porém a tributação reduzida valerá somente a partir de 1º de janeiro de 2015. 

 

Fonte (Publicado em 14/10/2014): 

http://www.canalrioclaro.com.br/noticia/23110/advogados-tem-ate-dezembro-para-aderir-ao-
simples-nacional.html 
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Para todo problema complexo, existe uma 
solução clara, simples e errada. 

 
George Bernard Shaw  
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