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SIMPLES NACIONAL 

Simples Nacional 

 

Muitos empresários embora estejam utilizando este regime de recolhimento de impostos possuem dúvidas sobre 

exatamente como funciona este sistema de tributação. 

Embora seja condição primária que o empreendedor entenda profundamente de seu negócio, a gestão atual das empresas 

demanda que estes também possuam conhecimento a cerca da legislação tributária a que sua entidade está sujeita. 

Esta postura evita que a responsabilidade de tomada de decisão sobre qual melhor regime de recolhimento adotar seja 

específica da contabilidade que hoje faz um papel bem diferente daquele sugerido no passado. 

Podemos afirmar que  a contabilidade tornou-se parceira dos empresários a fim de fornecer informações e soluções que promovam 

a longevidade das empresas. 

Portanto é fundamental que você empresário, assim como sua equipe busque sempre atualizar-se a cerca dos assuntos 

tributários que regem nosso país, o que contribuirá e muito para que sua empresa esteja à frente no mercado. 

Por isso, neste curso vamos falar dos pontos principais que poderão norteá-lo rumo a compreender quais as características 

benefícios e ciladas que o SIMPLES NACIONAL possui. 

 

 

 

Vamos iniciar? 
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SIMPLES NACIONAL 

Conceito 

 

O que é o Simples Nacional? 

 

Regime de recolhimento unificado criado pela Lei Complementar 123/2006 com a finalidade de simplificar o recolhimento dos 

impostos, assim como a fiscalização e cumprimento de obrigações diante dos entes federados que são: 

 

 União 

 Estados e 

 Municípios. 

 

Além disso, visa dar às Micro e Pequenas, tratamento diferenciado diante destes órgãos, assim como de outros e também do 

mercado financeiro. 

 

Citamos os seguintes tratamentos: 

 

 Nas licitações, a exigência de comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte será 

feita apenas para efeito de assinatura do contrato, sendo que por ocasião da participação em certames licitatórios, caso haja 

restrições fiscais, será assegurado, às micro e pequenas empresas, o prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual 

período, para a regularização da documentação fiscal exigida; 
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 Nos processos licitatórios será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas 

e empresas de pequeno porte. A Lei ainda estabelece que serão consideradas empatadas as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte que sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 

classificada (empate ficto), desde que esta última não seja também pequena empresa, já na modalidade pregão o intervalo 

percentual é de 5% (cinco por cento). Ocorrendo o chamado empate ficto, a microempresa ou empresa de pequeno porte 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame; 

 Realizações de processos licitatórios em que a participação será exclusivamente de microempresas e empresas de 

pequeno porte, no caso de contratações cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 

 Exigência dos licitantes de subcontratação de microempresa ou de empresas de pequeno porte em não mais do que 30% 

(trinta por cento) do total licitado, assim como o estabelecimento de cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para 

contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, em certames para a aquisição de bens e serviços de 

natureza divisível. 

 

Afinal o que vem a ser Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte? 

 

Segundo a Lei 123/2006 e respectivas alterações é a entidade devidamente registrada junto aos órgãos competentes, Registro 

Mercantil (Juntas Comerciais) e Registro de Pessoas Jurídicas (Cartórios), na qualidade de Sociedade Empresária, Empresário 

Individual, EIRELI, Sociedades Simples e Sociedades Simples LTDA e que tenha auferido receita não superior a R$ 3.600.000,00. 
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Impostos Abrangidos 

 

O recolhimento  do Simples Nacional abrange os seguintes tributos: 

 IRPJ 

 CSLL 

 PIS/Pasep 

 Cofins 

 IPI 

 ICMS 

 ISS 

 Contribuição para a Seguridade Social Parte empresa 
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Empresas Impedidas de Optar 

 

Embora tenham faturamento dentro dos limites exigidos pelo Simples Nacional, as seguintes atividades estão impedidas de 

optar por este regime: 

 

 Que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente anterior ou no ano-calendário 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 nº 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. 
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 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. 

 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 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 anos-calendário 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. 
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 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 metropolitano 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. 
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Quem pode Optar por este Regime de recolhimento? 

 

Empresas cujo faturamento anual não ultrapasse o valor de R$ 3.600.000,00 e que não tenham atividades relacionadas no art. 

3º, II, §§2º e 4º, e art. 17 da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

 

Qual o Prazo para Opção? 

 

O Prazo para opção pelo Simples Nacional se dará: 

 

 Até 31/01 do ano, com efeito, a partir de 01/01 daquele ano; 

 Até 30 dias após a obtenção da ultima inscrição no CNPJ, Prefeitura e SEFAZ, aquela que ocorrer por ultimo. 

 A partir de 01/11 a 31/12 para empresas já constituídas, poderá ser feito o agendamento para o ano seguinte com o intuito 

de proceder a regularização de possíveis pendências impeditivas. 

 

 

Agora que já sabemos como se dá a inclusão no Regime de Recolhimento do Simples Nacional vamos apresentar outros 

detalhes que são de suma importância para a manutenção neste regime, assim como os cuidados que o contribuinte necessita ter 

para que não tenha problemas tributários. 
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Estou inadimplente com o Simples... O que fazer? 

 

O Simples Nacional, tem legislação específica para parcelamento de seus impostos, portanto, os contribuintes não poderão 

fazer uso dos benefícios concedidos para os demais impostos. 

 

Então, o parcelamento do Simples Nacional segue as seguintes regras: 

 

1- Acessando o portal do Simples Nacional; 

2- Levantando os valores em aberto; 

3- Optando pelo parcelamento comum que é em até 60 parcelas, de no mínimo R$ 300,00. 

4- O parcelamento destes débitos só poderá ocorrer uma vez a cada ano. 

 

Importante: 

 

É importante salientar que, quando se opta pelo parcelamento dos débitos do Simples Nacional, os valores relativos aos órgãos 

federados, Estado e Município, são automaticamente transferidos para estes. 

Em outras palavras, quando da adesão aos parcelamentos existentes no site da RFB e PGFN, os débitos relativos ao ISS e 

ICMS, deverão ser regularizados junto aos órgãos de forma independente, 
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Como serei excluído do Simples? 

 

Para que se mantenha neste modelo de arrecadação dos impostos Federais, o contribuinte deverá seguir algumas 

premissas básicas da Lei 123/2006, sendo que os motivos mais comuns são: 

 Estar em atraso com seus recolhimentos. 

 Passar a exercer atividade impeditiva. 

 Admitir em seu quadro societário empresas. 

 Admitir em seu quadro pessoas físicas que possuam débitos junto a Divida Ativa. 

 Incorrer em atos ilícitos, como fraude ao sistema tributário. 

 Outros. 

 

Uma vez excluído, não poderei fazer nova adesão? 

 

A exclusão do simples comumente ocorre por inadimplência, mas também por outros motivos como relatado anteriormente. 

Mas caso o contribuinte regularize o motivo que deu causa a exclusão, no ano seguinte poderá solicitar sua reinclusão neste 

sistema de arrecadação. 
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O que é Receita Bruta? 

 

O total dos valores produtos das vendas, prestação de serviços, comissões e outros relativos à atividade fim da entidade. 

 

E a Base de Cálculo, consiste em? 

 

Bom... Acima descrevemos o que é Receita Bruta, porém, esta se difere da base de cálculo do imposto tendo em vista que 

dela poderá ser excluído e adicionado outros valores, como: 

 

Exclusões da receita bruta: 

 

 Descontos Incondicionais, que são aquele concedido independente de uma condição específica, como exemplo pagamento 

no prazo e devem constar no documento fiscal. 

 Vendas Canceladas. 
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Como é realizado o cálculo do Simples Nacional? 

 

As alíquotas do imposto são baseadas nas tabelas contidas nos Anexos da Lei 123/2006 e suas atualizações:  

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#anexoi 

 

Passo a Passo: 

 

1- Utilizando destas tabelas o contribuinte deverá apurar suas receitas, excluindo delas os valores previstos em lei. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#anexoi
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ANEXO I (Vigência a Partir de 01.01.2012) 

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Comércio 

Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep CPP ICMS 

Até 180.000,00 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,75% 1,25% 

De 180.000,01 a 360.000,00 5,47% 0,00% 0,00% 0,86% 0,00% 2,75% 1,86% 

De 360.000,01 a 540.000,00 6,84% 0,27% 0,31% 0,95% 0,23% 2,75% 2,33% 

De 540.000,01 a 720.000,00 7,54% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56% 

De 720.000,01 a 900.000,00 7,60% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58% 

De 900.000,01 a 1.080.000,00 8,28% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82% 

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 8,36% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84% 

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 8,45% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87% 

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 9,03% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07% 

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 9,12% 0,43% 0,43% 1,26% 0,30% 3,60% 3,10% 

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 9,95% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38% 

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 10,04% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41% 

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 10,13% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45% 

De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 10,23% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48% 

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 10,32% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51% 

De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 11,23% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82% 

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 11,32% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85% 

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 11,42% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88% 

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 11,51% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91% 

De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 11,61% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95% 
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ANEXO II (Vigência a Partir de 01.01.2012) 

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Indústria 

Receita Bruta em 12 meses (em 

R$) 

Alíquota IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep CPP ICMS IPI 

Até 180.000,00 4,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,75% 1,25% 0,50% 

De 180.000,01 a 360.000,00 5,97% 0,00% 0,00% 0,86% 0,00% 2,75% 1,86% 0,50% 

De 360.000,01 a 540.000,00 7,34% 0,27% 0,31% 0,95% 0,23% 2,75% 2,33% 0,50% 

De 540.000,01 a 720.000,00 8,04% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56% 0,50% 

De 720.000,01 a 900.000,00 8,10% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58% 0,50% 

De 900.000,01 a 1.080.000,00 8,78% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82% 0,50% 

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 8,86% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84% 0,50% 

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 8,95% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87% 0,50% 

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 9,53% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07% 0,50% 

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 9,62% 0,42% 0,42% 1,26% 0,30% 3,62% 3,10% 0,50% 

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 10,45% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38% 0,50% 

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 10,54% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41% 0,50% 

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 10,63% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45% 0,50% 

De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 10,73% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48% 0,50% 

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 10,82% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51% 0,50% 

De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 11,73% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82% 0,50% 

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 11,82% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85% 0,50% 

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 11,92% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88% 0,50% 

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 12,01% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91% 0,50% 

De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 12,11% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95% 0,50% 
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ANEXO III (Vigência a Partir de 01.01.2012) 

 Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas de Locação de Bens Móveis e de Prestação de Serviços 

Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep CPP ISS 

Até 180.000,00 6,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% 2,00% 

De 180.000,01 a 360.000,00 8,21% 0,00% 0,00% 1,42% 0,00% 4,00% 2,79% 

De 360.000,01 a 540.000,00 10,26% 0,48% 0,43% 1,43% 0,35% 4,07% 3,50% 

De 540.000,01 a 720.000,00 11,31% 0,53% 0,53% 1,56% 0,38% 4,47% 3,84% 

De 720.000,01 a 900.000,00 11,40 % 0,53% 0,52% 1,58% 0,38% 4,52% 3,87% 

De 900.000,01 a 1.080.000,00 12,42% 0,57% 0,57% 1,73% 0,40% 4,92% 4,23% 

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 12,54% 0,59% 0,56% 1,74% 0,42% 4,97% 4,26% 

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 12,68% 0,59% 0,57% 1,76% 0,42% 5,03% 4,31% 

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 13,55% 0,63% 0,61% 1,88% 0,45% 5,37% 4,61% 

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 13,68% 0,63% 0,64% 1,89% 0,45% 5,42% 4,65% 

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 14,93% 0,69% 0,69% 2,07% 0,50% 5,98% 5,00% 

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 15,06% 0,69% 0,69% 2,09% 0,50% 6,09% 5,00% 

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 15,20% 0,71% 0,70% 2,10% 0,50% 6,19% 5,00% 

De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 15,35% 0,71% 0,70% 2,13% 0,51% 6,30% 5,00% 

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 15,48% 0,72% 0,70% 2,15% 0,51% 6,40% 5,00% 

De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 16,85% 0,78% 0,76% 2,34% 0,56% 7,41% 5,00% 

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 16,98% 0,78% 0,78% 2,36% 0,56% 7,50% 5,00% 

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 17,13% 0,80% 0,79% 2,37% 0,57% 7,60% 5,00% 

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 17,27% 0,80% 0,79% 2,40% 0,57% 7,71% 5,00% 

De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 17,42% 0,81% 0,79% 2,42% 0,57% 7,83% 5,00% 
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ANEXO IV (Vigência a Partir de 01.01.2012) 

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas decorrentes da prestação de serviços 

Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep ISS 

Até 180.000,00 4,50% 0,00% 1,22% 1,28% 0,00% 2,00% 

De 180.000,01 a 360.000,00 6,54% 0,00% 1,84% 1,91% 0,00% 2,79% 

De 360.000,01 a 540.000,00 7,70% 0,16% 1,85% 1,95% 0,24% 3,50% 

De 540.000,01 a 720.000,00 8,49% 0,52% 1,87% 1,99% 0,27% 3,84% 

De 720.000,01 a 900.000,00 8,97% 0,89% 1,89% 2,03% 0,29% 3,87% 

De 900.000,01 a 1.080.000,00 9,78% 1,25% 1,91% 2,07% 0,32% 4,23% 

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 10,26% 1,62% 1,93% 2,11% 0,34% 4,26% 

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 10,76% 2,00% 1,95% 2,15% 0,35% 4,31% 

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 11,51% 2,37% 1,97% 2,19% 0,37% 4,61% 

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 12,00% 2,74% 2,00% 2,23% 0,38% 4,65% 

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 12,80% 3,12% 2,01% 2,27% 0,40% 5,00% 

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 13,25% 3,49% 2,03% 2,31% 0,42% 5,00% 

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 13,70% 3,86% 2,05% 2,35% 0,44% 5,00% 

De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 14,15% 4,23% 2,07% 2,39% 0,46% 5,00% 

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 14,60% 4,60% 2,10% 2,43% 0,47% 5,00% 

De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 15,05% 4,90% 2,19% 2,47% 0,49% 5,00% 

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 15,50% 5,21% 2,27% 2,51% 0,51% 5,00% 

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 15,95% 5,51% 2,36% 2,55% 0,53% 5,00% 

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 16,40% 5,81% 2,45% 2,59% 0,55% 5,00% 

De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 16,85% 6,12% 2,53% 2,63% 0,57% 5,00% 
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2- Segregar os valores relativos à venda ou serviços que possuam algum benefício fiscal, como: 

 Redução de base de cálculo; 

 Isenção ou imunidade; 

 Pagamento antecipado a título de Substituição Tributária ou retenção; 

 Outros. 

 

 

 

Exemplo de cálculo: 

 

Empresa JAC LTDA, teve os seguintes faturamentos: 

FATURAMENTO VALOR 

Venda com ICMS normal 1.000,00 

Venda com ICMS ST 1.000,00 

Serviços Prestados ISSQN Normal 2.000,00 

Serviços Prestados ISSQN Retido 3.000,00 

Locação de Bens 1.000,00 

Venda com ICMS normal e alíquota 0 PIS e COFINS 3.000,00 

TOTAL 11.000,00 
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3- Com base nas informações acima, utilizar o aplicativo do PGDAS (Programa Gerador de Documento de Arrecadação do 

Simples), disponível no site: 

https://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/controleAcesso/Autentica.aspx?id=6 

 

Cálculo: 

FATURAMENTO VALOR ALIQUOTAS IMPOSTO 

Venda com ICMS normal 1.000,00 4% 40,00 

Venda com ICMS ST 1.000,00 2,75% 27,50 

Serviços Prestados ISSQN Normal 2.000,00 6% 120,00 

Serviços Prestados ISSQN Retido 3.000,00 4% 120,00 

Locação de Bens 1.000,00 4% 40,00 

Venda com ICMS normal e alíquota 0 

PIS e COFINS 

3.000,00 4% 120,00 

TOTAL 11.000,00  467,50 

 

4- Transmitir a apuração e emitir Documento de Arrecadação do Simples – DAS. 

 

 

 

 

 

 

https://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/controleAcesso/Autentica.aspx?id=6
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PGDAS, o que é? 

 

Este é o aplicativo disponibilizado pela Receita Federal do Brasil – RFB, que tem por finalidade receber dos contribuintes as 

informações a cerca de seu faturamento mensal. 

O PGDAS ou Programa de Geração de Documento de Arrecadação do Simples possui as ferramentas necessárias para que o 

contribuinte possa informar seu faturamento de forma segregada, conforme explicado anteriormente e é através dele que ocorre 

também: 

 O cálculo do valor a pagar. 

 A transmissão das informações para a base da RFB. 

 A emissão do recibo de transmissão, assim como do demonstrativo de apuração dos impostos detalhadamente. 

 E a emissão do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – DASN. 
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DEFIS, qual a sua finalidade? 

 

A DEFIS – Declaração de Informações Sócio Econômico e Fiscal (Imposto de Renda), que foi criada pela Resolução GSN 

94/2011, que tem a finalidade de consolidar as informações prestadas mensalmente pelo contribuinte, assim como aquelas 

relativas às apurações anuais realizadas pelo Livro Caixa ou Escrituração Contábil, como: 

 

 Saldo final do Caixa e dos Bancos. 

 Compras Realizadas ao longo do ano. 

 Estoques finais. 

 Lucros Distribuídos aos sócios. 

 Retirada Pró-Labore pagas mensalmente aos sócios. 

 Outras Informações. 
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Além do recolhimento regular dos impostos, quais as outras obrigações o contribuinte do Simples Nacional está sujeito? 

 

O contribuinte do Simples Nacional é um contribuinte com responsabilidades assim como qualquer outra empresa de grande porte, 

portanto, deverá: 

 

1- Possuir contabilidade regular sob a supervisão e responsabilidade de profissional contábil regularmente registrado; 

2- Emitir documento fiscal de suas operações; 

3- Enviar declarações relativas aos órgãos que exijam; 

4- Cumprir com as obrigações trabalhistas; 

5- Enviar todas as informações para a contabilidade, inclusive extratos bancários; 

6- Dentre outras. 
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E os Lucros pagos aos sócios? 

 

Somente poderão ser declarados na totalidade os lucros pagos aos sócios, se a entidade possuir escrita contábil regular e os 

lucros apurados no fim do período suportar o valor distribuído. 

Caso a empresa não opte por escrituração contábil e utilize a escrituração de livro caixa, o Lucro isento somente poderá ser isento 

seguindo a seguinte formula: 

 

Exemplo: 

 

FATURAMENTO 10.000,00 

PERCENTUAL LUCRO PRESUMIDO 8% 

 

FATURAMENTO % LP LUCRO PRESUMIDO 

10.000,00 8% 800,00 

 

Valor do IR obtido pela tabela de cálculo de Simples Nacional= 20,00 
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Subtrair da seguinte maneira: 

 

LUCRO PRESUMIDO 800,00 

(-)IRPJ 20,00 

LUCRO A DISTRIBUIR 780,00 

 

 

Caso o sócio receba valor superior a este calculado será considerado tributável para o IRPF- Imposto de Renda Pessoa Física. 
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Quando o Simples é ou não uma boa escolha? 

 

Algumas Vantagens: 

 

1- Recolhimento simplificado dos impostos, uma vez que são emitidos em uma única guia os 8 impostos obrigatórios, como: 

 PIS 

 COFINS 

 CSSL 

 IRPJ 

 ICMS 

 ISS 

 IPI 

 INSS Patronal. 

2- Declarações Federais únicas. 

3- Não recolhimento de 20% relativo à parte patronal sobre a folha ao INSS. 

4- Maior acessibilidade a benefícios de apoio a inovação. 

5- Redução de custas em caso de protestos cartoriais. 

6- Tratamento diferenciado no Juizado Especial. 

7- Maior flexibilidade nos prazos de apresentação de documentação em caso de licitações. 

8- Dentre outros. 
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Algumas Desvantagens e Alertas: 

 

Todo empresário juntamente com seu contador deverá avaliar se realmente as simplificações existentes é a maior vantagem para 

adesão a este sistema de tributação, uma vez que, outros detalhes devem ser avaliados primariamente, como: 

1- O recolhimento dos impostos conforme falamos anteriormente obedece a uma tabela para cada tipo de negócio, se 

comercial, serviço ou indústria. 

Porém poderá ser observado que a alíquota poderá variar de 4% a 22,45% dependendo da atividade, enquanto a empresa 

poderá lançar mão de outros regimes tributários como o Lucro Real ou Lucro Presumido. 

2- Verificar se a projeção do faturamento não superará os limites estabelecidos o que poderá onerar em 20% os valores a 

serem recolhidos. 

3- Avaliar se as despesas e custos são relevantes o suficiente para que a empresa venha a ter prejuízo em determinado 

período reduzindo ou suspendendo o recolhimento do IRPJ e da Contribuição Social; 

4- Da mesma maneira, o acima poderá ocorrer em função dos créditos a serem compensados no caso da apuração do PIS e 

COFINS. 

5- Não considerar pura e simplesmente a folha de pagamento, já que às vezes esta é irrelevante diante do impacto do 

faturamento no cálculo dos impostos. 
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Conclusão 
 

Portanto, não cometa o erro de considerar o Simples Nacional, como o meio mais simples de atuar em sua empresa. 

Busque informação junto à contabilidade a cerca de qual realmente é a melhor opção lembrando que a adesão é valida para todo 

ano calendário e só poderá ser revertida no próximo ano. 

É válido lembrar que a simplificação oferecida não inclui a não obrigatoriedade de escrita contábil, fiscal e trabalhista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art61d 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art61d

