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RESUMO 

 

O presente artigo discorre sobre o Simples Nacional que representa o regime 

especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições, que entrou em vigor 

no dia 01 de julho de 2007, substituindo o Simples Federal, implantado em 05 de 

dezembro de 1996. A intenção foi de demonstrar os fundamentos do surgimento do 

Simples Nacional, como as exigências para o ingresso, as características, os tributos 

e contribuições abrangidos até os tipos de exclusões. 

 

Palavras Chave: Simples Nacional. Regime Especial Unificado. Tributos. 
Contribuições. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar o Simples Nacional desde o 

surgimento até os dias atuais. 

Demonstrando o que existia antes da existência do Simples Nacional o 

SIMPLES ou Simples Federal, apresentando as inovações trazidas pela Lei 

Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 (Estatuto Nacional da Microempresa 

e da Empresa de Pequeno Porte), que estabeleceu normas relativas ao tratamento 

diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas (ME) e empresas de 

pequeno porte (EPP) no âmbito dos Poderes da União dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. 

Trazendo quais são as exigências necessárias para o ingresso no Simples 

Nacional, às características principais. 

As atividades vedadas e as não vedadas pelo Simples Nacional. 

Os tributos e contribuições abrangidos e quais não são abrangidos pelo 

Simples Nacional. 

Os tipos de exclusão como ofício e comunicação, entre outras 

particularidades do Simples Nacional. 
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2 SURGIMENTO DO SIMPLES NACIONAL 

 

O Surgimento do Simples Nacional ocorreu da necessidade do sistema 

tributário nacional tornar eficazes os princípios constitucionais em dar um tratamento 

favorecido e diferenciado as microempresas e empresas de pequeno porte a uma 

carga tributária menor, com a introdução dos artigos 170, inciso IX e 179 da 

Constituição da República de 1988: 

 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, 
conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
[...]  
IX – tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas 
sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 06 de 1995) 3 (BRASIL, 
2013).  
Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim 
definidos em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las 
pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, 
previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio 
de lei.  

 

Sendo assim, a União, diversos Estados e Municípios instituíram por leis 

próprias regimes tributários simplificados. 

 

2.1 Lei 9.317/96 

 

No ano de 1996, por meio da Lei 9.317, revogada em 30 de junho de 2007, foi 

instituído o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES ou SIMPLES Federal. 

 

O regime baseava em um sistema simplificado de recolhimento de tributos e 

contribuições federais, no qual unificava seis tributos federais: Imposto de Renda 

Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição para os Programas de Integração Social e de 

Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, Contribuição Social sob 

o Lucro Líquido – CSLL, Contribuição para o financiamento da Seguridade Social – 

COFINS, Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI e Contribuições para a 

Seguridade Social - Instituto Nacional de Serviço Social – INSS patronal. Além da 
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dispensa do pagamento das contribuições instituídas pela União, como as 

destinadas ao SESC, ao SESI, ao SENAI, ao SENAC, ao SEBRAE, e a seus 

congêneres, bem como relativos a salário-educação e a Contribuição Sindical 

Patronal. 

 

O artigo 3º da Lei 9.317/96 define os impostos e contribuições abrangidos 

pelo SIMPLES Federal: 

Art. 3.º A pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e de 
empresa de pequeno porte, na forma do art. 2.º, poderá optar pela inscrição  
no  Sistema  Integrado  de  Pagamento  de  Impostos  e Contribuições  das  
Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno  Porte  -SIMPLES. 
§ 1.º A inscrição no SIMPLES implica pagamento  mensal unificado dos 
seguintes impostos e contribuições: 
a) Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ; 
b)  Contribuição  para  os  Programas  de  Integração  Social  e  de  
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP; 
c) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL; 
d) Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS; 
e) Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI; 
f) Contribuições para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica,  
de que tratam o art. 22 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991, e a  
Lei  Complementar  n.º  84,  de  18  de  janeiro  de  1996  (BRASIL,  Lei  
9.317, 1996) 

 

2.1 Lei 9.841/99 

 

Em 1999, por meio da Lei Federal nº 9.841, revogando a Lei 7.256/84, foi 

criado o Estatuto das Microempresas e da Empresa de Pequeno Porte. 

 

A lei dispõe nos termos do artigo 170 e 179 da Constituição Federal, 

assegurando às microempresas e às empresas de pequeno porte tratamento jurídico 

diferenciado e simplificado, nos campos administrativo, tributário, previdenciário, 

trabalhista, creditício e de desenvolvimento empresarial, em conformidade com o 

que dispõe esta lei e a de n.º 9.317/96, que lançou o SIMPLES Federal e alterações 

posteriores. 

Posteriormente, a Emenda Constitucional n° 42, de dezembro de 2003, trouxe 

para o sistema tributário nacional a previsão de forma expressa para a instituição de 

um regime especial unificado de arrecadação, por intermédio de lei complementar. 

Conforme estava previsto no inciso III do artigo 146 da Constituição Federal e 

no parágrafo único do mesmo artigo, foi delegado à Lei Complementar, instituir um 

regime especial de arrecadação de impostos e contribuições, segue: 
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Art. 146. Cabe à Lei Complementar:  
 III estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 
especialmente sobre: 
(d) – definição de tratamento diferenciado e favorecido para as 
microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes 
especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das 
contribuições previstas no art. 195, I e § § 12 e 13, e de contribuição a que 
se refere o art. 239. 
Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso III, d, também 
poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e 
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
observado que:  
I – será opcional para o contribuinte;  
II – poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas 
por  
Estado;  
III - o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela 
de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, 
vedada qualquer retenção ou condicionamento;  
IV – a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas 
pelos entes federados, adotado cadastro nacional único de contribuintes. 

 

2.1 Lei Complementar nº 123/2006 – (Lei Geral da Micro e Pequena Empresa) 

 

No ano de 2006, foi publicada a Lei Complementar 123/2006, entrou em vigor 

em 1º de julho 2007, revogando a Lei 9.841/99, que engloba em uma única peça 

legal o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, como o 

novo regime tributário do Simples Nacional. 

O artigo 12 da Lei Complementar 123/2006 institui e define: 

 

Art. 12.  Fica instituído o Regime Especial Unificado de Arrecadação de 
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte - Simples Nacional. 
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3 O SIMPLES NACIONAL 

 

O Simples Nacional é um regime único de arrecadação de tributos 

compartilhados pelos entes da federação de forma simplificada, previsto na Lei 

Complementar 123/2006 e aplicáveis às Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte,  

 

O artigo 1º, inciso I, desta Lei Complementar nº 123/2006, afirma que ocorre 

“à tributação e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação, inclusive 

obrigações acessórias.”  

Administrado pelo Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), órgão 

colegiado ligado ao Ministério da Fazenda, composto por oito integrantes: quatro da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), dois dos Estados e do Distrito 

Federal e dois dos Municípios. 

Sendo necessário o cumprimento de algumas condições, para que ocorra o 

ingresso no Simples Nacional, tais como: 

 

 Enquadrar-se na definição de microempresa ou empresa de pequeno 

porte; 

 Cumprir os requisitos previstos na legislação 

 Formalizar a opção pelo Simples Nacional. 

 

Características principais do Regime do Simples Nacional: 

 

 Ser facultativo; 

 Ser irretratável para todo o ano-calendário; 

 abrange os seguintes tributos: IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins, IPI, 

ICMS, ISS e a Contribuição para a Seguridade Social destinada à 

Previdência Social a cargo da pessoa jurídica (CPP); 

 recolhimento dos tributos abrangidos mediante documento único de 

arrecadação - DAS; 

 disponibilização às ME/EPP de sistema eletrônico para a realização do 
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cálculo do valor mensal devido, geração do DAS e, a partir de janeiro 

de 2012, para constituição do crédito tributário; 

 apresentação de declaração única e simplificada de informações 

socioeconômicas e fiscais; 

 prazo para recolhimento do DAS até o dia 20 do mês subsequente 

àquele em que houver sido auferida a receita bruta; 

 possibilidade de os Estados adotarem sublimites para EPP em função 

da respectiva participação no PIB. Os estabelecimentos localizados 

nesses Estados cuja receita bruta total extrapolar o respectivo sublimite 

deverão recolher o ICMS e o ISS diretamente ao Estado ou ao 

Município. 

 

 
O principal objetivo do Simples Nacional ter sido criado foi de fortalecer as 

microempresas e as empresas de pequeno porte, como também de diminuir a 

burocracia em relação a tributos federais, estaduais e municipais. Configura-se 

como uma forma simplificada de tributação onde se aplica um percentual sobre a 

receita bruta mensal. 

 

O Simples Nacional representa um instrumento de arrecadação, fiscalização e 

cobrança, pois trabalha com a uniformização de vários tributos.   

 

3.1 Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 

 

O art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, define Microempresa e Empresa 

de Pequeno Porte: 

 

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).  
§ 1º  Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, 
o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o 
preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, 
não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art966
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art966
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concedidos.  
§ 2º  No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite a que 
se refere o caput deste artigo será proporcional ao número de meses em 
que a microempresa ou a empresa de pequeno porte houver exercido 
atividade, inclusive as frações de meses.  
§ 3º  O enquadramento do empresário ou da sociedade simples ou 
empresária como microempresa ou empresa de pequeno porte bem como o 
seu desenquadramento não implicarão alteração, denúncia ou qualquer 
restrição em relação a contratos por elas anteriormente firmados.  

 

O empresário poderá se enquadrar como Microempresa (ME) ou Empresa de 

Pequeno Porte (EPP), desde que atenda a estes requisitos, citados no artigo acima. 

 

3.2 Vedações ao Simples Nacional 

 

O artigo 3º e 17 da Lei Complementar nº 123/2006, dispõem que não poderão 

recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional: 

 

 

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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art12
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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; 
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 Lei Complementar nº 147, de 
2014)      (Produção de efeito) 
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; 
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 - refrigerantes, inclusive águas saborizadas gaseificadas; 
2. (Revogado);        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 
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; 
3. (Revogado);        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 
4 - cervejas sem álcool; 
XI - (Revogado);        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 
2014)     (Produção de efeito) 
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra; 
XIII - (Revogado);        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 
2014)     (Produção de efeito) 
XIV - que se dedique ao loteamento e à incorporação de imóveis. 

 

 

3.2 Atividades não vedadas ao Simples Nacional 

 

O art. 3º e 17 da Lei Complementar nº 123/2006, dispõem que não há 

vedação ao Simples Nacional: 

 

Art. 17 (...) 
§ 1º  As vedações relativas a exercício de atividades previstas 
no caput deste artigo não se aplicam às pessoas jurídicas que se dediquem 
exclusivamente às atividades referidas nos §§ 5o-B a 5o-E do art. 18 desta 
Lei Complementar, ou as exerçam em conjunto com outras atividades que 
não tenham sido objeto de vedação no caput deste artigo. 
§ 5º-B  Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art15i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art15i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art15i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art17
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serão tributadas na forma do Anexo III desta Lei Complementar as 
seguintes atividades de prestação de serviços:  
I - 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 previstas nos incisos II e III do § 5º-D deste artigo; 
II - agência terceirizada de correios; 
III - agência de viagem e turismo; 
IV - centro de formação de condutores de veículos automotores de 
transporte terrestre de passageiros e de carga; 
V - agência lotérica; 
VI - (REVOGADO) 
VII - (REVOGADO) 
VIII - (REVOGADO) 
IX - serviços de instalação, de reparos e de manutenção em geral, bem 
como de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais; 
X - (REVOGADO) 
XI - (REVOGADO) 
XII - (REVOGADO) 
XIII - transporte municipal de passageiros;   
XIV - escritórios de serviços contábeis, observado o disposto nos §§ 22-B e 
22-C deste artigo. 
XV - produções cinematográficas, audiovisuais, artísticas e culturais, sua 
exibição ou apresentação, inclusive no caso de música, literatura, artes 
cênicas, artes visuais, cinematográficas e audiovisuais. 
XVI - fisioterapia;        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 
XVII - corretagem de seguros.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, 
de 2014) 
§ 5º-C  Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei 
Complementar, as atividades de prestação de serviços seguintes serão 
tributadas na forma do Anexo IV desta Lei Complementar, hipótese em que 
não estará incluída no Simples Nacional a contribuição prevista no inciso VI 
do caput do art. 13 desta Lei Complementar, devendo ela ser recolhida 
segundo a legislação prevista para os demais contribuintes ou 
responsáveis: 
I - 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; 
II - (REVOGADO) 
III - (REVOGADO) 
IV - (REVOGADO) 
V - (REVOGADO) 
VI - serviço de vigilância, limpeza ou conservação. 
VII - serviços advocatícios.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 
2014) 
§ 5º-D  Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei 
Complementar, as atividades de prestação de serviços seguintes serão 
tributadas na forma do Anexo V desta Lei Complementar: 
I - administração e locação de imóveis de terceiros;        (Redação dada 
pela Lei Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de efeito) 
II - academias de dança, de capoeira, de ioga e de artes marciais; 
III - academias de atividades físicas, desportivas, de natação e escolas de 
esportes; 
IV - elaboração de programas de computadores, inclusive jogos eletrônicos, 
desde que desenvolvidos em estabelecimento do optante; 
V - licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de 
computação; 
VI - planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas 
eletrônicas, desde que realizados em estabelecimento do optante; 
VII - (REVOGADO) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#anexoiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#anexov
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art15i
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VIII - (REVOGADO) 
IX - empresas montadoras de estandes para feiras; 
X - (REVOGADO) 
XI - (REVOGADO) 
XII - laboratórios de análises clínicas ou de patologia clínica; 
XIII - serviços de tomografia, diagnósticos médicos por imagem, registros 
gráficos e métodos óticos, bem como ressonância magnética; 
XIV - serviços de prótese em geral. 
§ 5o-E.  Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei 
Complementar, as atividades de prestação de serviços de comunicação e 
de transportes interestadual e intermunicipal de cargas, e de transportes 
autorizados no inciso VI do caput do art. 17, inclusive na modalidade fluvial, 
serão tributadas na forma do Anexo III, deduzida a parcela correspondente 
ao ISS e acrescida a parcela correspondente ao ICMS prevista no Anexo 
I.       (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

 

 

3.3 Tributos e Contribuições abrangidos 

 

A principal vantagem deste regime é a unificação do pagamento de vários 

tributos, sejam eles de competência da União Federal, dos Estados e/ou dos 

Municípios. 

 

De acordo com o artigo 13 da Lei Complementar 123/2006, o Simples 

Nacional implica no recolhimento mensal, mediante documento único de 

arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições: 

 

Art. 13.  O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante 
documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições: 
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ; 
II - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, observado o disposto no 
inciso XII do § 1o deste artigo; 
III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL; 
IV - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, 
observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo; 
V - Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no inciso XII do § 
1o deste artigo; 
VI - Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social, a 
cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991, exceto no caso da microempresa e da empresa de pequeno 
porte que se dedique às atividades de prestação de serviços referidas no § 
5º-C do art. 18 desta Lei Complementar;  
VII - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicação - ICMS; 
VIII - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS. 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212cons.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212cons.htm#art22
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3.4 Tributos e Contribuições não abrangidos 

 

De acordo com o artigo 13 da Lei Complementar 123/2006, o Simples 

Nacional não estão abrangidos os seguintes impostos e contribuições: 

 

Art. 13 (...) 
§ 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: 
I - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a 
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF; 
II - Imposto sobre a Importação de Produtos Estrangeiros - II; 
III - Imposto sobre a Exportação, para o Exterior, de Produtos Nacionais ou 
Nacionalizados - IE; 
IV - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR; 
V - Imposto de Renda, relativo aos rendimentos ou ganhos líquidos 
auferidos em aplicações de renda fixa ou variável; 
VI - Imposto de Renda relativo aos ganhos de capital auferidos na alienação 
de bens do ativo permanente; 
VII - Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de 
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF; 
VIII - Contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; 
IX - Contribuição para manutenção da Seguridade Social, relativa ao 
trabalhador; 
X - Contribuição para a Seguridade Social, relativa à pessoa do empresário, 
na qualidade de contribuinte individual; 
XI - Imposto de Renda relativo aos pagamentos ou créditos efetuados pela 
pessoa jurídica a pessoas físicas; 
XII - Contribuição para o PIS/Pasep, Cofins e IPI incidentes na importação 
de bens e serviços; 
XIII - ICMS devido: 
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; 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; 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 



13 

 

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; e nas 
prestações de serviços sujeitas aos regimes de substituição tributária e de 
antecipação de recolhimento do imposto com encerramento de 
tributação;          (Redação dada pele Lei Complementar nº 147, de 
2014)     (Produção de efeito) 
b) por terceiro, a que o contribuinte se ache obrigado, por força da 
legislação estadual ou distrital vigente; 
c) na entrada, no território do Estado ou do Distrito Federal, de petróleo, 
inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, 
bem como energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou 
industrialização; 
d) por ocasião do desembaraço aduaneiro; 
e) na aquisição ou manutenção em estoque de mercadoria desacobertada 
de documento fiscal; 
f) na operação ou prestação desacobertada de documento fiscal; 
g) nas operações com bens ou mercadorias sujeitas ao regime de 
antecipação do recolhimento do imposto, nas aquisições em outros Estados 
e Distrito Federal: 
1. com encerramento da tributação, observado o disposto no inciso IV do § 
4º do art. 18 desta Lei Complementar; 
2. sem encerramento da tributação, hipótese em que será cobrada a 
diferença entre a alíquota interna e a interestadual, sendo vedada a 
agregação de qualquer valor; 
h) nas aquisições em outros Estados e no Distrito Federal de bens ou 
mercadorias, não sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do 
imposto, relativo à diferença entre a alíquota interna e a interestadual; 
XIV - ISS devido: 
a) em relação aos serviços sujeitos à substituição tributária ou retenção na 
fonte; 
b) na importação de serviços; 
XV - demais tributos de competência da União, dos Estados, do Distrito 
Federal ou dos Municípios, não relacionados nos incisos anteriores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art15ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art18
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4 EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL 

 

A exclusão ao Simples Nacional poderá ser feita de ofício ou mediante 

comunicação das empresas optantes. 

Conforme dispõe o artigo 29 da Lei Complementar 123/2006. 

 

Art. 28.  A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante 
comunicação das empresas optantes. 
Parágrafo único.  As regras previstas nesta seção e o modo de sua 
implementação serão regulamentados pelo Comitê Gestor. 

 

4.1 Exclusão de Ofício 

 

A exclusão de ofício das empresas optantes ao Simples Nacional, de acordo 

com o artigo 29 da Lei Complementar 123/2006, poderá ser: 

 
 
 

Art. 29.  A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando: 
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória; 
II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não 
justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem 
como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação 
financeira, negócio ou atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas 
demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública; 
III - for oferecida resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de 
acesso ao estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde 
desenvolvam suas atividades ou se encontrem bens de sua propriedade; 
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas; 
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei 
Complementar; 
VI - a empresa for declarada inapta, na forma dos arts. 81 e 82 da Lei no 9.430, 
de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores; 
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho; 
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da 
movimentação financeira, inclusive bancária; 
IX - for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas 
supera em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo 
período, excluído o ano de início de atividade; 
X - for constatado que durante o ano-calendário o valor das aquisições de 
mercadorias para comercialização ou industrialização, ressalvadas hipóteses 
justificadas de aumento de estoque, for superior a 80% (oitenta por cento) dos 
ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade; 
XI - houver descumprimento reiterado da obrigação contida no inciso I 
do caput do art. 26; 
XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de 
documento de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou 
tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que 
lhe preste serviço. 
§ 1o  Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9430.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9430.htm#art82
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9430.htm#art82
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art26
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exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo 
a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos 
próximos 3 (três) anos-calendário seguintes. 
§ 2o  O prazo de que trata o § 1o deste artigo será elevado para 10 (dez) anos 
caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio 
fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de 
suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável segundo o regime especial 
previsto nesta Lei Complementar. 
§ 3o  A exclusão de ofício será realizada na forma regulamentada pelo Comitê 
Gestor, cabendo o lançamento dos tributos e contribuições apurados aos 
respectivos entes tributantes. 
§ 4o  (REVOGADO) 
§ 5o  A competência para exclusão de ofício do Simples Nacional obedece ao 
disposto no art. 33, e o julgamento administrativo, ao disposto no art. 39, ambos 
desta Lei Complementar. 

 

4.2 Exclusão mediante comunicação 

 

A mediante comunicação das empresas optantes ao Simples Nacional, de 

acordo com o artigo 30 da Lei Complementar 123/2006, poderá ser: 

 
Art. 30.  A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das 
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á: 
I - por opção; 
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de 
vedação previstas nesta Lei Complementar; ou 
III - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário de início de 
atividade, o limite proporcional de receita bruta de que trata o § 2o do art. 3o;  
IV - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário, o limite de 
receita bruta previsto no inciso II do caput do art. 3o, quando não estiver no ano-
calendário de início de atividade.  
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal: 
I - na hipótese do inciso I do caput deste artigo, até o último dia útil do mês de 
janeiro; 
II - na hipótese do inciso II do caput deste artigo, até o último dia útil do mês 
subseqüente àquele em que ocorrida a situação de vedação; 
III - na hipótese do inciso III do caput:  
a) até o último dia útil do mês seguinte àquele em que tiver ultrapassado em 
mais de 20% (vinte por cento) o limite proporcional de que trata o § 10 do art. 3o; 
ou  
b) até o último dia útil do mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao de 
início de atividades, caso o excesso seja inferior a 20% (vinte por cento) do 
respectivo limite;  
IV - na hipótese do inciso IV do caput:  
a) até o último dia útil do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 20% 
(vinte por cento) do limite de receita bruta previsto no inciso II do caput do art. 
3o; ou  
b) até o último dia útil do mês de janeiro do ano-calendário subsequente, na 
hipótese de não ter ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) o limite de 
receita bruta previsto no inciso II do caput do art. 3o. 
§ 2o  A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser 
estabelecida pelo Comitê Gestor. 

 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art3
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5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho teve como finalidade de demonstrar os fundamentos do 

surgimento do Simples Nacional. 

O surgimento do Simples Nacional fez com que micro e pequenas empresas 

tivessem uma nova visão em relação a carga tributária. Sendo que a intenção do 

governo foi de incentivar o setor produtivo, visando as micro e pequenas empresas. 

Ressalta-se que é essencial a importância do planejamento tributário, onde 

cada empresa tem que ser analisada individualmente para definir qual a melhor 

opção de tributação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

REFERÊNCIAS 

 

Colombo, Cristiano; Colombo, Juliano. Direito Tributário. 3. ed. Porto Alegre: Verbo 
Jurídico, 2016. 

 
BRASIL. Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006. Institui o Estatuto 
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das 
Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio de 1943, da Lei 
no 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar n° 63, de11 de janeiro 
de 1990; e revoga as Leis nºs 9.317, de 05 de dezembro de 1996, e 9.841,de 05 de 
outubro de 1999. Diário Oficial da União, Brasília, 14 de dez. de 2006. Disponível 
e: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm>, acesso em 10 de 
dezembro de 2018. 

 
BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial da 
União, 5 de outubro de 1988. Disponível e: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 
Constituicao/Constituicao.htm>, acesso em 10 de dezembro de 2018. 

 
BRASIL, Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996. Dispõe sobre o regime tributário 
das microempresas e das empresas de pequeno porte, institui o Sistema Integrado 
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de 
Pequeno Porte – SIMPLES  edá outras providências. Diário Oficial da União, 
Brasília, 5 de dez. de 1996. Disponível e: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ 
L9317.htm>, acesso em 10 de dezembro de 2018. 

 
BRASIL, Lei nº 9.841, de 5 de outubro de 1999. Institui o Estatuto da Microempresa 
e da Empresa de Pequeno Porte, dispondo sobre o tratamento jurídico diferenciado, 
simplificado e favorecido previsto nos arts. 170 e 179 da Constituição Federal. 
Diário Oficial da União, Brasília, 5 de out.. de 1999. Disponível e: < http://www. 
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9841.htm>, acesso em 10 de dezembro de 2018. 

 
PORTAL DO EMPREENDEDOR. Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno 
Porte (EPP). Disponível em: < http://www.portaldoempreendedor.gov.br/empresario-
individual/me-microempresa-epp-empresa-de-pequeno-porte>. Acesso em: 10 de 
dezembro de 2018. 

 
SIMPLES NACIONAL. O que é o Simples Nacional? Disponível em: < http://www8. 
receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Documentos/Pagina.aspx?id=3>. Acesso 
em: 10 de dezembro de 2018. 

 
FONSECA, Diego Knopp – Estatuto das Micro e pequenas empresas e suas  
implicações nos Direitos Empresarial, Tributário, Consumidor, Trabalho e 
Direito das Cidades. Disponível em: https://juridicocerto.com/p/dkfonseca/artigos 
/estatuto-das-micro-e-pequenas-empresas-e-suas-implicacoes-nos-direitos-
empresarial-tributario-consumidor-trabalho-e-direito-das-cidades-292>. Acesso em: 
10 de dezembro de 2018. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
http://www/
http://www8/
https://juridicocerto.com/p/dkfonseca/

