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Introdução
O Simples Nacional foi instituído em 14 de dezembro de 2006 pela
Lei Complementar nº 123/2006 e com vigência a partir de 01 de
julho de 2007. Em 2016 grandes modificações foram feitas através
da Lei Complementar nº 155/2016.
Nosso e-book destaca de forma clara e objetiva suas principais
alterações.
Sabemos que o Simples Nacional é uma das formas mais
simplificadas de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos,
onde permite as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
arrecadarem os tributos municipais, estaduais e federais através de
uma guia unificada.
Destaques:
• O que muda na apuração dos impostos?
• Vou pagar mais ou menos impostos?

O nosso objetivo é contribuir de forma simples, compartilhar
conhecimento e esclarecer dúvidas.
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O que muda com a Lei
Complementar nº 155/2016

Limites de faturamento;
Limite de transição;
Alterações nas alíquotas;
Mudança nos anexos;
Novas atividades incluídas;
Licitações e vencimento conjunto INSS e FGTS;
Investidor anjo.
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Limites de Faturamento

SIMPLES NACIONAL

COMO ERA

COMO FICOU

MEI (Microempreendedor
Individual)

Até R$ 60.000,00

Até R$ 81.000,00

ME (Microempresas)

Até R$ 360.000,00

Não mudou

EPP (Empresas de Pequeno
Porte)

Até R$ 3,6 milhões*

Até R$ 4,8 milhões
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Limites de Faturamento
• Para o MEI (Microempreendedor Individual), o limite de
faturamento passa de R$ 60.000,00 para R$ 81.000,00 ou
limite de R$ 6.750,00 multiplicados pelo número de meses
no ano de início de atividades.
• Para as EPP (Empresas de Pequeno Porte), o limite passa
de R$ 3,6 milhões para R$4,8 milhões por ano ou
proporcional aos meses no ano de início das atividades.
• As receitas de exportação de mercadorias e serviços para o
exterior
tem
limite
de
R$
4,8
milhões.
São limites de controle separados. Um para o
mercado interno e outro para o mercado externo.

#Importante: Quando o faturamento exceder R$ 3,6 milhões
acumulados nos últimos 12 meses, ICMS e ISS serão cobrados
em separado do DAS e com todas as obrigações acessórias
de uma empresa normal.
• Fórmula do cálculo quando ultrapassar o sublimite de R$
3.600.000,00:{[(3.600.000,00 x alíquota nominal da 5a
faixa) - parcela a deduzir da 5afaixa]/3.600.000,00} x
percentual de distribuição do ICMS/ISS da 5a faixa.
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Limite de Transição
O que é Limite de Transição?

São regras estabelecidas no processo de transição de acordo com o
faturamento.
Quando ocorre o processo de transição?

Quando a empresa no exercício de 2017 faturou entre R$ 3.600.000,01
e R$ 4.800.000,00.
Como agir nesta transição?

EMPRESA EPP COM FATURAMENTO ENTRE R$ 3.600.000,01
E R$ 4.320.000,00
(Ultrapassou o limite em até 20%)

EMPRESA EPP COM FATURAMENTO ENTRE R$ 4.320.000,01
E R$ 4.800.000,00
(Ultrapassou o limite em MAIS de 20%)

Não comunica exclusão. A exclusão deveria ocorrer em
janeiro/2018, mas não será necessária porque já estarão
vigentes os novos limites.

Comunica exclusão, com efeito para o mês seguinte ao da
ocorrência do excesso. Pode realizar nova opção em janeiro de
2018.

Caso comunique exclusão, será necessário realizar novo
pedido de inclusão em janeiro de 2018.

Se o excesso ocorrer em dezembro de 2017, não será
necessário comunicar inclusão. No entanto, se comunicar sua
exclusão, precisará fazer novo pedido de opção em
janeiro/2018.
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Limite de Transição

No caso de início de atividade em 2017, o limite de R$
3.600.000,00 deverá ser proporcionalizado pelo número de meses
em atividade.
Uma vez ultrapassado o limite proporcional em MAIS de 20%, a
EPP deverá comunicar a exclusão com efeitos retroativos à data de
abertura do CNPJ. Neste caso, não será optante pelo Simples
Nacional em 2017.
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Alterações nas Alíquotas
A alíquota simples sobre a receita bruta mensal deixará de existir
em 2018 e será considerada a receita bruta acumulada nos
últimos doze, conforme demonstrada abaixo:
A alíquota efetiva é o resultado de:

RBT12¹ x Aliq² - PD³
RBT12¹

• ¹ RBT12 - Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores
ao período de apuração;
• ² Aliq: alíquota nominal constante dos Anexos I a V da Lei
Complementar;
• ³ PD: parcela a deduzir constante dos Anexos I a V da Lei
Complementar.

Ex: Empresa com receita bruta
2.000.000,00 sujeita ao anexo I.

acumulada

em 2018

R$

R$ 2.000.000,00 x 14,30% - R$ 87.3000,00 / R$ 2.000.000,00 =
terá 9,94% como alíquota efetiva.
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Alterações nas Alíquotas

Você precisa saber:
Os percentuais efetivos de cada tributo serão calculados a partir da alíquota efetiva,
multiplicada pelo percentual de repartição constante dos Anexos I a V da Lei
Complementar, ou seja, estes percentuais indicam quanto estou pagando de cada tributo.
O que isto significa?
É possível dizer que haverá diminuição na carga tributária de algumas empresas e
aumento em outras. A alíquota deixa de seguir a faixa de faturamento dos últimos doze
meses e passa a ser calculada mensalmente. Desse modo, a alíquota será maior, mas com
um desconto fixo específico para cada faixa de enquadramento.
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Mudanças nos Anexos

Os anexos sofreram alterações significativas, tais como:
• Extingue-se o anexo VI.
• As atividades do anexo VI passam a vigorar no novo
anexo V, com algumas exceções que passarão para o
anexo III.
• Tudo que era do anexo V passa para o anexo III.
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Mudanças nos Anexos
• Quais atividades serão do novo anexo IV?
Atividades construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a
forma de sub empreitada, execução de projetos e servi ços de pai sagi smo, bem
como decoração de interiores, serviço de vigilânci a, limpeza ou conservação e
serviços advocatícios.
• Quais atividades serão do novo anexo V?
Atividades de arquitetu ra e urbanismo, medicina, odon tologia, psicologia, terapi a
ocupacional, acupuntura, pedologia, fonoaudiologi a, clínicas de nutrição e bancos de
leite.
• Para atividades que até 2017 foram tributadas nos anexos V e VI, como será
definido o novo anexo?
Neste caso, quem irá definir é o fator R, ou seja, cri a-se uma nova relação entre folha
de pagamento e faturamento, ambos relativos aos últimos 12 meses.
A parti r de 2018, se a folha de pagamento for maior ou igual a 28% do faturamento,
sua empresa será tributada no “novo” anexo III.
Porém, se esta conta resul tar em uma porcentagem menor do que 28%, a empresa
ficará no “novo” anexo V.
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Mudanças nos Anexos
ANEXO 1 – Comércio

RECEITA BRUTA (TOTAL) EM 12 MESES

ALÍQUOTA (PERCENTUAL SOBRE
IMPOSTOS)

QUANTO DESCONTAR DO VALOR A
SER RECOLHIDO

Até R$ 180 mil

4%

Zero

De R$ 180.000,01 a R$ 360 mil

7,3%

R$ 5.940,00

De R$ 360.000,01 a R$ 720 mil

9,5%

R$ 13.860,00

De R$ 720.000,01 a R$ 1,8 milhão

10,7%

R$ 22.500,00

De R$ 1.800.000,01 a R$ 3,6 milhões

14,3%

R$ 87.300,00

R$ 3.600.000,01 a R$ 4,8 milhões

19%

R$ 378 mil
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Mudanças nos Anexos
ANEXO 2 – Indústrias

RECEITA BRUTA
(TOTAL) EM 12 MESES

ALÍQUOTA
(PERCENTUAL SOBRE IMPOSTOS)

QUANTO DESCONTAR DO VALOR
A SER RECOLHIDO

Até R$ 180 mil

4,5%

Zero

De R$ 180.000,01 a R$ 360 mil

7,8%

R$ 5.940,00

De R$ 360.000,01 a R$ 720 mil

10%

R$ 13.860,00

De R$ 720.000,01 a R$ 1,8 milhão

11,2%

R$ 22.500,00

De R$ 1.800.000,01 a R$ 3,6 milhões

14,7%

R$ 85 mil

De 3.600.000,01 a R$ 4,8 milhões

30%

R$ 720 mil
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Mudanças nos Anexos
ANEXO 3 – Receita de Locação de Bens Móveis e de Prestação de Serviços
• Empresas que oferecem serviços como academias, laboratórios, Medicina e Odontologia, instalação, reparos e manutenção, entre outros.

RECEITA BRUTA (
TOTAL) EM 12 MESES

ALÍQUOTA
(PERCENTUAL SOBRE IMPOSTOS)

QUANTO DESCONTAR DO VALOR
A SER RECOLHIDO

Até R$ 180 mil

6%

Zero

De R$ 180.000,01 a R$ 360 mil

11,2%

R$ 9.360,00

De R$ 360.000,01 a R$ 720 mil

13,5%

R$ 17.640,00

De R$ 720.000,01 a R$ 1,8 milhão

16%

R$ 35.640,00

De R$ 1.800.000,01 a R$ 3,6 milhões

21%

R$ 125.640,00

De 3.600.000,01 a R$ 4,8 milhões

33%

R$ 648 mil
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Mudanças nos Anexos
ANEXO 4 – Serviços
Empresas que oferecem serviços como vigilância, limpeza e construção de imóveis e obras, entre outros.

RECEITA BRUTA
(TOTAL) EM 12 MESES

ALÍQUOTA
(PERCENTUAL SOBRE IMPOSTOS)

QUANTO DESCONTAR DO VALOR
A SER RECOLHIDO

Até R$ 180 mil

4,5%

Zero

De R$ 180.000,01 a R$ 360 mil

9%

R$ 8.100,00

De R$ 360.000,01 a R$ 720 mil

10,2%

R$ 12.420,00

De R$ 720.000,01 a R$ 1,8 milhão

14%

R$ 39.780,00

De R$ 1.800.000,01 a R$ 3,6 milhões

22%

R$ 183.780,00

De 3.600.000,01 a R$ 4,8 milhões

33%

R$ 828 mil
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Mudanças nos Anexos
ANEXO 5 – Serviços
Empresas que oferecem serviços como auditoria, engenharia, tecnologia, publicidade, entre outros.

RECEITA BRUTA
(TOTAL) EM 12 MESES

ALÍQUOTA
(PERCENTUAL SOBRE IMPOSTOS)

QUANTO DESCONTAR DO VALOR
A SER RECOLHIDO

Até R$ 180 mil

15,5 %

Zero

De R$ 180.000,01 a R$ 360 mil

18%

R$ 4.500,00

De R$ 360.000,01 a R$ 720 mil

19,5%

R$ 9.900,00

De R$ 720.000,01 a R$ 1,8 milhão

20,5%

R$ 17.100,00

De R$ 1.800.000,01 a R$ 3,6 milhões

23%

R$ 62.100,00

De 3.600.000,01 a R$ 4,8 milhões

30,50%

R$ 450 mil
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Licitação e Vencimento Conjunto INSS e FGTS

• Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das
microempresas e das empresas de pequeno porte somente serão exigidas para
efeito de assinatura do contrato. Caso haja restrição para emissão destes
documentos será concedido prazo de cinco dias prorrogáveis por igual período a
critério da Administração pública para regularização e apresentação pelo
vencedor do certame.
• Abre-se a possibilidade da unificação do FGTS e do INSS com uma data única de
vencimento. Isso já é uma preparação ao e-Social, que será um facilitador na
declaração da folha de pagamento das empresas.
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Novas Atividades Incluídas
O Simples Nacional passa a considerar novas atividades que não eram
permitidas neste regime, tais como:
• Indústria ou comércio de bebidas alcoólicas que obedecerão às regras do
MAPA, ANVISA e RFB.
a. Micro e pequenas cervejarias;
b. Micro e pequenas vinícolas;
c. Produtores de licores;
d. Micro e pequenas destilarias;
• Serviços médicos como a própria atividade de medicina, inclusive laboratorial e
enfermagem; medicina veterinária; odontologia; psicologia, psicanálise, terapia
ocupacional, acupuntura, podologia, fonoaudiologia, clínicas de nutrição e de
vacinação e bancos de leite.
• Representação comercial e demais atividades de intermediação de negócios e
serviços de terceiros;
• Auditoria, economia, consultoria, gestão, organização, controle e
administração;
• Organizações da sociedade civil (OSC), com exceção de sindicatos,
associações de classe ou de representação profissional e os partidos;
• Sociedades cooperativas;
• Sociedades integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade
pessoal ou social;
• Organizações religiosas que se dediquem a atividades de cunho social.

19

Investidor Anjo
Desde janeiro de 2017 poderá a ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
receber aporte capital de pessoas físicas ou jurídicas - investidor-anjo - para
incentivar as atividades de inovação e os investimentos produtivos.
Características do investimento e investidor-anjo:

• O investimento não integra o capital social da investida.
• Contrato não superior a sete anos.
• Investidor-anjo não é considerado sócio, gerente ou administrador.
• Não responde pelas dívidas da investida.
• Terá remuneração pelos aportes.
• O investidor-anjo fará jus à remuneração correspondente aos resultados
distribuídos, conforme contrato de participação, não superior a 50%
(cinquenta por cento) dos lucros.
• O investido-anjo só poderá resgatar o aporte após dois anos.
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Esperamos que tenham gostado de nossa breve explanação.
Caso necessite de suporte sobre este ou demais temas estamos à disposição.

Compartilhando informações,
Transformando empresas.

+55 (61) 3047-4670
contato@carvalhoefreire.com.br

