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RESUMO
O presente artigo procura apontar as modificações que entraram em vigor no início do ano de
2018 na tributação do Simples Nacional através da Lei Complementar 155/2016, que alterou a
LC 123/2006 e como isto influencia nas Micros e Pequenas Empresas, já que estas
representam uma grande parcela da economia brasileira. Para a concepção deste artigo,
realizou–se uma pesquisa bibliográfica por meio de livros, outros artigos e internet, além de
uma simulação tributária através de planilhas, nas quais pode-se verificar que o Simples
Nacional tende a ser o regime tributário mais compensatório dependendo do faturamento e da
folha de salário da empresa.
Palavras-chave: Simples Nacional, regime tributário. Alterações e simplificado

ABSTRACT
This article seeks to point out the changes that came into effect at the beginning of 2018 in the
taxation of Simples Nacional through Complementary Law 155/2016, which amended LC
123/2006 and how this affects Micro and Small Companies, since these represent a large part
of the Brazilian economy. For the conception of this article, a bibliographical research was
carried out through books, other articles and internet, besides a tax simulation through
spreadsheets, in which it can be verified that the National Simples tend to be the most
compensatory tax regime, depending on the company's revenue and employee payroll.
Keywords: Simple National, tax regime. Amendments and simplified
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1 INTRODUÇÃO

A elevada carga de impostos do nosso país exige que as empresas elaborem um
planejamento tributário consistente. No caso das micros e pequenas empresas, parte desse
planejamento consiste em optar pelo enquadramento no Simples Nacional, que é um regime
simplificado de tributação, que surgiu com a finalidade de regulamentar as empresas de
pequeno porte e diminuir a taxa de inadimplência fiscal do Brasil.
A partir de 1997, com o advento da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro e 1996, passou a
vigorar o Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e Contribuições – SIMPLES,
sendo definidas, a partir de então, as condições para que as Microempresas – ME e as
Empresas de Pequeno Porte – EPP possam se enquadrar no Sistema, em função do limite de
faturamento, objetivo social, natureza jurídica, composição societária e outros aspectos
legais. O SIMPLES veio proporcionar a essas empresas um tratamento tributário
diferenciado, como determina a Constituição Federal de 1988, visando incentivar o seu
desenvolvimento. (CFE e SEBRAE, 1998 p. 9).

Para Higuchi (2013):
A LC 123, de 2006, alterada pelas LC nºs. 127, de 2007, 128, de 2008, 133, de 2009, e 139
de 2011, institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte que
passou a ser conhecido como SIMPLES NACIONAL, com vigência a partir de 01-07-07,
quando foi revogada a Lei nº 9.317, de 1996, que instituiu o SIMPLES Federal.
(HIGUCHI, 2013, p. 77)

O objetivo deste artigo é apresentar as modificações que o Simples Nacional
sofreu e que entraram em vigor em 1º de janeiro de 2018. Dentre essas alterações, serão
analisados: limite de faturamento, anexos e o novo cálculo do Fator R.
O desenvolvimento deste artigo baseia-se na Lei Complementar nº 155/2016, a
qual alterou a LC 123/2006 que esteve em vigor até final de 2017. A regulamentação do
Simples Nacional compete ao Comitê Gestor de Tributação das Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (CGSN) que é composto por representantes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
Segundo Higuchi (2013, p. 77): A LC nº 123, de 2006, que instituiu o regime de
tributação para as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, concedeu atribuições
excessivas para o Comitê Gestor expedir as instruções que são feitas através de Resolução.
A lei tem a preocupação de dar vantagem para a empresa que realmente é pequena. Por
exemplo, uma empresa que participa em diversas outras empresas não tem perfil de
empresa pequena para a lei, pois mesmo tendo receita bruta na faixa permitida, participa em
outras empresas que podem ter suas receitas brutas acima, individualmente ou em conjunto,
do limite imposto. Isto tira a possibilidade de um grupo de empresas fazer uso da lei, ou
seja, sua forma jurídica poderia até se enquadrar, mas na essência econômica é um grupo
que não pode ter vantagens tributaria da lei. REZENDE, et al, 2010 p. 176).

Através deste artigo, será feita uma análise mais aprofundada de mudanças
pontuais na arrecadação do Simples, buscando uma melhor compreensão e definição dos prós
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e contras decorrentes dessas alterações, para que se possa então, melhor aplicar, na prática, os
cálculos, as alíquotas para ter coesão no enquadramento de atividades e seus respectivos
anexos.
Após essa introdução, na seção dois, conceituam-se e descrevem-se as principais
características e importância do Simples Nacional. Na seção três, são apresentadas as
modificações ocorridas para o ano de 2018, e o cálculo do novo fator R, mostram-se os novos
Anexos, bem como o estudo do cálculo das alíquotas efetivas. Seção quarta conclui-se os
principais objetivos do artigo, se as modificações foram benéficas para os optantes deste
regime.
A metodologia aplicada neste artigo foi classificada como pesquisa documental,
desenvolvida através de leituras e análise de artigos científicos, legislação vigente e livros.
Para Gil (2007, p. 17) pesquisa é definida como: “Pesquisa desenvolve-se por um
processo constituído de várias fases, desde a formulação do problema até a apresentação e
discussão dos resultados.”.
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2 CONCEITO E IMPORTÂNCIA DO SIMPLES NACIONAL
O simples Nacional, também conhecido como Súper Simples, é um regime
compartilhado de arrecadações, cobrança e fiscalização de tributos. Ele compreende e
compacta um grupo de determinados impostos arrecadados pelos entes federais (União,
Estados, Distrito Federal e Municípios).
O tributo é definido pelo art. 3º da Lei nº 5.172/66 do código tributário nacional
como: “Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante
atividade administrativa plenamente vinculada”.
Este regime de tributação entrou em vigor em 1º de julho de 2007 através da Lei
Complementar 123, de 14.12.2006, que instituiu o chamado Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. O simples, então, teria um caráter de
facilitador tributário, o que gerou economia de tempo e gastos com o recolhimento destes
tributos.
De acordo com Naylor (2009, p.03).

O Simples Nacional não é um novo tributo, visto que não gerou nenhuma nova obrigação
tributária principal, além daqueles já existentes, relativa aos impostos e contribuições que
foram incluídos no novo regime. Também não consiste, simplesmente, em mero benefício
fiscal ou em incentivo de natureza extra fiscal.

Sobre a finalidade do Simples nacional Naylor (2009, p.04), ainda descreve.

Tornar eficazes os princípios constitucionais aplicáveis ás microempresas e empresas de
pequeno porte [...]. Comportando-se como um subsistema tributário especial, que assume
um caráter parcialmente substitutivo ao sistema geral, o novo regime afasta ou limita
parcialmente a eficácia efetiva outros, aplicáveis de alguns princípios para tornar realmente
efetivos outros, aplicáveis ás micro e pequenas empresas, empresas de pequeno porte.

Em uma pesquisa do Sebrae, feita em 2017, com uma amostra representativa do
universo de Micro e Pequenas Empresas no Brasil, mostrou que 86% das MPE estão cobertas
pelo Simples Nacional, como pode ser observado no gráfico abaixo.
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Figura 1: Percentual de ME optantes pelo Simples Nacional.

Fonte: Simples Nacional. Sebrae, 2017.

O Súper Simples tem ampliado cada vez mais seu número de contribuintes, em 2007
foram gerados 7.683.842 milhões de DAS (documento de arrecadação do Simples), já em
2017 foram 67.363.982 milhões de acordo com a Receita Federal.
2.1 Características do Simples Nacional
Ficou definido, em 2006, que as empresas com receita bruta anual de até R$2,4
milhões poderiam recolher os impostos em um único documento de arrecadação, sendo eles:
- Federais: IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Confins, IPI;
- Estadual: ICMS;
- Municipal: ISS.
As empresas que se enquadrarem no regime simplificado recolhem oito impostos das três
esferas (federal, estadual e municipal) de uma única vez, através do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional (DAS) uma vez por mês. Por tanto, há uma simplificação
no recolhimento e na burocracia administrativa da gestão de tributos das empresas
enquadradas. (REZENDE, et al, 2010 p. 174).

De acordo com o art. 3 da Lei nº 123/2006 § 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 concedidos.
Note que o recolhimento do DAS (documento de arrecadação do Simples
Nacional) não exclui a incidência de outros tributos não listados acima.
Além de o Simples ser uma guia única de pagamento, o que facilita a
contabilidade, ele é isento de algumas declarações, como o SISCOSERV, Sped
Contribuições, DCTF, e não requer Certidões Negativas para alterações contratuais
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decorrentes. No lugar dessas obrigações, as empresas ME (micro empresa) e a EPP (empresa
de pequeno porte) optantes do Simples Nacional apresentarão a DASN (Declaração Anual
Simples Nacional), anualmente, declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais que será entregue à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
por meio da internet, até o último dia do mês de março do ano-calendário subsequente ao de
ocorrência dos fatos geradores dos impostos e contribuições previstos no Simples Nacional.
A exigência de declaração única não desobriga a prestação de informações
relativas a terceiros. As optantes pelo SN (Simples Nacional) ficam obrigadas à entrega da
Declaração Eletrônica de Serviços, quando exigida pelo Município, que servirá para a
escrituração mensal de todos os documentos fiscais emitidos e documentos recebidos
referentes aos serviços prestados, tomados ou intermediados de terceiros.
A declaração substitui os livros “Livro Registro dos Serviços Prestados” e “Livro
Registro de Serviços Tomados”, e será apresentada ao Município pelo prestador, pelo
tomador, ou por ambos, observadas as condições previstas na legislação de sua circunscrição
fiscal.
Segundo (ANDRADE, 2013)
Esse regime estabeleceu normas gerais no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo não só o regime tributário diferenciado
(Simples Nacional), como também aspectos relativos às licitações públicas, as relações de
trabalho, ao estimulo ao credito, a capitalização, a inovação, ao acesso à justiça, dentre
outros. (ANDRADE, 2013. p. 141)

O empreendedor individual optante pelo MEI (Microempreendedor Individual)
é dispensado da Declaração Eletrônica de Serviços municipal.
2.2 Impeditivos do Simples Nacional
Não sendo apenas o valor do faturamento anual o definidor do direito de
enquadramento no Simples Nacional, estavam impedidas de optarem por esse regime as
empresas que:
•
•
•
•

•

tenham auferido, no ano-calendário imediatamente anterior, receita bruta superior a
R$ 2.400.000,00;
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 14.12.2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de R$ 2.400.000,00;
cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra empresa não
beneficiada pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite de R$ 2.400.000,00;
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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$
2.400.000,00;
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 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;
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;
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;
de cujo capital participe entidade da administração pública, direta ou indireta, federal,
estadual ou municipal;
que preste serviço de comunicação;
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;
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 bebidas alcoólicas, cigarros,
armas, bem como de outros produtos tributados pelo IPI com alíquota ad valorem
superior a 20% ou com alíquota específica;
que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de atividade
intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que
constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de
instrutor, de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de
negócios;
que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
que realize atividade de consultoria; e
que se dedique ao loteamento e à incorporação de imóveis.
tiver como sócia – integrante de seu contrato social – outra pessoa jurídica
participar do capital social de outra empresa
for remanescente de cisão (divisão de empresas)
for constituída sob a forma de sociedade por ações
tiver sócio domiciliado no exterior
exercer atividade de produção de bebidas alcoólicas ou de derivados do fumo
foram extintas as demais restrições por atividade
tiver como sócio uma pessoa física dona de outra empresa optante do Simples
Nacional, qualquer que seja a participação e quando a soma do faturamento de ambas
as empresas, ultrapassar o limite de R$ 2.400.000,00 por ano
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•

•

tiver como sócio uma pessoa física que participe com mais de 10% do capital de outra
empresa não optante do Simples Nacional, quando o faturamento somado das
empresas ultrapassar R$ 2.400.000,00 por ano
o titular ou sócio, não importa a participação e for administrador ou equiparado de
outra pessoa jurídica, e a soma do faturamento de ambas as empresas ultrapassar R$
2.400.000,00 por ano

•

Figura 2: Exemplos de Apuração de Receita Bruta:
Tabela do Simples de 01.01.2006 a 30.06.2007
Lei 11.307/2006

Fonte: portaltributario.com.br

É importante destacar que no decorrer destes 10 anos, até 2017, ocorreram
alterações de valores na arrecadação de receita bruta anual (RBT), com aumento do limite de
faturamento, chegando a R$3,6 milhões ao ano. Para as demonstrações de cálculos e
explicações seguintes serão usados os valores e regras que estavam em vigor no ano 2017.

2.3 Anexos
Para optar pelo recolhimento através do Simples Nacional, como foi observado, é
preciso passar por vários requisitos, sendo um deles as atividades empresariais exercidas.
Inúmeros ramos, como o da fabricação de bebidas alcoólicas, cigarros e refrigerantes, foram
colocados como impeditivos da adoção do regime simplificado. E o rol não se limita a
atividades industriais, também empresas ligadas ao exercício de uma série de atividades
profissionais eram impedidas, por exemplo, serviços de arquitetura, de engenharia, de
tradução e intepretação; agências de publicidade, design e decoração de interiores; atividades
veterinárias e laboratórios clínicos, dentre outros.
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Higuchi (2013), descreve:
Na determinação do valor devido mensalmente, a empresa deverá considerar
separadamente as receita brutas por atividade de revenda de mercadorias adquiridas,
mercadorias industrializadas pela empresa e receitas de serviços e de locação de bens
móveis. Para a receita da revenda de mercadorias será aplicada a alíquota do Anexo I
(comércio), para a indústria o Anexo II, para os serviços o Anexo III, IV ou V, conforme a
atividade.

Após a verificação dos requisitos e optar pelo Regime do Simples Nacional, a
empresa precisa verificar qual anexo de tributação ela se enquadra, que será definida pelo tipo
de atividade da empresa, que se subdividiam em 6 grupos:
Anexo I – Indústria
Anexo II – Comércio
Anexo III ao Anexo VI – Serviços
Anexos são grupos de empresas do Simples. Cada um com seu próprio percentual de
imposto.
O Simples Nacional é dividido em tabelas de acordo com cada segmento de
empresa: comércio, indústria, serviços, serviços gerais e locação de bens móveis, entre
outros. Para cada atividade há uma aplicação de uma alíquota. Por exemplo, a atividade do
comércio, se a empresa gera até R$120 mil alíquota é de 4%.
Até 2017, uma empresa com faturamento de R$360 mil e outra com faturamento
de R$180 mil que tivessem o mesmo faturamento no mês, R$ 10 mil, por exemplo, pagariam
o mesmo valor de imposto.
Cada anexo é responsável por um grupo de atividades fins, e ele é subdivido em
várias faixas de faturamento, onde são determinadas as alíquotas que devem ser aplicadas e o
valor a deduzir para gerar a guia de arrecadação do Simples (DAS). Esse cálculo é feito
automático pelo site da Receita Federal, responsável pelo SN.
A apuração do tributo devido pelo SIMPLES Nacional ocorre mediante aplicação da
alíquota devida ao valor da receita bruta mensal auferida pela empresa. Para encontrar a
alíquota devida, a empresa deve considerar o tipo de atividade e a receita bruta acumulada
no ano, consultando a tabela correspondente (indústria, comercio serviços, locação de bens
e imóveis), como também qual a faixa de alíquota em que se enquadra. Uma vez encontrada
a alíquota, ela é aplicada ao valor do faturamento obtido no mês. (REZENDE, et al, 2010 p.
177).
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Figura 3: Tabela Anexo I – Indústria – em vigor até 2017.

Fonte: contabilizei.com.br

Acima um modelo de tabela dos Anexos, neste caso o Anexo I da Indústria, em
vigor até 31 de dezembro de 2017. Cada anexo possui suas faixas de tributação, onde é
verificada a alíquota que deve ser utilizada para o cálculo do DAS, e o percentual destinado a
cada Imposto.

2.4 Enquadramento das Atividades Empresariais
Ao contrário do que se pensa, não existe uma tabela oficial da Receita Federal informando
explicitamente qual é o Anexo de cada CNAE no Simples Nacional. É preciso interpretar
a Lei Complementar 123, que rege o Simples Nacional para definir o enquadramento de cada
atividade empresarial.
Nesta lei, o governo determina os anexos de I a VI e informa quais atividades são
enquadradas em cada anexo (nota: atividades e não os CNAEs). E, para complicar ainda mais,
as atividades que não estão listadas nesta Lei são enquadradas em determinado anexo por
exclusão. Como exemplo, o inciso XII do §5o-I do art. 18 da LC 123 promove atividades no
enquadramento do Anexo VI, “desde que não sujeitas à tributação na forma dos Anexos III,
IV ou V desta Lei Complementar”.
Exemplos de CNAEs:
6209-1/00 – Suporte Técnico, Manutenção e Outros Serviços em Tecnologia da Informação;
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6311-9/00 – Tratamento de dados, provedores de serviço de aplicação e serviços de
hospedagem na internet são enquadrados no Simples Nacional dentro do Anexo III (com
alíquota inicial de 6%) ou do Anexo VI (com alíquota inicial de 16,93%).
O enquadramento em cada anexo varia com o tipo de atividade exercida durante
prestação de serviço. Portanto, um CNAE pode pertencer a mais de um anexo.
Em suma, a tributação do CNAE varia quando:
•

CNAE enquadra no Anexo III (alíquota inicial de 6%) quando a atividade
realizada NÃO se caracterizar de cunho intelectual, de natureza técnica e científica.

•

CNAE enquadra no Anexo VI (alíquota inicial de 16,93%): atividade realizada se
caracterizar cunho intelectual, de natureza técnica e científica.

As alíquotas (%), utilizadas para fazer o cálculo do valor a serem pagos pela empresa,
variavam de 4% a 22,90%, onde estão as faixas de tributação, que serão calculadas. Este
cálculo é feito automático pelo site da Receita Federal, destinado ao Simples Nacional, onde é
gerado o DAS.
Utilizam-se, neste artigo, os anexos referentes aos últimos anos, até 31 de
dezembro de 2017, onde o limite de faturamento é de R$3,6 milhões anuais. Último antes das
modificações que entraram em vigor em 1º de janeiro de 2018, com a LC 155/2016, que
alterou a LC 123/2006.

2.5 Fator R
Até 2017, existia uma regra que envolvia o antigo fator “r”, mas ela foi revogada
no Simples Nacional 2018. Agora, o fator “r” tem uma aplicação bem diferente. Para quem
trabalha como PJ (pessoa jurídica) especificamente em TI ou presta outros serviços
especializados, havia uma preocupação especial ao enquadrar-se no Simples Nacional: o
Anexo III e o Anexo V.
No Anexo III, o imposto a pagar era de 6% sobre o salário faturado. Ele envolvia
serviços como suporte, manutenção de computadores, etc. Já o Anexo V, cobrava 17,5% de
imposto sobre o seu salário; quase três vezes mais. Aqui entravam serviços como
desenvolvimento de software, consultoria, fisioterapia, etc.
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3. MODIFICAÇÕES SIMPLES NACIONAL – ANO 2018
Em agosto de 2017, o Comitê Gestor aprovou a Resolução 135 e a Recomendação
7, regulamentando diversas matérias aprovadas pela Lei Complementar nº 155/2016, que
entrou em vigência em 1º de janeiro de 2018.
Entre as principais mudanças, estão a figura do investidor, ANJO apenas como
investidor, novos limites de faturamento e alíquotas, ampliação das atividades permitidas e
uma maior fiscalização.
Nas novas regras surgiram atividades que agora terão direito a enquadramento no
Simples: micro e pequenas cervejarias, micro e pequenas vinícolas, produtores de licores e
micro e pequenas destilarias, desde que registradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, e que obedeçam à regulamentação da ANVISA e da RFB quanto à produção e
à comercialização de bebidas alcoólicas.
Serão tratados nesse artigo os novos limites anuais de faturamento, modificações
dos anexos, com destaque no anexo III e IV, onde são calculados o fator R. As novas tabelas
para esse ano evidenciam a nova forma de tributação progressiva, mecanismo pelo qual a
empresa pagará a alíquota das faixas superiores apenas sobre o valor que ultrapassar as faixas
anteriores.
De acordo com a LC 155/2016, a tributação de algumas atividades de serviços
dependerá do nível de utilização de mão-de-obra remunerada de pessoas físicas. Considera-se
folha de salários, o montante pago nos 12 meses anteriores ao período de apuração, título de
remunerações e autônomos, INSS patronal, FGTS e Pró-labore.
3.1 Novos Limites de Faturamento
Com efeitos a partir de 1º de janeiro 2018, a LC nº 123/2006 institui o Regime
especial de Arrecadação de Tributo e Contribuições devidos pela ME e EPP – SN, destinado a
empresas com receita bruta anual de até R$ 4.800.000,00 – atualizada pela LC 155/16:
*MEI até R$81.000,00 ao ano
*ME até R$ 360.000,00 ao ano
*EPP até R$ 4.800.000,00 ao ano
A empresa de pequeno porte optante pelo SN, que, durante o ano calendário de
2017, auferiu receita bruta total entre 3,6 milhões e 4,8 milhões continuará no SN, ressalvado
o direito de exclusão por comunicação da optante.
Regras de transição para a empresa de pequeno porte (EPP) que, em 2017, faturar
entre R$ 3.600.000,01 e R$ 4.320.000,00 (ultrapassando o limite em até 20%):
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•

A EPP não precisará comunicar sua exclusão. Pela LC 123/2006, a exclusão deveria
ocorrer em janeiro/2018, mas não será necessária porque já estarão vigentes os novos
limites.
No entanto, se a empresa comunicar sua exclusão precisará fazer novo pedido de
opção em janeiro/2018.

•

Já as empresas que faturarem entre R$ 4.320.000,01 e R$ 4.800.000,00
(ultrapassando o limite em MAIS de 20%):
•

A EPP deverá comunicar sua exclusão no Portal do Simples Nacional, quando a
receita acumulada ultrapassar R$ 4.320.000,00, com efeitos para o mês seguinte ao da
ocorrência do excesso. Se desejar, poderá fazer novo pedido de opção em janeiro/2018.
Se o excesso ocorrer em dezembro/2017 a EPP não precisará fazer sua exclusão e
novo pedido. A exclusão ocorreria em janeiro/2018, mas não será necessária porque já
estarão vigentes os novos limites. No entanto, se comunicar sua exclusão, precisa fazer
novo pedido de opção em janeiro/2018.

•

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.
Poderá solicitar opção em janeiro/2018, caso o novo limite proporcional não tenha sido
ultrapassado.
3.1.1 Novo limite válido só no Federal – ICMS e ISS
De acordo com a Lei Complementar, quando a empresa optante pelo Simples
ultrapassar o faturamento anual de R$ 3,6 milhões deverá pagar separadamente o ISS e o
ICMS. Sendo assim o novo teto de R$4,8 milhões não vai contemplar o ISS e o ICMS.
•
•

3.600.000,00 – 4.320.000,00
4.320.000,00 – 4.800.000,00

No caso do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços), se a empresa faturar mais do que R$3,6 milhões, no período de 12
meses, deverá recolher o excedente de forma destacada, em uma guia exclusiva.
O ICMS é cobrado junto ao comércio e indústria com alíquotas que vão
de 1,25% a 3,95%, aplicadas com variações em função do faturamento e seguindo as alíquotas
estipuladas por faixas. Todas estão discriminadas nas Tabelas I e II de Partilha do Simples
Nacional.
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A tabela de descontos no ICMS, por enquanto, também não deverá ser
modificada. No entanto, conforme os estados optem por aumentar o limite no faturamento, há
uma tendência de que os descontos acabem acompanhando o movimento. Hoje, eles ficam
entre 43,78% e 3,79%, estipulados com base no valor apurado.
Vale para o ISS o mesmo previsto para o ICMS. Nesse primeiro momento de
mudanças, não serão feitas modificações nas alíquotas. No entanto, desde outubro, os estados
e o Distrito Federal estão autorizados pela União a definir se vão aderir ao novo limite de
faturamento.
As alíquotas do ISS ficam entre 2,00% e 5,00%, também com variações em
função do valor apurado no exercício. Nas tabelas III, IV, V e Anexo V-A do Simples estão as
faixas previstas de faturamento e suas respectivas alíquotas.
3.2 Impedimentos para Solicitação de Enquadramento no Simples Nacional
Para a empresa poder ser enquadrada no Simples é necessário que não se encaixe
em nenhum destes impedimentos descritos abaixo:
1. Empresas que possuam faturamento que exceda a R$ 4.8 milhões (ou proporcional
para empresas novas) no ano calendário ou no anterior.
2. Empresas que possuam um ou mais sócios com participação superior a 10% em
empresa de Lucro Presumido ou Lucro Real e a soma do faturamento de todas
empresas não ultrapasse R$ 4.8 milhões;
De acordo com REZENDE, et al, (2010)
A Lei permite que um sócio tenha participação em outra empresa, mas que a receita bruta
de todas as empresas não ultrapasse o valor máximo, o que evidencia uma preocupação em
relação á participação de um acionista pessoa física. Independente do percentual de
participação, a lei exige que se somem as receitas totais e não apenas a proporção de
participação do sócio que detém outras participações.

3. Empresas onde um dos sócios possua mais de uma empresa optante pelo Simples
(Súper Simples) e a soma dos faturamentos de todas suas empresas ultrapasse R$4.8
milhões
4. Empresas que possuam pessoa jurídica (CNPJ) como sócio;
5. Empresas que participam como sócias em outras sociedades;
6. Empresas que estão em débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
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7. Empresas que possuam filial ou representante de Empresa com sede no exterior;
8. As cooperativas (salvo as de consumo), sociedades por ações (S/A), ONGs, Oscip,
bancos, financeiras ou gestoras de créditos / ativos;
9. Empresas resultantes ou remanescentes de cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 anos-calendário
anteriores.
3.3 Conjuntos de Obrigações do Simples Nacional
Logo abaixo encontra-se um guia rápido sobre as obrigações as quais o optante pelo
Simples deve ficar atento.

Mensal:
Dia do Mês

Obrigação

No 5º dia útil de cada

• Folha de pagamento
Elaboração da folha e pagamento aos colaboradores.

mês
Dia 07

• Guia de recolhimento do FGTS e de informações à previdência social.
Através da GFIP, empresas informam os vínculos, remunerações e movimentações de
seus trabalhadores, oferecendo informações para montar um cadastro eficiente de
vínculos e remunerações dos segurados da previdência social.
•
Cadastro geral de empregados e desempregados
Informa as movimentações de admissões ou demissões ocorridas no mês anterior.

Dia 10

• Nota fiscal gaúcha
Empresas do Simples Nacional no RS com atividade de comércio varejista enviam
mensalmente arquivo à SEFAZ RS com os dados os consumidores e das operações.
•
Contribuição Assistencial
Estabelecidos por meio de acordo ou convenção coletiva do trabalho com o intuito de
sanear gastos do sindicato da categoria Representativa.
•
Contribuição Confederativa
Custeio do sistema confederativo. Poderá ser fixada com assembleia geral do sindicato.

Dia 20

• Documento de arrecadação do Simples Nacional
Dia do vencimento da DAS
•

Dia 23

Dia de pagamento do INSS, contribuições retidas na fonte e Imposto de
Renda retido na fonte.

• Diferencial de Alíquota do ICMS
Ocorre quando é feito uma compra de um estado onde a alíquota de ICMS é diferente
da alíquota do estado de destino. A informação é enviada na DESTDA.

Dia 28

•

Declaração de substituição tributária diferencial de alíquota e
antecipação.
Enviada mensalmente para declarar as operações com diferencial de alíquota e ICMS
ST.
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Anual:
Dia do Ano

Obrigações

31/01

• Sindicato Patronal
Pagamento em benéfico da entidade de classe que represente, os trabalhadores da
atividade-fim exercida pela empresa.

28/02

• Declaração Imposto Renda Retido na Fonte
• Declaração de informações s/ atividades imobiliárias.
Envio de dados sobre operações de comercialização, intermediação e sublocações de
imóveis.

18/03

• Relação anual de informações sociais – RAIS
Envio de informações sobre vínculos empregatícios

31/03

• Livros de Registro de entradas, serviços e inventário.
Declaração de serviços médicos e de saúde.
•

Declaração a ser entregue por prestadores de serviços médicos ou
relacionados a saúde.
Declaração de informações socioeconômicas e fiscais

30/04

• Sindical dos empregados
Valor descontado dos empregados em março de cada ano e corresponderá à
remuneração de um dia de trabalho.

Declaração anual do Simples Nacional – DASN
REZENDE, et al, (2010) defini a DASN como: “Declaração única e simplificada de
informações socioeconômicas e fiscais, que deverão ser disponibilizadas aos órgãos de
fiscalização tributária e previdenciária, observados prazo e modelos aprovados pelo Comitê
Gestor.”
Não será detalhado, neste artigo, as obrigações trabalhistas, assinalando, apenas, as
obrigações básicas de uma empresa optante pelo Simples Nacional.

3.4 Fator R – 2018
De acordo com a LC 155/2016, a tributação de algumas atividades de serviços
dependerá do nível de utilização de mão-de-obra remunerada de pessoas físicas – Fator R
(folha de salários) nos últimos 12 meses, considerados salários, pró-labore, contribuição
patronal previdenciária e FGTS. Assim, quando o nível de utilização de mão-de-obra
remunerada de pessoas físicas for igual ou superior a 28%, a tributação será na forma do
Anexo III da LC 123/2006, alterado pela Lei Complementar 155/2016. Quando o Fator R for
inferior a 28%, a tributação será na forma do Anexo V da LC123/2006, alterado pela Lei
Complementar 155/2016.
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Conceito de Folha de Salário - Montante pago, incluídos encargos, nos 12 (doze)
meses anteriores ao do período que está sendo apurado, a título de remunerações a pessoas
físicas decorrentes do trabalho, incluídas retiradas de pró-labore, acrescidos do montante
efetivamente

recolhido

a

título

de

contribuição

patronal

previdenciária

e

para

o FGTS. Deverão ser consideradas tão-somente as remunerações informadas na GFIP.
Consideram-se remunerações o valor da base de cálculo da contribuição prevista
nos incisos I e III do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, agregando-se o valor do décimo terceiro
salário na competência da incidência da referida contribuição, na forma do caput e dos §§ 1º e
2º do art. 7º da Lei nº 8.620, de 5 de janeiro de 1993. Não devem ser considerados os valores
pagos a título de aluguéis e de distribuição de lucros.
As atividades do anexo I, destinadas ao comércio, e anexo II, para indústria, não
estão sujeitas ao fator R e nem às prestações de serviços que, até 2017, eram enquadradas na
forma do anexo III, permanecem no mesmo anexo, com exceção à atividade de fisioterapia
que foi enquadrada em 2018 e passa a ser obrigada a indicar o fator R. Já as atividades, que
eram enquadradas em anexo V e VI, têm seus enquadramentos entre os anexos III e V
mediante a aplicação do resultado do fator R.
Caso o contribuinte possua receitas informadas relativas a atividades dos Anexos
III e/ou V, sujeitas ao Fator R, após o preenchimento das informações do último
estabelecimento, serão solicitadas as informações referentes à folha de salários dos 12 meses
anteriores ao PA (FS12).
Se
FS12
=
0
e
RBT12
=
0,
o
fator
“r”
=
0,01
Se
FS12
=
0
e
RBT12
>
0,
o
fator
“r”
=
0,01
Se
FS12
>
0
e
RBT12
=
0,
o
fator
“r”
=
0,28
• Para cálculo de PA do mês de abertura da empresa: no mês de abertura da empresa não
existe FS12 e RBT12. Para o cálculo do Fator R será considerada a folha de salários do PA
(FSPA) e a receita bruta do PA (RPA).
Onde:
RBT12: receita bruta total últimos 12 meses
FS12: folha de salário últimos 12 meses
PA: período de apuração
FSPA: folha de salários do PA

RPA:
Se

FSPA

Se

FSPA

receita
>
=

0

bruta
e

0

do

RPA
e

RPA

PA
=

(mercado
0,

>

o
0,

interno
fator

o

“r”
Fator

+

externo)
=

0,28

R=

0,01
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No primeiro mês de atividade, será utilizada como receita bruta total acumulada, a
receita do próprio mês de apuração multiplicada por doze (RBT12 proporcionalizada). Nos 11
(onze) meses posteriores ao do início de atividade, será utilizada a média aritmética da receita
bruta total dos meses anteriores ao do período de apuração, multiplicada por 12 (doze).
No Manual do Súper Simples SANTOS, et al, (2009) explica que:
Na hipótese de a ME ou a EPP ter menos de 13 (treze) meses de atividade, adotar-se-ão,
para a determinação da folha de salários anualizada, incluídos encargos, os mesmos
critérios para a determinação de receita bruta total acumulada, estabelecidos no art. 5° da
Resolução CGSN n° 51/2008, no que couber. No caso, deverá ser aplicada a média
aritmética sobre a folha de salários.

São sujeitas ao Fator R: fisioterapia, arquitetura e urbanismo; medicina, inclusive
laboratorial, e enfermagem; odontologia e prótese dentária; psicologia, psicanálise, terapia
ocupacional, acupuntura, podologia, fonoaudiologia, clínicas de nutrição e de vacinação e
bancos de leite; administração e locação de imóveis de terceiros; 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,
licenciamento ou cessão de direito de uso e programas de computação; planejamento,
confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas; 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, engenharia, medição, cartografia, topografia, geologia, geodésia,
testes, suporte e análises técnicas e tecnológicas, pesquisa, design, desenho e agronomia;
medicina veterinária; serviços de comissária, de despachantes, de tradução e de interpretação;
representação comercial e demais atividades de intermediação de negócios e serviços de
terceiros; perícia, leilão e avaliação; auditoria, economia, consultoria, gestão, organização,
controle e administração; jornalismo e publicidade; agenciamento; bem como outros serviços
decorrentes do exercício de atividades intelectual não relacionados no art. 25-A, § 1º, III, IV e
IX; § 2º, I, da Resolução CGSN 94/2011.

3.4.1 Cálculo do fator “r”
O fator R é calculado através da seguinte fórmula:

R = FS12 / RBT12r
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FS12: folha de salários, incluídos encargos, dos 12 meses anteriores ao período de apuração.
RBT12r: receita bruta acumulada dos 12 meses anteriores ao período de apuração,
considerando conjuntamente as receitas brutas auferidas no mercado interno e aquelas
decorrentes da exportação.
Para esse cálculo, deverão ser considerados:
– Folha de salários, incluídos encargos: o montante pago nos 12 meses anteriores ao do
período de apuração, a título de salários, retiradas de pró-labore, acrescidos do montante
efetivamente recolhido a título de contribuição para a Previdência Social e para o FGTS;
– Salários: os valores informados na Gfip, base de cálculo da Contribuição Previdenciária
patronal, agregando-se o valor do 13º salário na competência da incidência da referida
contribuição.
Onde o resultado desta formula definirá se a empresa será enquadrada no Anexo III ou
V, esse cálculo deve ser feito apenas para as atividades sujeitas ao fator “r”, listadas acima.
Então, conclui-se que o novo fator R é o responsável por definir se a empresa, sujeita a ele,
será tributada pelo anexo III ou V.
3.5 ANEXOS – 2018
Por mais que o programa proponha uma guia única de imposto (DAS), a empresa pode pagar
alíquotas diferentes conforme a atividade exercida. Por isso, é possível que uma empresa que
possua mais de uma atividade tenha que pagar diferentes alíquotas de impostos.
Sobre o tipo de receita REZENDE, et al, (2010) fala: “Pelo fato da apuração e
cálculo do Imposto Simplificado nacional levar em consideração o tipo de receita, há a
possibilidade de uma empresa enquadrada no regime simplificado (EPP) ter dois tipos
diferentes de receita bruta, como por exemplo, serviços e comércio.”
Para saber qual será a alíquota utilizada foram criados os anexos, que separam as atividades
fins. No ano de 2018, o anexo VI deixa de existir e ficam divididas em 5 grupos agora. A
alíquota inicial permanece a mesma nos anexos de comércio (anexo I) e indústria (anexo II),
bem como os anexos de serviços III e IV.
Todas as atividades do SN passam a ter uma alíquota progressiva quando o
faturamento ultrapassar R$180 mil no acumulado dos últimos 12 meses. Na medida em que o
faturamento aumentar, a alíquota será diferente.

21

Já o anexo V será totalmente novo:
•

Extingue-se o anexo VI e as atividades passam para o novo anexo V.

•

Via de regra, tudo que era do anexo V passou para o anexo III, e tudo que era do
anexo VI passou para o V.

•

Mas existem algumas exceções, que passarão do VI para o III. São elas:

•

Atividades de arquitetura e urbanismo, medicina, odontologia, psicologia, terapia
ocupacional, acupuntura, podologia, fonoaudiologia, clínicas de nutrição e bancos de
leite.
Essas medidas tornam a cobrança mais justa, pois a alíquota será proporcional ao

faturamento acumulado, mas dificultam as previsões de impostos, porque dependendo das
movimentações do seu faturamento (negócios com alta sazonalidade, por exemplo), o anexo e
a alíquota em que o seu negócio será tributado podem variar de um mês para o outro.
Figura 4: Comparação de faturamento, em relação aos anos 2017 e 2018.

Fonte: próprio autor.

Falando um pouco sobre os CNAE (Classificação Nacional de Atividades Exercidas).
Para SANTOS E BARROS (2009, p. 43):
Segundo o art. 9º da Resolução nº 4/2007, serão utilizados os códigos de atividades
econômicos previstos na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE)
informado pelos contribuintes no CNPJ, para verificar se as ME e EPP atendem aos
requisitos pertinentes ao seu enquadramento como tal.

Sobre a Resolução SANTOS E BARROS (2009, p. 43):ainda descreve.
Ficou estabelecido, ainda pela referida Resolução, que o Comte Gestor do Simples
Nacional publicaria Resolução especifica relacionando os códigos da CNAE impeditivos ao
Simples Nacional e que a referida resolução também traria os códigos ambíguos da CNAE,
ou seja, os que abrangem concomitantemente atividade impeditivas e permitida ao Simples
Nacional.
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1 - Cada atividade (CNAE) permitida no programa está enquadrada em um dos 5 anexos do
programa.
2 - Cada anexo possui alíquotas (%) diferentes. As alíquotas iniciais variam de 4,0% até
15,5% sobre o valor bruto faturado. E podem chegar a 33,0 %.
Então, após ter o faturamento bruto total anual (RBT), é necessário saber quanto do
faturamento mensal da empresa foi destinado a cada atividade. Por exemplo, uma empresa
pode ter uma parte Indústria e outra Serviços, ou parte Comércio e Serviços, além de
oferecerem serviços de diferentes anexos.
Podendo assim então uma empresa estar enquadrada em mais de um anexo ao mesmo tempo,
variando mensalmente suas alíquotas.
Figura 5: Apuração Simples Nacional – janeiro

2018
Fonte: próprio autor
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

No exemplo da empresa Alfa, podem ser analisados vários pontos, primeiro observa-se que
seu faturamento é dividido em Comércio e Serviços, nesse caso ela está enquadrada no Anexo
III, mas verifica-se que o fator R é menor que 28%, o que indicaria que estaria enquadrada no
anexo V, só que as atividades exercidas não são sujeitas ao fator R, elas são fixadas no anexo
III.
Após as modificações, cada anexo passa a possuir 6 faixas de faturamento e como o valor é
proporcional, é necessário a aplicação da fórmula para encontrar o valor efetivo da alíquota:
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Figura 6: Fórmula do cálculo alíquota efetiva
RBT12 x Aliq – PD = %
RBT12
RBT12: Receita Bruta Total acumulado nos 12 meses anteriores ao período de apuração
Aliq: Alíquota das faixas de faturamento
PD: Parcela a deduzir

Fonte: próprio autor.

Sobre a Alíquota ANDRADE, et al, (2013) fala:
Para efeito de determinação da alíquota, o sujeito passivo utilizara a Receita Bruta acumulada
nos 12 (doze) meses anteriores ao período de apuração (não confundir com o ano civil). Já o
valor devido mensalmente a ser recolhido pela ME e EPP, será resultante da aplicação da
alíquota correspondente sobre a Receita Bruta mensal auferida.

3.5.1 Cálculo Anexo I – Comércio

Figura 7: Nova tabela: Anexo I - Comércio

Fonte: contabilizei.com.br

Empresa comercial com faturamento de R$250.000,00 no mês. Faixa do simples: 5ª faixa
(3.000.000,00 últimos 12 meses). Alíquota: 14,3%. Dedução: 87.300,00. Anexo I.
3.000.000 x 14,3% - 87300 = 11,39%
3.000.000
DAS a ser paga = 250.000 x 11,39% = 28.475,00
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3.5.2 Cálculo Anexo II – Indústria
Figura 8: Nova tabela: Anexo II - Indústria

Fonte: contabilizei.com.br

Empresa industrial com faturamento de R$140.000,00 no mês. Faixa do simples: 4ª faixa
(1.680.000,00 últimos 12 meses). Alíquota: 11,2%. Dedução: 22.500,00. Anexo II.
1.680.000 x 11,2% - 22500 = 9,86%
1.680.000
DAS a ser paga = 140.000 x 9,86% = 13.804,00

3.5.3 Cálculo Anexo III – Serviços
Figura 9: Nova tabela: Anexo III - Serviços

Fonte: contabilizei.com.br
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Empresa representação comercial com faturamento de R$80.000,00 no mês. Faixa do simples:
4ª faixa (960.000,00 últimos 12 meses). Alíquota: 16%. Dedução: 34.640,00. O valor da folha
de salários 12 meses: R$ 276.000. Fator R: 28,75%. Anexo III.
960.000 x 16% - 34640 = 12,39%
960.000
DAS a ser paga = 80.000 x 12,39% = 9.912,00

3.5.4 Cálculo Anexo IV – Serviços

Figura 10: Nova tabela: Anexo III - Serviços

Fonte: contabilizei.com.br

Empresa representação comercial com faturamento de R$100.000,00 no mês. Faixa do
simples: 4ª faixa (1.200.000,00 últimos 12 meses). Alíquota: 14%. Dedução: 39.780,00.
Anexo IV.
1.200.000 x 14% - 39780 = 10,69%
1.200.000
DAS a ser paga = 1000.000 x 10,69% = 10.690,00
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3.5.5 Cálculo Anexo V – Serviços
Figura 11: Nova tabela: Anexo III -

Serviços
Fonte: contabilizei.com.br

Empresa representação comercial com faturamento de R$80.000,00 no mês. Faixa do simples:
4ª faixa (960.000,00 últimos 12 meses). Alíquota: 20,5%. Dedução: 17.100,00. O valor da
folha de salários 12 meses: R$ 96.000. Fator R: 10%. Anexo IV.
960.000 x 20,5% - 17100 = 18,72%
960.000
DAS a ser paga = 80.000 x 18,72% = 14.976,00

De acordo com a LC 155/2016:

§ 1º-B. Os percentuais efetivos de cada

tributo serão calculados a partir da alíquota efetiva, multiplicada pelo percentual de repartição
constante dos Anexos I a V desta Lei Complementar, observando-se que:
I - o percentual efetivo máximo destinado ao ISS será de 5% (cinco por cento),
transferindo-se eventual diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma
faixa de receita bruta anual;
II - eventual diferença centesimal entre o total dos percentuais e a alíquota efetiva
será transferida para o tributo com maior percentual de repartição na respectiva faixa
de receita bruta.

27

4 CONCLUSÃO
Como pode ser observado, o Simples Nacional não é tão simplificado quanto o
nome. É necessário estudar as várias regras e preencher alguns requisitos para que o
enquadramento de fato ocorra. Optando por esse regime de tributação, ainda é necessário que
a empresa analise vários fatores quando gerar o DAS, guia de arrecadação do Súper Simples,
não cometa erros, como por exemplo escolher corretamente o anexo referente a sua atividade.
Apesar de sua complexidade inicial, esse regime traz muitos benefícios ao
contribuinte, facilitando a vida dos pequenos e médios empresários. Com as modificações que
ocorreram com a LC 155/2016, verifica-se que ficou mais justa a tributação, sendo por
proporcionalidade. Ou seja, agora é aplicada a alíquota efetiva, onde o faturamento mensal
influencia no valor que será pago no DAS.
Segundo o Sebrae, através de uma pesquisa de avaliação, constata-se que cerca de
76% das empresas optantes do Simples Nacional consideram esse regime de impostos ótimo
ou bom. E entre os principais benefícios desse regime de tributação, se destacam: “saber que a
empresa está em dia com suas obrigações” (89%), “a redução do peso dos impostos” (86%),
“conhecer o quanto a empresa paga de impostos” (82%) e “reduzir a burocracia” (82%).
O presente artigo elegeu alguns itens do Simples para análise e comparação das
modificações que entraram em vigor em 2018, destacando os novos limites de faturamento, os
anexos III e V, as guias excedentes de ICMS E ISS e o novo Fator R.
Após esta análise, foi possível verificar como serão realizados os cálculos no
decorrer dos próximos anos, até futuras alterações. Com o aumento do faturamento, novas
empresas podem fazer parte deste regime, assim como outras empresas não estão sendo mais
desenquadradas, como aconteceria sem o aumento.
Viu-se, também, que foram acrescentadas novas atividades aos anexos e que o
Fator R é um dos determinantes para o enquadramento nos anexos III e V, e que o anexo VI
foi excluído.
Por fim, concluiu-se que as modificações eram necessárias e que foi possível
ampliar ainda mais o número de optantes. Segundo a Receita Federal, já no início do ano de
2018, 11.784.010 empresas são optantes do Simples Nacional, cerca de 87% dos pequenos
negócios do país.
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