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ANÁLISE COMPARATIVA DOS IMPACTOS
TRIBUTÁRIOS DO NOVO ESTATUTO NACIONAL DA

MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO
PORTE NO PLANO FEDERAL

Adriano da Nobrega Silval

INTRODUÇÃO

Sempre que uma nova metodologia de tributação é introduzida no

ordenamento jurídico, é natural que os agentes econômicos realizem estudos e comparações a Em

de determinar se ela lhes é favorável ou se, ao contrário, o modelo tributário anterior é que lhes

trazia maiores vantagens. Por conta disso, o presente estudo tem por objetivo comparar, no que

se refere aos tributos federais, o Simples Nacional - sistema tributário introduzido pela Lei

Complementar n" 123, de 14 de dezembro de 2006 -, com o extinto Simples Federal, regulado

pela Lei n" 9.317, de 5 de dezembro de 1996, bem como com o lucro presumido, tendo em vista

que essas eram as duas formas de tributação mais comumente utilizadas pelos contribuintes que

atualmente podem optar pelo Simples N aciona!.

BREVE HISTÓRICO DO TRATAMENTO FAVORECIDO DAS MICROEMPRESAS

E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

o primeiro Estatuto das Microempresas

A previsão no ordernanto jurídico de tratamento diferenciado e

favorecido às microempresas foi inaugurado com a edição da Lei n" 7.256, de 1984, a qual previa

benefícios de ordem comercial, trabalhista, previdenciária e tributária.

No aspecto comercial, as microempresas e empresas de pequeno porte

estavam dispensadas de exigências e obrigações de natureza administrativa previstas na legislação

federal. Além disso, seu registro empresarial era feito de modo simplificado, com menores

exigências do que aquele previsto para as demais empresas. Estavam, ainda, dispensadas

Mestre em Direito. Consultor Legislativo da Câmara dos Deputados na área de Tributação e Direito Tributário.
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integrahnente de escrituração contábil, inclusive para fins meramente fiscais. Havia, por fim,

previsão legal de que seriam asseguradas às microempresas condições especialmente favorecidas

nas operações que realizassem com instituições financeiras públicas e privadas, inclusive bancos

de desenvolvimento e entidades oficiais de financiamento e fomento e, na celebração de

operações de crédito de valor reduzido, seriam praticadas taxas mais baixas de juros, restringindo

se a exigência de garantias à prestação de fiança ou de aval.

Quanto às obrigações trabalhistas e previdenciárias, eram assegurados aos

titulares e sócios das microempresas, bem como a seus empregados, todos os direitos previstos na

legislação previdenciária e trabalhista, cabendo ao Poder Executivo estabelecer procedimentos

simplificados a fim de facilitar o cumprimento dos deveres impostos por tal legislação e de

eliminar exigências burocráticas e obrigações acessórias que, mesmo previstas para as demais

empresas, fossem incompatíveis com o tratamento diferenciado e favorecido previsto na lei. Além

disso, no que se referia ao recolhimento das contribuições destinadas ao custeio da Previdência

Social, havia a previsão de que a contribuição previdenciária do empregado, bem como a da

própria microempresa destinada ao custeio das prestações por acidente de trabalho, seriam

calculadas pelo percentual mínimo. Previa-se, ademais, que o recolhimento da totalidade das

contribuições devidas pelas microempresas poderia ser efetuado de modo unificado. Por fim, as

microempresas estavam dispensadas de comunicar a concessão de férias coletivas ao Ministério

do Trabalho.

No campo tributário, as microempresas gozavam de isenção do imposto

sobre a renda e proventos de qualquer natureza, do imposto sobre operações de crédito, câmbio e

seguros ou relativas a títulos ou valores mobiliários, do imposto sobre serviços de transporte e

comunicações, do imposto sobre a extração, a circulação, distribuição ou consumo de minerais do

País, das taxas e emolumentos remuneratórios do registro público empresarial, das contribuições

destinadas ao Programa de Integração Social - PIS (sem prejuízo dos direitos dos empregados

ainda não inscritos) e destinadas ao Fundo de Investimento Social - FINSOCIAL e das taxas

federais vinculadas exclusivamente ao exercício do poder de polícia (com exceção das taxas

rodoviária única, das relativas a controles metrológicos e daquelas devidas aos órgãos de

fiscalização profissional).

De modo bastante ousado, a lei previu, ainda, que as firmas individuais e

as sociedades comerciais e civis, identificáveis como microempresa, que, no período de cerca de

quatro anos antes de sua vigência, não tivessem exercido atividade econômica de qualquer

espécie, poderiam requerer sua baixa no Registro competente dentro de cento e oitenta dias a

contar de sua publicação, independentemente de prova de quitação de tributo e contribuição com

a Fazenda Pública Federal.
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A Constituição Federal de 1988 e a Lei n" 8.864 de 1994

Em 1988, a Constituição Federal estabeleceu que o tratamento

favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte', mas nenhuma

alteração foi feita no ordenamento jurídico até 1994, quando foi editada a Lei n" 8.864, de 28 de

março daquele ano. Entretanto, ao contrário de uma ampliação dos benefícios, como forma de se

atender ao princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, a principal inovação dessa

lei consistiu, ao lado da previsão da figura da empresa de pequeno porte, na revogação da isenção

fiscal anteriormente existente, tornando as microempresas passíveis de tributação como qualquer

outra pessoa jurídica. Essa revogação, associada ao fato de que muitas das supostas vantagens

concedidas em matéria trabalhista, previdenciária ou creditícia não representavam atrativos

efetivos para os empresários acabou por, na prática, invialbilizar a existência de um tratamento

diferenciado efetivo. Malgrado esse fato, dada a elevada mortalidade de novos negócios no Brasil,

não tardaram a surgir as insatisfações e demandas por mudanças na legislação.

o Simples Federal

Os anseios sociais levaram, em 1996, à edição da Lei n.2. 9.317, com a

instituição no Brasil do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das

Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples Federal'), o qual, se apresentou a

virtude de recriar regras fiscais favorecidas aos microempresários, teve o grave demérito de

utilizar regras próprias para a consideração do que seriam microempresas ou empresas de

pequeno porte, criando uma dicotomia no Direito Brasileiro entre os beneficiários dos favores

fiscais e os dos trabalhistas, previdenciários e creditícios. Assim, não eram raros os casos de

microempresários segundo a legislação comercial que não gozavam de qualquer benefício fiscal

pelo fato de não terem apresentado um requerimento à Junta Comercial e outro à Receita Federal.

Também eram bastante comuns os casos de prestadores de serviços que, por estarem

enquadrados como microempresas na forma da legislação comercial, acreditavam poder gozar dos

benefícios fiscais previstos para as mesmas, desconhecendo que a Lei do Simples Federal

estabelecia regras próprias que proibiam o gozo do tratamento fiscal mais favorecido por parte

deles.

De acordo com a Lei n° 9.317, de 1996, eram enquadráveis como

mIcroempresas as pessoas jurídicas que auferissem receita bruta de até R$ 120.000,00 (cento e

vinte mil reais) durante o ano-calendário. As empresas de pequeno porte, por seu turno, eram

aquelas que auferissem, durante o mesmo período, receita bruta de até R$ 720.000,00 (setecentos

2 Posteriormente, A Emenda Constitucional n2 5, de 1995, determinou que tal tratamento seria dado às
empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tivessem sua sede e administração no País.
3 O nome do regime era Simples, mas, para diferenciá-lo do novo Simples Nacional, o mesmo será referido no

presente trabalho como Simples Federal.
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e vinte mil reais). Em relação a estas, o limite de receita bruta foi alterado para R$ 1.200.000,00

(um milhão e duzentos mil reais), pela Lei n~ 9.732, de 11 de dezembro de 1998, e,

posteriormente, elevado para R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) pela Lei n~

11.196, de 21 de novembro de 2005 4

Tal como o Simples Nacional, aquele Sistema previa o recolhimento

unificado dos seguintes impostos e contribuições: Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ);

Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor

Público (pIS/Pasep); Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); Contribuição para

Financiamento da Seguridade Social (Cofins); Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);

bem como as Contribuições para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica (INSS).

Diferentemente do Simples Nacional, contudo, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações (ICMS), de

competência estadual, e o Imposto sobre Serviços (ISS), de competência municipal, somente

eram passíveis de recolhimento na forma do Simples Federal mediante Convênio entre a União e

o Estado ou Município, conforme o caso.

A Lei n~ 9.841, de 1999

Tendo em vista as deficiências da Lei n~ 8.864, de 1994, no dia 5 de

outubro de 1999 foi editada a Lei n~ 9.841, a qual procurou regular, nos aspectos não-tributários,

o tratamento favorecido e diferenciado a ser dispensado às microempresas e empresas de

pequeno porte. Entretanto, essa lei, além de manter as mazelas do Estatuto anterior no que se

referia à existência de dois conceitos de microempresas e empresas de pequeno porte (um para

efeitos tributários e outro para efeitos não-tributários), limitou-se a reproduzir muitos dos

benefícios anteriormente existentes e, no que visava à inovação, acabou por limitar-se a

estabelecer normas excessivamente programáticas e de pouca aplicabilidade prática.

Dentre as inovações mais concretas, destacam-se a possibilidade de

constituição de sociedades de garantia solidárias, as quais seriam sociedades anônimas destinadas à

concessão de garantais a seus sócios participantes, na forma definida em contrato, e a previsão de

que as microempresas (unicamente elas, excluindo-se do benefício as empresas de pequeno porte)

poderiam ser autoras de ações judiciais nos recém-criados Juizados Especiais Cíveis, os quais

buscavam agilizar a prestação da atividade jurisdicional.

São meritórios os estudos que levam em conta todo o impacto inflacionário verificado entre a Lei do Simples
Federal, em 1996, e a Lei do Simples Nacional, em 2006, para efeito de comparação de carga tributária. Contudo,
deve-se levar em conta que em 2005 esses valores não haviam sofrido qualquer atualização e, dessa forma, foram
utilizados no presente estudo para efeito de comparação os valores históricos previstos nas duas leis.
As quais, contudo, acabaram representando mera tentativa do legislador de importar institutos alienígenas, os
quais nem sempre são perfeitamente adaptados à realidade brasileira. Tanto assim, que, nos esboços do Novo
Estatuto da :Microempresa elaborados pelo Sebrae, não havia a previsão de manutenção dessas sociedades.
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A Emenda Constitucional ne 42, de 2003

Em 2003, foi editada a Emenda Constitucional ne 42, a qual previu que

caberia à lei complementar o estabelecimento de tratamento diferenciado e favorecido para as

microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados

de apuração e pagamento do ICMS, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

(Cofins) e das Contribuições para os Programas de Integração do Servidor Público e de

Integração Social (pIS/Pasep).

As diretrizes constitucionais para o referido tratamento consistiam no

seguinte:

a) o regime deveria ser opcional para o contribuinte;

b) poderiam ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas

por Estado;

c) o recolhimento deveria ser feito de modo unificado e centralizado,

com a imediata distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados,

vedada qualquer retenção ou condicionamento;

d) a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderiam ser compartilhadas

pelos entes federados; e

e) poderia ser intituído cadastro nacional único de contribuintes.

Na esteira dessa Emenda Constitucional é que foi editada a Lei

Complementar ne 123, de 14 de dezembro de 2006, a qual instituiu o chamado Simples Nacional.

o NOVO ESTATUTO NACIONAL DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE

PEQUENO PORTE

Dos trabalhos legislativos

Após a edição da Emenda Constitucional ne 42, em dezembro de 2003,
começaram a surgtr no Congresso Nacional e junto à sociedade civil organizada os primeiros

trabalhos no intuito de regulamentar a previsão de criação do novo regime tributário das

microempresas e empresas de pequeno porte. Na Câmara dos Deputados, foram apresentados os

Projetos de Lei Complementar n~ 123, 125, 155, 156, 192, 204, 209, 215, 223, 229 - todos de

2004 - e os Projetos de Lei Complementar nOs 235, 239, 245, 292 e 299 - todos de 2005. Além

desses projetos, o Poder Executivo encaminhou à Câmara dos Deputados o Projeto de Lei

Complementar ne 210, de 2004, o qual procurava regulamentar apenas um tratamento

diferenciado e favorecido a empresários individuais que faturassem até R$ 36.000,00 (trinta e seis
-----------IIf------------



mil reais) de receita bruta por ano-calendário. Ao lado de todas essas proposições, o Serviço

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), contratou consultores independentes

que elaboraram minuta de anteprojeto que ficou conhecido como "Lei Geral das Micro e

Pequenas Empresas". Com a constituição de Comissão Especial na Câmara dos Deputados, todas

essas proposições e propostas foram consolidadas em um único documento, o qual cuminou por

ser aprovado sob a forma da Lei Complementar n~ 123, de 14 de dezembro de 2006.

Dos Benefícios não tributários trazidos pela nova lei

o Novo Estatuto Nacional teve o mérito de reunificar, em um único

diploma legal, os conceitos de microempresa e empresa de pequeno porte, tanto para efeitos

tributários, quanto para os não-tributários. Segundo ele, considera-se microempresa, o

empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em cada ano-calendário, receita

bruta igualou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), ao passo que empresa de

pequeno porte é aquela que , no mesmo período, aufira receita bruta igualou inferior a R$

2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais). Apesar de não ser objeto principal do

presente estudo, é importante mencionar os principais benefícios não tributários regulados no

novo Estatuto N aciona!.

No que se refere aos benefícios relacionados ao registro empresarial,

abertura e fechamento de empresas, a lei prevê a busca de maior racionalidade na elaboração das

normas de competência dos órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de

empresas, visando à unicidade do processo de registro e a compatibilização e integração de

procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências. Além disso, determina que tais

órgãos e entidades mantenham à disposição dos usuários, de forma presencial e pela rede mundial

de computadores, informações, orientações e instrumentos, de forma integrada e consolidada,

que permitam pesquisas prévias às etapas de registro ou inscrição, alteração e baixa de

empresários e pessoas jurídicas, de modo a prover ao usuário certeza quanto à documentação

exigível e quanto à viabilidade do registro ou inscrição. No mesmo sentido, dispõe que os

requisitos de segurança sanitária, metrologia, controle ambiental e prevenção contra incêndios

deverão ser simplificados, racionalizados e uniformizados. Faz a previsão de emissão de alvará de

funcionamento provisório concomitante com o registro, exceto nos casos em que o grau de risco

da atividade seja considerado alto e abre a possibilidade de baixa do registro, mesmo na hipótese

em que existam débitos de natureza tributária6
.

Ainda no campo dos benefícios empresariais, as microempresas e

empresas de pequeno porte foram dispensadas da realização de assembléias ou reuniões e da

publicação de qualquer espécie de ato societário. Foram previstas, além disso, regras específicas

Esse beneficio traz junto consigo um gravame para os empresários: a assunção de responsabilidade solidária por
parte dos sócios e administradores no que se refere aos débitos fiscais.
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para o protesto de títulos emitidos por microempresas ou empresas de pequeno porte. Permitiu

se a elas o acesso, na condição de autoras, tanto aos juizados especiais estaduais, quanto aos

federais. O Estatuto também regulamentou o que vem a ser pequeno empresário, o qual, segundo

o Código Civil, está dispensado de elaborar escrituração contábil: trata-se do empresário

individual que aufira, em cada ano-calendário, até R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), de receita

bruta. Outra inovação do Novo Estatuto foi a possibilidade de criação de consórcio, com prazo

indeterminado, para a realização de negócios de compra e venda de bens e serviços, tanto no

mercado interno, quanto no internacional. Também foi prevista a proposição de medidas, por

parte do Poder Executivo, a Em de melhorar o acesso das microempresas e empresas de pequeno

porte ao crédito e a programas específicos de inovação tecnológica.

No que se refere à participação de microempresas e empresas de

pequeno porte em licitações públicas, a nova lei prevê que a comprovação de regularidade fiscal

somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Concede prazo de dois dias úteis,

prorrogáveis por igual período, para a regularização de pendência de natureza fiscal, inclusive

para a apresentação da documentação necessária, realização de pagamento ou parcelamento de

débito e emissão de certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Cria

preferência, como critéiro de desempate, em favor das microempresas e empresas de pequeno

porte em licitações públicas, quando concorrendo com as demais empresas. Prevê a possibilidade

de que elas emitam cédulas de crédito microempresarial com lastro em direitos creditórios

decorrentes de empenhos liquidados por órgãos e entidades da União, Estados, Distrito Federal e

Município não pagos em até trinta dias contados da data de sua liquidação. Por fim, abre as

seguintes possibilidades 7 em favor das microempresas e empresas de pequeno porte:

a) de realização de procedimentos licitatórios destinados exclusivamente

à participação delas nas contratações cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

b) de se exigir dos licitantes a subcontratação de microempresas ou

empresas de pequeno porte, desde que o percentual máximo do objeto a ser subcontratado não

exceda a 30% (trinta por cento) do total licitado; e

c) de ser instituída cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto

licitado direcionada para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, em

certames para a aquisição de bens e serviços de natureza divisívels.

As três possibilidades referidas na parte final do parágrafo ficam limitadas ao equivalente a vinte e cinco por cento
do total licitado em cada ano civil.
Muitos desses beneficios poderão não se concretizar se os critérios de tratamento diferenciado e simplificado para
as microempresas e empresas de pequeno porte não forem expressanlente previstos no instrumento

convocatório; se não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como
microempresas ou etllpresas de pequeno porte sediados local ou regionahnente e capazes de cumprir as
exigências estabelecidas no instrumento convocatório; se o tratamento diferenciado e simplificado para as
microempresas e etllpresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou se representar
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Quanto às obrigações trabalhistas, as microempresas e empresas de

pequeno porte ficam dispensadas da afixação de Quadro de Trabalho em suas dependências, de

realizar a anotação das férias dos empregados nos respectivos livros ou fichas de registro, de

empregar e matricular seus aprendizes nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem, de

ter a posse do livro intitulado "Inspeção do Trabalho" e de comunicar ao Ministêrio do Trabalho

e Emprego a concessão de férias coletivas. Prevê a lei, ainda, a possibilidade de o empregador

microempresário ou empresário de pequeno porte fazer-se substituir ou representar perante a

Justiça do Trabalho por terceiros que conheçam dos fatos, ainda que não POSSUillIl vínculo

trabalhista ou societário. A exemplo do que havia nos Estatutos anteriores, determina que a

fiscalização das microempresas e empresas de pequeno porte, no que se refere aos aspectos

trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental e de segurança, deverá ter natureza prioritariamente

orientadora, inclusive com a observância do critério da dupla visita, quando a atividade ou

situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse procedimento.

Por fim, como última grande novidade trazida pelo novo Estatuto,

mencione-se que os empresános individuais poderão recolher sua própria contribuição

previdenciária mediante a utilização de alíquota mais baixa que os demais empregadores,

abdicando, contudo, do direito à aposentadoria por tempo de contribuição.

Das Vedações ao ingresso no Simples Nacional em comparação com as previstas pelo

simples federal e pelo lucro presumido

Tendo em vista que havia óbice por parte das Administrações Tributárias

ao ingresso de uma série de atividades no Simples Nacional, as quais, contudo, poderiam vir a

gozar de benefícios não-tributários previstos na lei, optou-se, quando da tramitação da matéria na

Câmara dos Deputados, por fazer a previsão de duas modalidades diversas de vedação: uma para

todo e qualquer beneficio previsto na Lei Complementar e outra apenas para os benefícios

tributários. O Quadro 9 mostra o comparativo em as possibilidades de vedação de

enquadramento previstas para o Simples Federal e para o gozo dos benefícios do Novo Estatuto.

Da comparação entre as hipóteses de vedação de opção, observa-se que

foram beneficiados com a possibilidade de ingresso no novo regime os setores de compra e

venda, locação e administração de imóveis, os que realizem operações relativas a armazenamento

e depósito de produtos de terceiros, os que realizem prestação de serviços de vigilância, limpeza e

conservação, as microempresas e empresas de pequeno porte que tenham sócios estrangeiros

residentes no exterior, salvo se esses forem lá domicilados, bem como diversas profissões

regulamentadas: empresas montadoras de estandes para feiras, escolas livres, de línguas

estrangeiras, artes, cursos técnicos e gerenciais, empresas que atuem com produção cultural e

prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado; ou, ainda, se a licitação for dispensável ou
inexigível
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artística, empresas que atuem com produção cinematográfica e de artes cênicas, academias de

dança, de capoeira, de ioga e de artes marciais, academias de atividades físicas, desportivas, de

natação e escolas de esportes, empresas que elaborem programas de computadores, inclusive

jogos eletrônicos, desde que desenvolvidos em estabelecimento do optante, empresas que atuem

com licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, empresas que

atuem com planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, desde que

realizados em estabelecimento do optante e escritórios de serviços contábeis. Também foram

beneficiadas, pela falta de vedação na nova lei, a exemplo do que ocorria no Estatuto anterior, as

microempresas e empresas de pequeno porte cujo titular ou sócio com participação relevante em

seu capital adquira bens ou realize gastos em valor incompatível com os rendimentos por ele

declarados; ou, ainda, quando esse titular ou sócio esteja inscrito em Dívida Ativa da União ou do

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) cuja exigibilidade não esteja suspensa.

Por outro lado, foram expressamente vedadas de ingressar no novo

regime tributário as sociedades cooperativas, salvo as de consumo. Melhor solução, ao invés da

vedação geral, seria a previsão de tratamento específico para tais sociedades, pois elas, nos atos

cooperados, possuem regras próprias adequadas às suas peculiaridades, mas, em relação aos atos

não-cooperados, sujeitam-se às mesmas regras dedicadas aos demais empresários". Também

foram expressamente vedados os prestadores de serviços de comunicação e de consultoria. Esta

vedação, contudo, representa um zelo excessivo por parte do legislador, na medida em que tais

atividades, por serem profissões regulamentadas, já eram objeto de vedação mais genérica. Foi

incluída, ainda, vedação aos benefícios da nova lei para a microempresa ou empresa de pequeno

porte 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 receita de R$ 2.400.000,00 (dois
milhões e quatrocentos mil reais anuais), restringido-se, ainda mais, a possibilidade de gozo dos

benefícios a membros de grupos empresariais":

Principalmente por pressão das Administrações Tributárias Estaduais foi

vedado o ingresso das microempresas e empresas de pequeno porte que prestem serviço de

transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, que sejam geradoras, transmissoras,

distribuidoras ou comercializadoras de energia elétrica; bem como das que exerçam atividade de

importação ou fabricação de automóveis e motocicletas ou importação de combustíveis. Essas

hipóteses de vedação acabam não se justificando, pois, se a preocupação maior é das

Obviamente partindo-se da premissa de que a soma das receitas dos atos não-cooperados esteja dentro dos
limites para enquadramento como microempresa ou etllpresa de pequeno porte.

10 Há uma outra vedação relacionada a grupos empresariais prevista na Lei Complementar n.2. 123, de 2006" a qual
impede o gozo de benefícios pela etllpresa de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como
empresário ou seja sócia de outra etllpresa que receba tratarncrrto jurídico diferenciado nos termos da referida lei,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite anual de receita bruta de R$ 2.400.000,00, mas essa vedação
pode ser considerada como decorrente da antiga vedação prevista no Simples Federal de concessão de benefícios
à empresa cujo titular ou sócio participasse com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra etllpresa, desde
que a receita bruta global ultrapassasse o limite de R$ 2.400.000,00.
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Adminsitraçães Tributárias Estaduais, a Lei Complementar poderia ter previsto a vedação de

tratamento beneficiado apenas no que se refere ao ICMS.

Em relação às hipóteses de vedação de ingresso no lucro presumido,

cabe lembrar que podem optar por ele todos os contribuintes do imposto de renda das pessoas

jurídicas, exceto aqueles:

I - cuja receita total, no ano-calendário anterior, seja superior ao limite de

vinte e quatro milhões de reais, ou proporcional ao número de meses do período, quando inferior

a doze meses;

II CUjas atividades sejam de bancos cornercrais, bancos de

investimentos, bancos de desenvolvimento, Caixas econômicas, sociedades de crédito,

financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras de títulos,

valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de

arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização

e entidades de previdência privada aberta;

III - que tenham lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do

exterior;

IV - que, autorizadas pela legislaçao tributária, usufruam de benefícios

fiscais relativos à isenção ou redução do imposto;

V - que, no decorrer do ano-caledário, tenham efetuado pagamento

mensal do imposto de renda pelo regime de estimativa; e

VI - que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de

serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração

de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios resultante de vendas mercantis a

prazo ou de prestação de serviços (factoring).

Observa-se que o único descompasso entre as hipóteses de vedação do

lucro presumido com aquelas previstas pelo Simples Nacional diz respeito ao item III, pois uma

microempresa ou uma empresa de pequeno porte que tenha um sócio residente no exterior pode

auferir lucros, rendimentos ou ganhos de capital fora do país e, assim, ser optante do Simples

Nacional (regime mais benéfico), mas não do lucro presumido (regime mais gravoso).



COMPARAÇÃO ENTRE O IMPACTO TRIBUTÁRIO DO SIMPLES FEDERAL OU DO

LUCRO PRESUMIDO EM RELAÇÃO AO SIMPLES NACIONAL"

A comparação entre o Simples Nacional e o Simples Federal não

corresponde ao mero cotejo de alíquotas, pois o Simples Federal adotava uma metodologia de

cálculo diferente do Simples Nacional, na medida em que, no antigo regime, no mês de janeiro de

cada ano-calendário, as microempresas e as empresas de pequeno porte utilizavam a alíquota mais

baixa aplicável prevista no Simples Federal, passando a utilizar alíquotas mais altas na medida em

que iam acumulando receitas durante o próprio ano. Já o Simples Nacional adota o seguinte

critério: para efeito de determinação de alíquota, a microempresa ou a empresa de pequno porte

utilizam toda a receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao do pagamento. Assim,

enquanto no Simples Federal havia uma grande oscilação das alíquotas durante o ano-calendário,

é esperado que no Simples Nacional essa sazonalidade seja extremamente reduzida, sobretudo se

a geração de receitas é uniforme ao longo do ano, de modo que ficará sobremaneira facilitado o

acompanhamento, por parte do Fisco, dos recolhimentos dos contribuintes, além de permitir aos

contribuintes uma melhor administração de seus fluxos de caixa. Por conta dessa diferença de

critério, foram adotadas as premissas metodológicas explicadas no Apêndice.

É preciso, ainda, lembrar que o antigo Simples Federal previa apenas um

único grupo de alíquotas para as atividades comerciais e industriais, as quais, em relação às

atividades de prestação serviços, eram majoradas em cinqüenta por cento 12
. Já a tributação na

forma da Lei Complementar n" 123, de 2006, é feita sob a forma de cinco anexos diferentesU

Quanto ao lucro presumido, adotam-se como premissas que todas as

atividades encontravam-se sujeitas ao percentual de trinta e dois por cento de presunção do lucro

para efeito de determinação do imposto de renda e que estavam sendo tributadas pela Cofins e

pelas Contribuições para o PIS/Pasep na forma cumulativa!4

11 A inclusão de n ovas possibili dades de vedação, qu e n ão er am or iginal me nte pr evistas n a L ei n~ 9.3 17, de 1996, p ode implicar
aume nto de carga tributária p ara os setores vedados. P or outro lado, a inclusão de n ov as atividades n o ro l da quelas p assíveis
de ingresso p ode impor tar, p ara essas, redução do ônus fiscal. Apesar disso, n ão será feita a anál ise de tais setores específicos
n o pr esen te est udo, visto que ele possui um escopo m ais geral de abordagem.

12 E xceto n o caso de crec hes e pr é-escolas, qu e utili zavam as m esmas alíquotas das empresas comerc iais e industriais.
13 Em r elação à co mparação do Anexo V do Simples Nacio nal com o lUCIO pr esumido, para efeitos do pr esen te estudo será feita

unicamen te a co mparação tomando-se em conta que o empresário p ossui fo lha de salár ios m ais encargos supe rior a qu aren ta
p or cento do fatu rame nto, pr emissa essa utili zada na de fin ição da n ov a lei p ara difer en ciar essa mi cro empresa da quela qu e
tenha um p er fil m ais p essoal na pr estação de serviços e que, portanto, n ão se enqua dra como empresária à luz do art. 966,
p arágrafo único, do Código Civil.

14 No caso do lUCIO pr esumido, ado tadas as pr emi ssas apo n tadas, têm-se as seguintes alíquo tas: 3,00% p ara a Cofins, 0,09% p ara
a Con tribuição Soc ial sobre o Lucro, 0,0065% p ara as Co ntribuições p ara o P IS/Pasep e, n o caso do imposto de r en da, h á
uma pr esunção de qu e o lUCIO equivale a 32% sobre a receita bru ta, sendo aplicadas as alíquo tas de 15% sobre esse valor para
r eceit as brutas até R$ 240.000,00 anuais, ou 25% n os demais casos.
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15

A tabela a seguir resume as possibilidades de comparação en tre as

atividades do antigo Simples Federal e do Lucro Presumido com o novo Simples Nacional:

Regra
Regra atual Quadro
do Simples Comparativo

anterior
Nacional e Gráfico

microempresas e etllpresas de pequeno porte comerciais Simples Anexo I 1e2

Federal

microempresas e etllpresas de pequeno porte industriais -f Simples Anexo I 1e2

Federal

veículos de comunicação, de radiodifusão sonora e de sons e Simples Anexo I 1e2

imagens, e mídia externa Federal

creches, pré-escolas e estabelecimentos de ensino fundamental Simples Anexo III 3e4

Federal

agências terceirizadas de correios Simples Anexo III 3e4

Federal +
50%

agências de viagem e turismo Simples Anexo III 5e6

Federal +
50%

centros de formação de condutores de veículos automotores de Simples Anexo III 5e6

transporte terrestre de passageiros e de carga Federal +
50%

agências lotéricas Simples Anexo III 5e6

Federal +
50%

microempresas e empresas de pequeno porte que prestem serviços Simples Anexo III 5e6

de manutenção e reparação de automóveis, caminhões, ônibus, Federal +
outros veículos pesados, tratores, máquinas e equipamentos 50%

agrícolas

nncroetllpresas e empresas de pequeno porte que prestem serviços Simples Anexo III 5e6

A rigor, para as empresas industri ais, a com pa ração deveria ser feita en tre o Anexo II do Simples N acional e o an tigo Simples
Fed eral . Entretanto, a única difer enç a en tre o Anexo I e o II do Simples N acional é o fato de qu e é adicionada a alíquota
correspo n den te ao IPI, no importe de 0,5%, a qu al correspon de exa tame n te ao acréscimo qu e era feito n o Simples Fed eral
para a cobran ça desse imposto . Assim, desconsid erando o IPI, qu e n ão traz aumen to ou redução de carga tributária, uma vez
que a parcela co rrespon den te ao seu recolhimento é igual n os dois Siste mas (N acional e Fed eral), pode ser dad o o m esmo
tr atamento às em presas come rciais e industri ais, ou seja, comp arar o Anexo I com o antigo Sim ples Fed eral .
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Regra
Regra atual Quadro
do Simples Comparativo

anterior
Nacional e Gráfico

de instalação, manutenção e reparação de acessónos para veículos Federal +
automotores 50%

microempresas e empresas de pequeno porte que prestem serviços Simples Anexo III 5e6

de manutenção e reparação de motocicletas, motonetas e bicicletas Federal +
50%

microempresas e empresas de pequeno porte que prestem serviços Simples Anexo III 5e6

de instalação, manutenção e reparação de máquinas de escritório e Federal +
de informática 50%

nncroetllpresas e empresas de pequeno porte que prestem serviços Simples Anexo III 5e6

de reparos hidráulicos, elétricos, pintura e carpintaria crn residências Federal +
ou estabelecimentos civis ou empresariais, bem como manutenção e 50%

reparação de aparelhos eletrodomésticos

nncroetllpresas e empresas de pequeno porte que prestem serviços Simples Anexo III 5e6

de instalação e manutenção de aparelhos e sistemas de ar Federal +
condicionado, refrigeração, ventilação, aquecimento e tratamento de 50%

ar em ambientes controlados

transporte municipal de passageiros -v 17 Simples Anexo III 5e6

Federal +
50%

nncroetllpresas e etllpresas de pequeno porte de construção de Lucro Anexo IV 7

imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de Presumido

subempreitada

etllpresas montadoras de estandes para feiras Lucro Anexo IV 7

Presumido

escolas livres, de línguas estrangeiras, artes, cursos técnicos e Lucro Anexo IV 7

gerenams Presumido

nncroetllpresas e empresas de pequeno porte que se dediquem a Lucro Anexo IV 7

16

17

As micr oempresas e em presas de p equen o porte da área de transporte s eram op tan tes do anti go r egime tributário, m as a nov a
lei proibiu o ingresso no Simples N acional das micr oempresas e em presas de p equen o porte que pr estem serviço de transporte
intermunicipal e inter estadual de p assageiro s.
A Lei Co mpleme ntar n.s: 127, de 14 de agosto de 200 7, determina que as atividades de transporte municipal de p assageiro s
sejam tributad as, até 31 de dezembro de 200 7, com b ase no Anexo IV e, a partir de 1~ de janeir o de 2008, com base no Anexo
III. T endo em vista o cará ter transitório da tributação com b ase no Anexo IV, op ta-se, n o pr esente es tudo, por efetuar a
com p aração unicamente com b ase n o Anexo III.
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Regra
Regra atual Quadro
do Simples Comparativo

anterior
Nacional e Gráfico

produção cultural e artística Presumido

nncroetllpresas e empresas de pequeno porte que se dediquem a Lucro Anexo IV 7

produção cinematográfica e de artes cênicas Presumido

nncroetllpresas e empresas de pequeno porte que se dediquem, Lucro Anexo V 8

cumulativamente, a administração e locação de imóveis de terceiros Presumido

academias de dança, de capoeira, de ioga e de artes marciais Lucro Anexo V 8

Presumido

academias de atividades físicas, desportivas, de natação e escolas de Lucro Anexo V 8

esportes Presumido

nncroetllpresas e empresas de pequeno porte que se dediquem a Lucro Anexo V 8

elaboração de programas de computadores, inclusive Jogos Presumido

eletrônicos, desde que desenvolvidos em estabelecimento do

optante

nncroetllpresas e empresas de pequeno porte que se dediquem a Lucro Anexo V 8

licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de Presumido

computação

nncroetllpresas e empresas de pequeno porte que se dediquem a Lucro Anexo V 8

planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas Presumido

eletrônicas, desde que realizados em estabelecimento do optante

escritórios de serviços contábeis Lucro Anexo V 8

Presumido

microempresas e empresas de pequeno porte que se dediquem a Lucro Anexo V 8

serviço de vigilância, limpeza ou conservação Presumido

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após O cotejo entre as diversas formas de tributação, nota-se que os

setores de creches e pré-escolas foram os mais prejudicados com o novo regime tributário.

Quanto aos demais setores, mesmo os de serviços tributados pelo Anexo V e que têm folha de

salários superior a 40%, o novo Sistema Tributário é vantajoso em muitas das faixas de receita.

Para os setores tributados pelo Anexo V que possuem folha inferior a 40%, o lucro presumido

acaba sendo mais vantajoso que o Simples Nacional, pois a alíquota mais alta daquele é a de
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11,74%, ao passo que neste seriam aplicáveis as alíquotas de 14,00%18, 14,50%19 ou 15,00%20

Apesar disso, liá necessidade de alguns ajustes no Novo Estatuto das

Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte. Um dos principais é a necessidade de criação

de um mecanismo de crédito presumido em relação ao ICMS para as empresas não optantes pelo

Simples Nacional que venham a adquirir produtos ou serviços de microempresas ou empresas de

pequeno porte por ele optantes. Ainda que essa demanda não tenlia sido abordada no presente

estudo, visto que objetivava a análise dos impactos tributários apenas sobre as microempresas e

empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, pelo fato de essas não transferirem

crédito de ICMS às demais empresas, há uma elevação da carga tributária incidente sobre a cadeia

produtiva na hipótese de existência, em algum de seus elos, de optantes pelo Simples N aciona!.

Uma alternativa ao mecanismo de crédito do ICMS seria a possibilidade

de opção pelo Simples Nacional apenas em relação à parte correspondente aos tributos e

contribuições federais, permitindo, à opção do contribuinte, que ele permaneça, quanto aos

estaduais e municipais, no mesmo regime previsto para as demais empresas. Da mesma forma,

seria aconselhável a adoção dessa alternativa em relação àqueles setores de atividade vedados de

opção pelo Simples Nacional em virtude de interesses mais específicos de Estados e Municípios.

Associado a isso, uma das maiores críticas que se faz ao novo regime é o

fato de que não contemplou de modo adequado os setores de serviços. Quanto a essa crítica,

observa-se que, na verdade, diferentemente do Simples Federal, há possibilidade de ingresso de

muito mais setores no Simples Nacional do que no regime anterior. Além disso, há que se

ressaltar a existência de dois grandes obstáculos à abertura do regime aos prestadores de serviços.

O primeiro é que, diferemente do que ocorre com o comércio e com a indústria, a prestação de

serviços é abrange atividades as mais diversas possíveis, não sendo possível determinar um único

percentual de alíquota a ser destinado à Seguridade Social, em substituição aos recolhimentos

sobre a folha de pagamentos, pois os diversos tipos de atividade possuem configurações de mão

de-obra as mais variadas. O segundo é que muitas sociedades prestadoras de serviços amparam

se, de modo quase que exclusivo, na atividade de apenas um sócio, caracterizando uma relação

pessoal e, por que não dizê-lo, personalíssima. Nessas circunstâncias, a possibilidade de

pagamento dos tributos e contribuições federais na forma do Simples Nacional traria uma grande

distorção à conformação das atividades econômicas, na medida em que os contribuintes pessoas

físicas estariam sujeitos a uma carga tributária entre duas a quatro vezes maior do que as

sociedades optantes pelo Simples N aciona!.

18 Caso a relação folha de salários / fatur ame n to seja m aior ou igual a 0,30 e m enor que 0,40.
19 Caso a relação folha de salários / fatur ame n to seja m aior ou igual a 0,20 e m enor que 0,30.
20 Caso a relação folha de salários / fatur ame n to seja m enor que 0,20.

-----------lif------------



Malgrado essas considerações, o novo regime parece estar bem adaptado

aos propósitos a que se destina, observando-se que seria razoável aguardar pelo menos até o final

do ano-calendário de 2008 para a realização de modificações estruturais mais relevantes no

mesmo, a fim de que se tivesse um período mínimo de aplicação efetiva da nova lei, de modo a se

possibilitarem estudos com dados concretos que possibilitem soluções mais acertadas.
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Gráfico 1 - Comparativo entre o Simples Nacional e o Federal - Comércio e Indústria - ME
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Receita Bruta Total Total Diferença IRPJ IRPJ Diferença CSLL CSLL Diferença COFINS COFINS Diferença PIS/Pasep PIS/Pasep Diferença INSS INSS Diferença

Acumulada Simples Simples Carga Simples Simples Carga Simples Simples Carga Simples Simples Carga Simples Simples Carga Simples Simples Carga

nos doze meses anteriores Federal Nacional Tributári Federal Nacional Tributári Federal Nacional Tributári Federal Nacional Tributári Federal Nacional Tributári Federal Nacional Tributári
a a a a a a

até 60 3,00% 2,75% -0,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 0,21% -0,09% 0,90% 0,74% -0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 1,80% 1,80% 0,00%

de60a90 4,16% 2,75% -1,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32% 0,21% -0,11% 0,96% 0,74% -0,22% 0,00% 0,00% 0,00% 2,88% 1,80% -1,08%

de90a120 4,26% 2,75% -1,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,36% 0,21% -0,15% 1,07% 0,74% -0,33% 0,00% 0,00% 0,00% 2,83% 1,80% -1,03%

De 120 a240 4,70% 3,61% -1,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,43% 0,36% -0,07% 1,29% 1,08% -0,21% 0,00% 0,00% 0,00% 2,98% 2,17% -0,81%

De 240 a 360 5,05% 4,51% -0,54% 0,08% 0,31% 0,23% 0,45% 0,31% -0,14% 1,34% 0,95% -0,39% 0,05% 0,23% 0,18% 3,13% 2,71% -0,42%

De 360 a480 5,31% 4,98% -0,33% 0,18% 0,35% 0,17% 0,44% 0,35% -0,09% 1,31% 1,04% -0,27% 0,11% 0,25% 0,14% 3,27% 2,99% -0,28%

De 480 a 600 5,55% 5,02% -0,53% 0,24% 0,35% 0,11% 0,44% 0,35% -0,09% 1,32% 1,05% -0,27% 0,15% 0,25% 0,10% 3,39% 3,02% -0,37%

De 600 a 720 5,77% 5,46% -0,31% 0,28% 0,38% 0,10% 0,45% 0,38% -0,07% 1,34% 1,15% -0,19% 0,19% 0,27% 0,08% 3,52% 3,28% -0,24%

De 720 a 840 5,99% 5,52% -0,47% 0,32% 0,39% 0,07% 0,46% 0,39% -0,07% 1,36% 1,16% -0,20% 0,21% 0,28% 0,07% 3,64% 3,30% -0,34%

De 840 a 960 6,20% 5,58% -0,62% 0,35% 0,39% 0,04% 0,47% 0,39% -0,08% 1,39% 1,17% -0,22% 0,23% 0,28% 0,05% 3,76% 3,35% -0,41%

De 960 a 1.080 6,41% 5,96% -0,45% 0,37% 0,42% 0,05% 0,48% 0,42% -0,06% 1,43% 1,25% -0,18% 0,25% 0,30% 0,05% 3,89% 3,57% -0,32%

De 1.080 a 1.200 6,62% 6,02% -0,60% 0,39% 0,43% 0,04% 0,49% 0,43% -0,06% 1,46% 1,26% -0,20% 0,27% 0,30% 0,03% 4,01% 3,60% -0,41%

De 1.200 a 1.320 6,83% 6,57% -0,26% 0,42% 0,46% 0,04% 0,50% 0,46% -0,04% 1,50% 1,38% -0,12% 0,28% 0,33% 0,05% 4,13% 3,94% -0,19%

De 1.320 a 1.440 7,03% 6,63% -0,40% 0,44% 0,46% 0,02% 0,51% 0,46% -0,05% 1,54% 1,39% -0,15% 0,30% 0,33% 0,03% 4,25% 3,99% -0,26%

De 1.440 a 1.560 7,24% 6,68% -0,56% 0,45% 0,47% 0,02% 0,53% 0,47% -0,06% 1,57% 1,40% -0,17% 0,32% 0,33% 0,02% 4,37% 4,01% -0,36%

De 1.560 a 1.680 7,44% 6,75% -0,69% 0,47% 0,47% 0,00% 0,54% 0,47% -0,07% 1,61% 1,42% -0,19% 0,33% 0,34% 0,01% 4,49% 4,05% -0,44%

De 1.680 a 1.800 7,65% 6,81% -0,84% 0,49% 0,48% -0,01% 0,55% 0,48% -0,07% 1,65% 1,43% -0,22% 0,34% 0,34% 0,00% 4,61% 4,08% -0,53%

De 1.800 a 1.920 7,85% 7,41% -0,44% 0,51% 0,52% 0,01% 0,57% 0,52% -0,05% 1,69% 1,56% -0,13% 0,36% 0,37% 0,01% 4,73% 4,44% -0,29%

De 1.920 a 2.040 8,05% 7,47% -0,58% 0,52% 0,52% 0,00% 0,58% 0,52% -0,06% 1,72% 1,57% -0,15% 0,37% 0,37% 0,00% 4,85% 4,49% -0,36%

De 2.040 a 2.160 8,25% 7,54% -0,71% 0,54% 0,53% -0,01% 0,59% 0,53% -0,06% 1,76% 1,58% -0,18% 0,39% 0,38% -0,01% 4,97% 4,52% -0,45%

De 2.160 a 2.280 8,46% 7,60% -0,86% 0,56% 0,53% -0,03% 0,61% 0,53% -0,08% 1,80% 1,60% -0,20% 0,40% 0,38% -0,02% 5,09% 4,56% -0,53%

De 2.280 a 2.400 8,66% 7,66% -1,00% 0,57% 0,54% -0,03% 0,62% 0,54% -0,08% 1,84% 1,60% -0,24% 0,41% 0,38% -0,03% 5,21% 4,60% -0,61%

Acima de 2.400 9,31% 9,19% -0,11% 0,63% 0,65% 0,02% 0,67% 0,65% -0,02% 1,97% 1,92% -0,05% 0,42% 0,46% 0,03% 5,62% 5,52% -0,10%

----------------Imr------------------



Gráfico 2 - Comparativo entre o Simples Nacional e o Federal - Comércio e Indústria - EPP
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QUADRO 2 - COMPARATIVO ENTRE O SIMPLES NACIONAL E O SIMPLES FEDERAL PARA EPP (COMÉRCIO E INDÚSTRIA)

Receita Bruta Total Total Diferença IRPJ IRPJ Diferença CSLL CSLL Diferença COFINS COFINS Diferença PIS/Pasep PIS/Pasep Diferença INSS INSS Diferença

Acumulada Simples Simples Carga Simples Simples Carga Simples Simples Carga Simples Simples Carga Simples Simples Carga Simples Simples Carga

nos doze meses Federal Nacional Tributária Federal Nacional Tributária Federal Nacional Tributária Federal Nacional Tributária Federal Nacional Tributária Federal Nacional Tributária
anteriores

até 60.000 5,40% 2,75% -2,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,54% 0,21% -0,33% 1,62% 0,74% -0,88% 0,00% 0,00% 0,00% 3,24% 1,80% -1,44%

de60a90 5,40% 2,75% -2,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,54% 0,21% -0,33% 1,62% 0,74% -0,88% 0,00% 0,00% 0,00% 3,24% 1,80% -1,44%

de90a120 5,40% 2,75% -2,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,54% 0,21% -0,33% 1,62% 0,74% -0,88% 0,00% 0,00% 0,00% 3,24% 1,80% -1,44%

De 120 a240 5,40% 3,61% -1,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,54% 0,36% -0,18% 1,62% 1,08% -0,54% 0,00% 0,00% 0,00% 3,24% 2,17% -1,07%

De 240 a 360 5,47% 4,51% -0,96% 0,08% 0,31% 0,23% 0,51% 0,31% -0,20% 1,54% 0,95% -0,59% 0,05% 0,23% 0,18% 3,29% 2,71% -0,58%

De 360 a480 5,61% 4,98% -0,63% 0,18% 0,35% 0,17% 0,49% 0,35% -0,14% 1,46% 1,04% -0,42% 0,11% 0,25% 0,14% 3,38% 2,99% -0,39%

De 480 a 600 5,78% 5,02% -0,76% 0,24% 0,35% 0,11% 0,48% 0,35% -0,13% 1,43% 1,05% -0,38% 0,15% 0,25% 0,10% 3,48% 3,02% -0,46%

De 600 a 720 5,96% 5,46% -0,50% 0,28% 0,38% 0,10% 0,48% 0,38% -0,10% 1,43% 1,15% -0,28% 0,19% 0,27% 0,08% 3,59% 3,28% -0,31%

De 720 a 840 6,15% 5,52% -0,63% 0,32% 0,39% 0,07% 0,48% 0,39% -0,09% 1,44% 1,16% -0,28% 0,21% 0,28% 0,07% 3,70% 3,30% -0,40%

De 840 a 960 6,34% 5,58% -0,76% 0,35% 0,39% 0,04% 0,49% 0,39% -0,10% 1,46% 1,17% -0,29% 0,23% 0,28% 0,05% 3,82% 3,35% -0,47%

De 960 a 1.080 6,54% 5,96% -0,58% 0,37% 0,42% 0,05% 0,50% 0,42% -0,08% 1,49% 1,25% -0,24% 0,25% 0,30% 0,05% 3,93% 3,57% -0,36%

De 1.080 a 1.200 6,73% 6,02% -0,71% 0,39% 0,43% 0,04% 0,51% 0,43% -0,08% 1,51% 1,26% -0,25% 0,27% 0,30% 0,03% 4,05% 3,60% -0,45%

De 1.200 a 1.320 6,93% 6,57% -0,36% 0,42% 0,46% 0,04% 0,52% 0,46% -0,06% 1,55% 1,38% -0,17% 0,28% 0,33% 0,05% 4,17% 3,94% -0,23%

De 1.320 a 1.440 7,13% 6,63% -0,50% 0,44% 0,46% 0,02% 0,53% 0,46% -0,07% 1,58% 1,39% -0,19% 0,30% 0,33% 0,03% 4,28% 3,99% -0,29%

De 1.440 a 1.560 7,32% 6,68% -0,64% 0,45% 0,47% 0,02% 0,54% 0,47% -0,07% 1,61% 1,40% -0,21% 0,32% 0,33% 0,02% 4,40% 4,01% -0,39%

De 1.560 a 1.680 7,52% 6,75% -0,77% 0,47% 0,47% 0,00% 0,55% 0,47% -0,08% 1,65% 1,42% -0,23% 0,33% 0,34% 0,01% 4,52% 4,05% -0,47%

De 1.680 a 1.800 7,72% 6,81% -0,91% 0,49% 0,48% -0,01% 0,56% 0,48% -0,08% 1,68% 1,43% -0,25% 0,34% 0,34% 0,00% 4,64% 4,08% -0,56%

De 1.800 a 1.920 7,92% 7,41% -0,51% 0,51% 0,52% 0,01% 0,58% 0,52% -0,06% 1,72% 1,56% -0,16% 0,36% 0,37% 0,01% 4,76% 4,44% -0,32%

De 1.920 a 2.040 8,12% 7,47% -0,65% 0,52% 0,52% 0,00% 0,59% 0,52% -0,07% 1,75% 1,57% -0,18% 0,37% 0,37% 0,00% 4,88% 4,49% -0,39%

De 2.040 a 2.160 8,31% 7,54% -0,77% 0,54% 0,53% -0,01% 0,60% 0,53% -0,07% 1,79% 1,58% -0,21% 0,39% 0,38% -0,01% 5,00% 4,52% -0,48%

De 2.160 a 2.280 8,51% 7,60% -0,91% 0,56% 0,53% -0,03% 0,62% 0,53% -0,09% 1,83% 1,60% -0,23% 0,40% 0,38% -0,02% 5,11% 4,56% -0,55%

De 2.280 a 2.400 8,71% 7,66% -1,05% 0,57% 0,54% -0,03% 0,63% 0,54% -0,09% 1,87% 1,60% -0,27% 0,41% 0,38% -0,03% 5,23% 4,60% -0,63%

Acima de 2.400 9,35% 9,19% -0,16% 0,63% 0,65% 0,02% 0,67% 0,65% -0,03% 2,00% 1,92% -0,08% 0,42% 0,46% 0,03% 5,64% 5,52% -0,12%
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Gráfico 3 - Comparativo entre o Simples Nacional e o Federal - Creches e Pré-escolas - ME
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QUADRO 3 - COMPARATIVO ENTRE O SIMPLES NACIONAL E O SIMPLES FEDERAL PARA ME(CRECHES E PRÉ-ESCOLAS)

Receita Bruta Total Total Diferença IRPJ IRPJ Diferença CSLL CSLL Diferença COFINS COFINS Diferença PIS/Pasep PIS/Pasep Diferença INSS INSS Diferença

Acumulada Simples Simples Carga Simples Simples Carga Simples Simples Carga Simples Simples Carga Simples Simples Carga Simples Simples Carga

nos doze meses Federal Nacional Tributária Federal Nacional Tributária Federal Nacional Tributária Federal Nacional Tributária Federal Nacional Tributária Federal Nacional Tributária
anteriores

até 60 3,00% 4,00% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 0,39% 0,09% 0,90% 1,19% 0,29% 0,00% 0,00% 0,00% 1,80% 2,42% 0,62%

de60a90 4,16% 4,00% -0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32% 0,39% 0,07% 0,96% 1,19% 0,23% 0,00% 0,00% 0,00% 2,88% 2,42% -0,46%

de90a120 4,26% 4,00% -0,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,36% 0,39% 0,03% 1,07% 1,19% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 2,83% 2,42% -0,41%

De 120 a240 4,70% 5,42% 0,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,43% 0,54% 0,11% 1,29% 1,62% 0,33% 0,00% 0,00% 0,00% 2,98% 3,26% 0,28%

De 240 a 360 5,05% 6,76% 1,71% 0,08% 0,48% 0,40% 0,45% 0,43% -0,02% 1,34% 1,43% 0,09% 0,05% 0,35% 0,30% 3,13% 4,07% 0,94%

De 360 a480 5,31% 7,47% 2,16% 0,18% 0,53% 0,35% 0,44% 0,53% 0,09% 1,31% 1,56% 0,25% 0,11% 0,38% 0,27% 3,27% 4,47% 1,20%

De 480 a 600 5,55% 7,53% 1,98% 0,24% 0,53% 0,29% 0,44% 0,52% 0,08% 1,32% 1,58% 0,26% 0,15% 0,38% 0,23% 3,39% 4,52% 1,13%

De 600 a 720 5,77% 8,19% 2,42% 0,28% 0,57% 0,29% 0,45% 0,57% 0,12% 1,34% 1,73% 0,39% 0,19% 0,40% 0,21% 3,52% 4,92% 1,40%

De 720 a 840 5,99% 8,28% 2,29% 0,32% 0,59% 0,27% 0,46% 0,56% 0,10% 1,36% 1,74% 0,38% 0,21% 0,42% 0,21% 3,64% 4,97% 1,33%

De 840 a 960 6,20% 8,37% 2,17% 0,35% 0,59% 0,24% 0,47% 0,57% 0,10% 1,39% 1,76% 0,37% 0,23% 0,42% 0,19% 3,76% 5,03% 1,27%

De 960 a 1.080 6,41% 8,94% 2,53% 0,37% 0,63% 0,26% 0,48% 0,61% 0,13% 1,43% 1,88% 0,45% 0,25% 0,45% 0,20% 3,89% 5,37% 1,48%

De 1.080 a 1.200 6,62% 9,03% 2,41% 0,39% 0,63% 0,24% 0,49% 0,64% 0,15% 1,46% 1,89% 0,43% 0,27% 0,45% 0,18% 4,01% 5,42% 1,41%

De 1.200 a 1.320 6,83% 9,93% 3,10% 0,42% 0,69% 0,27% 0,50% 0,69% 0,19% 1,50% 2,07% 0,57% 0,28% 0,50% 0,22% 4,13% 5,98% 1,85%

De 1.320 a 1.440 7,03% 10,06% 3,03% 0,44% 0,69% 0,25% 0,51% 0,69% 0,18% 1,54% 2,09% 0,55% 0,30% 0,50% 0,20% 4,25% 6,09% 1,84%

De 1.440 a 1.560 7,24% 10,20% 2,96% 0,45% 0,71% 0,26% 0,53% 0,70% 0,17% 1,57% 2,10% 0,53% 0,32% 0,50% 0,19% 4,37% 6,19% 1,82%

De 1.560 a 1.680 7,44% 10,35% 2,91% 0,47% 0,71% 0,24% 0,54% 0,70% 0,16% 1,61% 2,13% 0,52% 0,33% 0,51% 0,18% 4,49% 6,30% 1,81%

De 1.680 a 1.800 7,65% 10,48% 2,83% 0,49% 0,72% 0,23% 0,55% 0,70% 0,15% 1,65% 2,15% 0,50% 0,34% 0,51% 0,17% 4,61% 6,40% 1,79%

De 1.800 a 1.920 7,85% 11,85% 4,00% 0,51% 0,78% 0,27% 0,57% 0,76% 0,19% 1,69% 2,34% 0,65% 0,36% 0,56% 0,20% 4,73% 7,41% 2,68%

De 1.920 a 2.040 8,05% 11,98% 3,93% 0,52% 0,78% 0,26% 0,58% 0,78% 0,20% 1,72% 2,36% 0,64% 0,37% 0,56% 0,19% 4,85% 7,50% 2,65%

De 2.040 a 2.160 8,25% 12,13% 3,88% 0,54% 0,80% 0,26% 0,59% 0,79% 0,20% 1,76% 2,37% 0,61% 0,39% 0,57% 0,18% 4,97% 7,60% 2,63%

De 2.160 a 2.280 8,46% 12,27% 3,81% 0,56% 0,80% 0,24% 0,61% 0,79% 0,18% 1,80% 2,40% 0,60% 0,40% 0,57% 0,17% 5,09% 7,71% 2,62%

De 2.280 a 2.400 8,66% 12,42% 3,76% 0,57% 0,81% 0,24% 0,62% 0,79% 0,17% 1,84% 2,42% 0,58% 0,41% 0,57% 0,16% 5,21% 7,83% 2,62%

Acima de 2.400 9,31% 14,90% 5,60% 0,63% 0,97% 0,35% 0,67% 0,95% 0,28% 1,97% 2,90% 0,93% 0,42% 0,68% 0,26% 5,62% 9,40% 3,78%

-----------Blr--------------



Gráfico 4 - Comparativo entre o Simples Nacional e o Federal - Creches e Pré-Escolas - EPP
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QUADRO 4 - COMPARATIVO ENTRE O SIMPLES NACIONAL E O SIMPLES FEDERAL PARA EPP (CRECHES E PRÉ-ESCOLAS)

Receita Bruta Total Total Diferença IRPJ IRPJ Diferença CSLL CSLL Diferença COFINS COFINS Diferença PIS/Pasep PIS/Pasep Diferença INSS INSS Diferença

Acumulada Simples Simples Carga Simples Simples Carga Simples Simples Carga Simples Simples Carga Simples Simples Carga Simples Simples Carga

nos doze meses Federal Nacional Tributária Federal Nacional Tributária Federal Nacional Tributária Federal Nacional Tributária Federal Nacional Tributária Federal Nacional Tributária
anteriores

até 60 5,40% 4,00% -1,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,54% 0,39% -0,15% 1,62% 1,19% -0,43% 0,00% 0,00% 0,00% 3,24% 2,42% -0,82%

de60a90 7,13% 4,00% -3,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,54% 0,39% -0,15% 1,62% 1,19% -0,43% 0,00% 0,00% 0,00% 4,97% 2,42% -2,55%

de90a120 6,63% 4,00% -2,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,54% 0,39% -0,15% 1,62% 1,19% -0,43% 0,00% 0,00% 0,00% 4,47% 2,42% -2,05%

De 120 a240 6,12% 5,42% -0,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,54% 0,54% 0,00% 1,62% 1,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,96% 3,26% -0,70%

De 240 a 360 5,90% 6,76% 0,86% 0,08% 0,48% 0,40% 0,51% 0,43% -0,08% 1,54% 1,43% -0,11% 0,05% 0,35% 0,30% 3,72% 4,07% 0,35%

De 360 a480 5,92% 7,47% 1,55% 0,18% 0,53% 0,35% 0,49% 0,53% 0,04% 1,46% 1,56% 0,10% 0,11% 0,38% 0,27% 3,69% 4,47% 0,78%

De 480 a 600 6,02% 7,53% 1,51% 0,24% 0,53% 0,29% 0,48% 0,52% 0,04% 1,43% 1,58% 0,15% 0,15% 0,38% 0,23% 3,72% 4,52% 0,80%

De 600 a 720 6,16% 8,19% 2,03% 0,28% 0,57% 0,29% 0,48% 0,57% 0,09% 1,43% 1,73% 0,30% 0,19% 0,40% 0,21% 3,79% 4,92% 1,13%

De 720 a 840 6,32% 8,28% 1,96% 0,32% 0,59% 0,27% 0,48% 0,56% 0,08% 1,44% 1,74% 0,30% 0,21% 0,42% 0,21% 3,87% 4,97% 1,10%

De 840 a 960 6,49% 8,37% 1,88% 0,35% 0,59% 0,24% 0,49% 0,57% 0,08% 1,46% 1,76% 0,30% 0,23% 0,42% 0,19% 3,96% 5,03% 1,07%

De 960 a 1.080 6,67% 8,94% 2,27% 0,37% 0,63% 0,26% 0,50% 0,61% 0,11% 1,49% 1,88% 0,39% 0,25% 0,45% 0,20% 4,06% 5,37% 1,31%

De 1.080 a 1.200 6,85% 9,03% 2,18% 0,39% 0,63% 0,24% 0,51% 0,64% 0,13% 1,51% 1,89% 0,38% 0,27% 0,45% 0,18% 4,16% 5,42% 1,26%

De 1.200 a 1.320 7,03% 9,93% 2,90% 0,42% 0,69% 0,27% 0,52% 0,69% 0,17% 1,55% 2,07% 0,52% 0,28% 0,50% 0,22% 4,27% 5,98% 1,71%

De 1.320 a 1.440 7,22% 10,06% 2,84% 0,44% 0,69% 0,25% 0,53% 0,69% 0,16% 1,58% 2,09% 0,51% 0,30% 0,50% 0,20% 4,38% 6,09% 1,71%

De 1.440 a 1.560 7,41% 10,20% 2,79% 0,45% 0,71% 0,26% 0,54% 0,70% 0,16% 1,61% 2,10% 0,49% 0,32% 0,50% 0,19% 4,49% 6,19% 1,70%

De 1.560 a 1.680 7,60% 10,35% 2,75% 0,47% 0,71% 0,24% 0,55% 0,70% 0,15% 1,65% 2,13% 0,48% 0,33% 0,51% 0,18% 4,60% 6,30% 1,70%

De 1.680 a 1.800 7,79% 10,48% 2,69% 0,49% 0,72% 0,23% 0,56% 0,70% 0,14% 1,68% 2,15% 0,47% 0,34% 0,51% 0,17% 4,71% 6,40% 1,69%

De 1.800 a 1.920 7,99% 11,85% 3,86% 0,51% 0,78% 0,27% 0,58% 0,76% 0,18% 1,72% 2,34% 0,62% 0,36% 0,56% 0,20% 4,83% 7,41% 2,58%

De 1.920 a 2.040 8,18% 11,98% 3,80% 0,52% 0,78% 0,26% 0,59% 0,78% 0,19% 1,75% 2,36% 0,61% 0,37% 0,56% 0,19% 4,94% 7,50% 2,56%

De 2.040 a 2.160 8,38% 12,13% 3,75% 0,54% 0,80% 0,26% 0,60% 0,79% 0,19% 1,79% 2,37% 0,58% 0,39% 0,57% 0,18% 5,06% 7,60% 2,54%

De 2.160 a 2.280 8,57% 12,27% 3,70% 0,56% 0,80% 0,24% 0,62% 0,79% 0,17% 1,83% 2,40% 0,57% 0,40% 0,57% 0,17% 5,17% 7,71% 2,54%

De 2.280 a 2.400 8,77% 12,42% 3,65% 0,57% 0,81% 0,24% 0,63% 0,79% 0,16% 1,87% 2,42% 0,55% 0,41% 0,57% 0,16% 5,29% 7,83% 2,54%

Acima de 2.400 9,40% 14,90% 5,50% 0,63% 0,97% 0,35% 0,67% 0,95% 0,27% 2,00% 2,90% 0,91% 0,42% 0,68% 0,26% 5,68% 9,40% 3,71%
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Gráfico 5 - Comparativo entre o Simples Nacional e o Federal - Anexo 111 - ME
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QUADRO 5 - COMPARATIVO ENTRE O SIMPLES NACIONAL E O SIMPLES FEDERAL-ANEXO III - ME

Receita Bruta Total Total Diferença IRPJ IRPJ Diferença CSLL CSLL Diferença COFINS COFINS Diferença PIS/Pasep PIS/Pasep Diferença INSS INSS Diferença

Acumulada Simples Simples Carga Simples Simples Carga Simples Simples Carga Simples Simples Carga Simples Simples Carga Simples Simples Carga

nos doze meses Federal Nacional Tributária Federal Nacional Tributária Federal Nacional Tributária Federal Nacional Tributária Federal Nacional Tributária Federal Nacional Tributária
anteriores

até 60 4,50% 4,00% -0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,45% 0,39% -0,06% 1,35% 1,19% -0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 2,70% 2,42% -0,28%

de60a90 6,24% 4,00% -2,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,48% 0,39% -0,09% 1,44% 1,19% -0,25% 0,00% 0,00% 0,00% 4,32% 2,42% -1,90%

de90a120 6,39% 4,00% -2,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,54% 0,39% -0,15% 1,61% 1,19% -0,42% 0,00% 0,00% 0,00% 4,24% 2,42% -1,82%

De 120 a240 7,05% 5,42% -1,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,65% 0,54% -0,11% 1,94% 1,62% -0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 4,47% 3,26% -1,21%

De 240 a 360 7,58% 6,76% -0,82% 0,12% 0,48% 0,36% 0,67% 0,43% -0,24% 2,01% 1,43% -0,58% 0,07% 0,35% 0,28% 4,70% 4,07% -0,63%

De 360 a480 7,97% 7,47% -0,50% 0,27% 0,53% 0,26% 0,66% 0,53% -0,13% 1,97% 1,56% -0,41% 0,17% 0,38% 0,21% 4,90% 4,47% -0,43%

De 480 a 600 8,32% 7,53% -0,79% 0,36% 0,53% 0,17% 0,67% 0,52% -0,15% 1,98% 1,58% -0,40% 0,23% 0,38% 0,15% 5,09% 4,52% -0,57%

De 600 a 720 8,66% 8,19% -0,47% 0,42% 0,57% 0,15% 0,67% 0,57% -0,10% 2,01% 1,73% -0,28% 0,28% 0,40% 0,12% 5,28% 4,92% -0,36%

De 720 a 840 8,99% 8,28% -0,71% 0,48% 0,59% 0,11% 0,69% 0,56% -0,13% 2,05% 1,74% -0,31% 0,32% 0,42% 0,10% 5,46% 4,97% -0,49%

De 840 a 960 9,31% 8,37% -0,94% 0,52% 0,59% 0,07% 0,70% 0,57% -0,13% 2,09% 1,76% -0,33% 0,35% 0,42% 0,07% 5,65% 5,03% -0,62%

De 960 a 1.080 9,62% 8,94% -0,68% 0,56% 0,63% 0,07% 0,72% 0,61% -0,11% 2,14% 1,88% -0,26% 0,38% 0,45% 0,07% 5,83% 5,37% -0,46%

De 1.080 a 1.200 9,93% 9,03% -0,90% 0,59% 0,63% 0,04% 0,74% 0,64% -0,10% 2,19% 1,89% -0,30% 0,40% 0,45% 0,05% 6,01% 5,42% -0,59%

De 1.200 a 1.320 10,24% 9,93% -0,31% 0,62% 0,69% 0,07% 0,75% 0,69% -0,06% 2,25% 2,07% -0,18% 0,43% 0,50% 0,07% 6,19% 5,98% -0,21%

De 1.320 a 1.440 10,55% 10,06% -0,49% 0,65% 0,69% 0,04% 0,77% 0,69% -0,08% 2,30% 2,09% -0,21% 0,45% 0,50% 0,05% 6,37% 6,09% -0,28%

De 1.440 a 1.560 10,86% 10,20% -0,66% 0,68% 0,71% 0,03% 0,790/0 0,70% -0,09% 2,36% 2,10% -0,26% 0,47% 0,50% 0,03% 6,56% 6,19% -0,37%

De 1.560 a 1.680 11,17% 10,35% -0,81% 0,71% 0,71% 0,00% 0,81% 0,70% -0,11% 2,42% 2,13% -0,29% 0,50% 0,51% 0,02% 6,74% 6,30% -0,44%

De 1.680 a 1.800 11,47% 10,48% -0,99% 0,73% 0,72% -0,01% 0,83% 0,70% -0,13% 2,47% 2,15% -0,32% 0,52% 0,51% -0,01% 6,92% 6,40% -0,52%

De 1.800 a 1.920 11,77% 11,85% 0,08% 0,76% 0,78% 0,02% 0,85% 0,76% -0,09% 2,53% 2,34% -0,19% 0,54% 0,56% 0,02% 7,10% 7,41% 0,31%

De 1.920 a 2.040 12,08% 11,98% -0,10% 0,78% 0,78% 0,00% 0,87% 0,78% -0,09% 2,59% 2,36% -0,23% 0,56% 0,56% 0,00% 7,28% 7,50% 0,22%

De 2.040 a 2.160 12,38% 12,13% -0,25% 0,81% 0,80% -0,01% 0,89% 0,79% -0,10% 2,64% 2,37% -0,27% 0,58% 0,57% -0,01% 7,46% 7,60% 0,14%

De 2.160 a 2.280 12,69% 12,27% -0,42% 0,84% 0,80% -0,04% 0,91% 0,79% -0,12% 2,70% 2,40% -0,30% 0,60% 0,57% -0,03% 7,64% 7,71% 0,07%

De 2.280 a 2.400 12,99% 12,42% -0,57% 0,86% 0,81% -0,05% 0,93% 0,79% -0,14% 2,76% 2,42% -0,34% 0,62% 0,57% -0,05% 7,82% 7,83% 0,01%

Acima de 2.400 13,96% 14,90% 0,94% 0,94% 0,97% 0,03% 1,00% 0,95% -0,05% 2,96% 2,90% -0,06% 0,63% 0,68% 0,05% 8,43% 9,40% 0,97%

-----------mr--------------



Gráfico 6 - Comparativo entre o Simples Nacional e o Federal - Anexo 111 - EPP
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QUADRO 6 - COMPARATIVO ENTRE O SIMPLES NACIONAL E O SIMPLES FEDERAL-ANEXO III - EPP

Receita Bruta Total Total Diferença IRPJ IRPJ Diferença CSLL CSLL Diferença COFINS COFINS Diferença PIS/Pasep PIS/Pasep Diferença INSS INSS Diferença

Acumulada Simples Simples Carga Simples Simples Carga Simples Simples Carga Simples Simples Carga Simples Simples Carga Simples Simples Carga

nos doze meses Federal Nacional Tributária Federal Nacional Tributária Federal Nacional Tributária Federal Nacional Tributária Federal Nacional Tributária Federal Nacional Tributária
anteriores

até 60 8,10% 4,00% -4,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,81% 0,39% -0,42% 2,43% 1,19% -1,24% 0,00% 0,00% 0,00% 4,86% 2,42% -2,44%

de60a90 8,10% 4,00% -4,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,81% 0,39% -0,42% 2,43% 1,19% -1,24% 0,00% 0,00% 0,00% 4,86% 2,42% -2,44%

de90a120 8,10% 4,00% -4,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,81% 0,39% -0,42% 2,43% 1,19% -1,24% 0,00% 0,00% 0,00% 4,86% 2,42% -2,44%

De 120 a240 8,10% 5,42% -2,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,81% 0,54% -0,27% 2,43% 1,62% -0,81% 0,00% 0,00% 0,00% 4,86% 3,26% -1,60%

De 240 a 360 8,21% 6,76% -1,45% 0,12% 0,48% 0,36% 0,77% 0,43% -0,34% 2,31% 1,43% -0,88% 0,07% 0,35% 0,28% 4,93% 4,07% -0,86%

De 360 a480 8,42% 7,47% -0,95% 0,27% 0,53% 0,26% 0,73% 0,53% -0,20% 2,18% 1,56% -0,62% 0,17% 0,38% 0,21% 5,07% 4,47% -0,60%

De 480 a 600 8,67% 7,53% -1,14% 0,36% 0,53% 0,17% 0,72% 0,52% -0,20% 2,14% 1,58% -0,56% 0,23% 0,38% 0,15% 5,22% 4,52% -0,70%

De 600 a 720 8,95% 8,19% -0,76% 0,42% 0,57% 0,15% 0,72% 0,57% -0,15% 2,14% 1,73% -0,41% 0,28% 0,40% 0,12% 5,38% 4,92% -0,46%

De 720 a 840 9,23% 8,28% -0,95% 0,48% 0,59% 0,11% 0,72% 0,56% -0,16% 2,16% 1,74% -0,42% 0,32% 0,42% 0,10% 5,55% 4,97% -0,58%

De 840 a 960 9,52% 8,37% -1,15% 0,52% 0,59% 0,07% 0,74% 0,57% -0,17% 2,19% 1,76% -0,43% 0,35% 0,42% 0,07% 5,72% 5,03% -0,69%

De 960 a 1.080 9,81% 8,94% -0,87% 0,56% 0,63% 0,07% 0,75% 0,61% -0,14% 2,23% 1,88% -0,35% 0,38% 0,45% 0,07% 5,90% 5,37% -0,53%

De 1.080 a 1.200 10,10% 9,03% -1,07% 0,59% 0,63% 0,04% 0,76% 0,64% -0,12% 2,27% 1,89% -0,38% 0,40% 0,45% 0,05% 6,07% 5,42% -0,65%

De 1.200 a 1.320 10,39% 9,93% -0,46% 0,62% 0,69% 0,07% 0,78% 0,69% -0,09% 2,32% 2,07% -0,25% 0,43% 0,50% 0,07% 6,25% 5,98% -0,27%

De 1.320 a 1.440 10,69% 10,06% -0,63% 0,65% 0,69% 0,04% 0,79% 0,69% -0,10% 2,37% 2,09% -0,28% 0,45% 0,50% 0,05% 6,43% 6,09% -0,34%

De 1.440 a 1.560 10,990/0 10,20% -0,79% 0,68% 0,71% 0,03% 0,81% 0,70% -0,11% 2,42% 2,10% -0,32% 0,47% 0,50% 0,03% 6,60% 6,19% -0,41%

De 1.560 a 1.680 11,28% 10,35% -0,93% 0,71% 0,71% 0,00% 0,83% 0,70% -0,13% 2,47% 2,13% -0,34% 0,50% 0,51% 0,02% 6,78% 6,30% -0,48%

De 1.680 a 1.800 11,58% 10,48% -1,10% 0,73% 0,72% -0,01% 0,85% 0,70% -0,15% 2,53% 2,15% -0,38% 0,52% 0,51% -0,01% 6,96% 6,40% -0,56%

De 1.800 a 1.920 11,88% 11,85% -0,03% 0,76% 0,78% 0,02% 0,86% 0,76% -0,10% 2,58% 2,34% -0,24% 0,54% 0,56% 0,02% 7,14% 7,41% 0,27%

De 1.920 a 2.040 12,17% 11,98% -0,19% 0,78% 0,78% 0,00% 0,88% 0,78% -0,10% 2,63% 2,36% -0,27% 0,56% 0,56% 0,00% 7,31% 7,50% 0,19%

De 2.040 a 2.160 12,47% 12,13% -0,34% 0,81% 0,80% -0,01% 0,90% 0,79% -0,11% 2,69% 2,37% -0,32% 0,58% 0,57% -0,01% 7,49% 7,60% 0,11%

De 2.160 a 2.280 12,77% 12,27% -0,50% 0,84% 0,80% -0,04% 0,92% 0,79% -0,13% 2,74% 2,40% -0,34% 0,60% 0,57% -0,03% 7,67% 7,71% 0,04%

De 2.280 a 2.400 13,07% 12,42% -0,65% 0,86% 0,81% -0,05% 0,94% 0,79% -0,15% 2,80% 2,42% -0,38% 0,62% 0,57% -0,05% 7,85% 7,83% -0,02%

Acima de 2.400 14,03% 14,90% 0,87% 0,94% 0,97% 0,03% 1,01% 0,95% -0,06% 3,00% 2,90% -0,09% 0,63% 0,68% 0,05% 8,45% 9,40% 0,94%
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Gráfico 7 - Comparativo entre o Simples Nacional e o Lucro Presumido - Anexo IV
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QUADRO 7 - COMPARATIVO ENTRE O SIMPLES NACIONAL E O LUCRO PRESUMIDO -ANEXO IV DA LC 123/06

Receita Bruta Total Total Diferença IRPJ IRPJ Diferença CSLL CSLL Diferença COFINS COFINS Diferença PIS/Pasep PIS/Pasep Diferença

Acumulada Lucro Simples Carga Lucro Simples Carga Lucro Simples Carga Cumulativa Simples Carga Cumulativa Simples Carga

nos doze meses Presumido Nacional Tributária Presumido Nacional Tributária Presumido Nacional Tributária Nacional Tributária Nacional Tributária
anteriores

até 60 8,54% 2,50% -6,04% 4,80% 0,00% -4,80% 0,09% 1,22% 1,13% 3,00% 1,28% -1,72% 0,65% 0,00% -0,65%

de60a90 8,54% 2,50% -6,04% 4,80% 0,00% -4,80% 0,09% 1,22% 1,13% 3,00% 1,28% -1,72% 0,65% 0,00% -0,65%

de90a120 8,54% 2,50% -6,04% 4,80% 0,00% -4,80% 0,09% 1,22% 1,13% 3,00% 1,28% -1,72% 0,65% 0,00% -0,65%

De 120 a240 8,54% 3,75% -4,79% 4,80% 0,00% -4,80% 0,09% 1,84% 1,75% 3,00% 1,91% -1,09% 0,65% 0,00% -0,65%

De 240 a 360 8,54% 4,20% -4,34% 4,80% 0,16% -4,64% 0,09% 1,85% 1,76% 3,00% 1,95% -1,05% 0,65% 0,24% -0,41%

De 360 a480 8,54% 4,65% -3,89% 4,80% 0,52% -4,28% 0,09% 1,87% 1,78% 3,00% 1,99% -1,01% 0,65% 0,27% -0,38%

De 480 a 600 11,74% 5,10% -6,64% 8,00% 0,89% -7,11% 0,09% 1,89% 1,80% 3,00% 2,03% -0,97% 0,65% 0,29% -0,36%

De 600 a 720 11,74% 5,55% -6,19% 8,00% 1,25% -6,75% 0,09% 1,91% 1,82% 3,00% 2,07% -0,93% 0,65% 0,32% -0,33%

De 720 a 840 11,74% 6,00% -5,74% 8,00% 1,62% -6,38% 0,09% 1,93% 1,84% 3,00% 2,11% -0,89% 0,65% 0,34% -0,31%

De 840 a 960 11,74% 6,45% -5,29% 8,00% 2,00% -6,00% 0,09% 1,95% 1,86% 3,00% 2,15% -0,85% 0,65% 0,35% -0,30%

De 960 a 1.080 11,74% 6,90% -4,84% 8,00% 2,37% -5,63% 0,09% 1,97% 1,88% 3,00% 2,19% -0,81% 0,65% 0,37% -0,28%

De 1.080 a 1.200 11,74% 7,35% -4,39% 8,00% 2,74% -5,26% 0,09% 2,00% 1,91% 3,00% 2,23% -0,77% 0,65% 0,38% -0,27%

De 1.200 a 1.320 11,74% 7,80% -3,94% 8,00% 3,12% -4,88% 0,09% 2,01% 1,92% 3,00% 2,27% -0,73% 0,65% 0,40% -0,25%

De 1.320 a 1.440 11,74% 8,25% -3,49% 8,00% 3,49% -4,51% 0,09% 2,03% 1,94% 3,00% 2,31% -0,69% 0,65% 0,42% -0,23%

De 1.440 a 1.560 11,74% 8,70% -3,04% 8,00% 3,86% -4,14% 0,09% 2,05% 1,96% 3,00% 2,35% -0,65% 0,65% 0,44% -0,21%

De 1.560 a 1.680 11,74% 9,15% -2,59% 8,00% 4,23% -3,77% 0,09% 2,07% 1,98% 3,00% 2,39% -0,61% 0,65% 0,46% -0,19%

De 1.680 a 1.800 11,74% 9,60% -2,14% 8,00% 4,60% -3,40% 0,09% 2,10% 2,01% 3,00% 2,43% -0,57% 0,65% 0,47% -0,18%

De 1.800 a 1.920 11,74% 10,05% -1,69% 8,00% 4,90% -3,10% 0,09% 2,19% 2,10% 3,00% 2,47% -0,53% 0,65% 0,49% -0,16%

De 1.920 a 2.040 11,74% 10,50% -1,24% 8,00% 5,21% -2,79% 0,09% 2,27% 2,18% 3,00% 2,51% -0,49% 0,65% 0,51% -0,14%

De 2.040 a 2.160 11,74% 10,95% -0,79% 8,00% 5,51% -2,49% 0,09% 2,36% 2,27% 3,00% 2,55% -0,45% 0,65% 0,53% -0,12%

De 2.160 a 2.280 11,74% 11,40% -0,34% 8,00% 5,81% -2,19% 0,09% 2,45% 2,36% 3,00% 2,59% -0,41% 0,65% 0,55% -0,10%

De 2.280 a 2.400 11,74% 11,85% 0,11% 8,00% 6,12% -1,88% 0,09% 2,53% 2,44% 3,00% 2,63% -0,37% 0,65% 0,57% -0,08%

Acima de 2.400 11,74% 14,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Gráfico 8 - Comparativo entre o Simples Nacional e o Lucro Presumido - Anexo V
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QUADRO 8 - COMPARATIVO ENTRE O SIMPLES NACIONAL E O LUCRO PRESUMIDO -ANEXO V DA LC 123/06
Receita Bruta Total Total Diferença IRPJ IRPJ Diferença CSLL CSLL Diferença COFINS COFINS Diferença PIS/Pasep PIS/Pasep Diferença

Acumulada Lucro Simples Carga Lucro Simples Carga Lucro Simples Carga Cumulativa Simples Carga Cumulativa Simples Carga

nos doze meses Presumido Nacional Tributária Presumido Nacional Tributária Presumido Nacional Tributária Nacional Tributária Nacional Tributária
anteriores

até 60 8,54% 4,00% -4,54% 4,80% 0,00% -4,80% 0,09% 1,96% 1,87% 3,00% 2,04% -0,96% 0,65% 0,00% -0,65%

de60a90 8,54% 4,00% -4,54% 4,80% 0,00% -4,80% 0,09% 1,96% 1,87% 3,00% 2,04% -0,96% 0,65% 0,00% -0,65%

de90a120 8,54% 4,00% -4,54% 4,80% 0,00% -4,80% 0,09% 1,96% 1,87% 3,00% 2,04% -0,96% 0,65% 0,00% -0,65%

De 120 a240 8,54% 4,48% -4,06% 4,80% 0,00% -4,80% 0,09% 2,20% 2,11% 3,00% 2,28% -0,72% 0,65% 0,00% -0,65%

De 240 a 360 8,54% 4,96% -3,58% 4,80% 2,23% -2,57% 0,09% 1,14% 1,05% 3,00% 1,34% -1,66% 0,65% 0,25% -0,40%

De 360 a480 8,54% 5,44% -3,10% 4,80% 2,45% -2,35% 0,09% 1,25% 1,16% 3,00% 1,47% -1,53% 0,65% 0,27% -0,38%

De 480 a 600 11,74% 5,92% -5,82% 8,00% 2,66% -5,34% 0,09% 1,36% 1,27% 3,00% 1,60% -1,40% 0,65% 0,30% -0,35%

De 600 a 720 11,74% 6,40% -5,34% 8,00% 2,88% -5,12% 0,09% 1,47% 1,38% 3,00% 1,73% -1,27% 0,65% 0,32% -0,33%

De 720 a 840 11,74% 6,88% -4,86% 8,00% 3,10% -4,90% 0,09% 1,58% 1,49% 3,00% 1,86% -1,14% 0,65% 0,34% -0,31%

De 840 a 960 11,74% 7,36% -4,38% 8,00% 3,31% -4,69% 0,09% 1,69% 1,60% 3,00% 1,99% -1,01% 0,65% 0,37% -0,28%

De 960 a 1.080 11,74% 7,84% -3,90% 8,00% 3,53% -4,47% 0,09% 1,80% 1,71% 3,00% 2,12% -0,88% 0,65% 0,39% -0,26%

De 1.080 a 1.200 11,74% 8,32% -3,42% 8,00% 3,74% -4,26% 0,09% 1,91% 1,82% 3,00% 2,25% -0,75% 0,65% 0,42% -0,23%

De 1.200 a 1.320 11,74% 8,80% -2,94% 8,00% 3,96% -4,04% 0,09% 2,02% 1,93% 3,00% 2,38% -0,62% 0,65% 0,44% -0,21%

De 1.320 a 1.440 11,74% 9,28% -2,46% 8,00% 4,18% -3,82% 0,09% 2,13% 2,04% 3,00% 2,51% -0,49% 0,65% 0,46% -0,19%

De 1.440 a 1.560 11,74% 9,76% -1,98% 8,00% 4,39% -3,61% 0,09% 2,24% 2,15% 3,00% 2,64% -0,36% 0,65% 0,49% -0,16%

De 1.560 a 1.680 11,74% 10,24% -1,50% 8,00% 4,61% -3,39% 0,09% 2,36% 2,27% 3,00% 2,76% -0,24% 0,65% 0,51% -0,14%

De 1.680 a 1.800 11,74% 10,72% -1,02% 8,00% 4,82% -3,18% 0,09% 2,47% 2,38% 3,00% 2,89% -0,11% 0,65% 0,54% -0,11%

De 1.800 a 1.920 11,74% 11,20% -0,54% 8,00% 5,04% -2,96% 0,09% 2,58% 2,49% 3,00% 3,02% 0,02% 0,65% 0,56% -0,09%

De 1.920 a 2.040 11,74% 11,68% -0,06% 8,00% 5,26% -2,74% 0,09% 2,69% 2,60% 3,00% 3,15% 0,15% 0,65% 0,58% -0,07%

De 2.040 a 2.160 11,74% 12,16% 0,42% 8,00% 5,47% -2,53% 0,09% 2,80% 2,71% 3,00% 3,28% 0,28% 0,65% 0,61% -0,04%

De 2.160 a 2.280 11,74% 12,64% 0,90% 8,00% 5,69% -2,31% 0,09% 2,91% 2,82% 3,00% 3,41% 0,41% 0,65% 0,63% -0,02%

De 2.280 a 2.400 11,74% 13,50% 1,76% 8,00% 6,08% -1,93% 0,09% 3,11% 3,02% 3,00% 3,65% 0,65% 0,65% 0,68% 0,03%

Acima de 2.400 11,74% 16,20% 4,46% 8,00% 7,290/0 -0,71% 0,09% 3,73% 3,64% 3,00% 4,37% 1,37% 0,65% 0,81% 0,16%
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Vedações relativas à forma de constituição da ME ou EPP

Constituída sob a forma de sociedade por ações Constituída sob a forma de sociedade por ações E ssa v edação impede o gozo de qualquer

benefício da lei complementar

Constituída sob a forma de cooperativas, salvo E ssa v edação impede o gozo de qualquer

as de consumo benefício da lei complementar

Vedações relativas ao til'o de atividade desenvolvida'!

Cuja atividade seja banco comercial, banco de Que exerça atividade de banco comercial, de E ssa v edação impede o gozo de qualquer

investimentos, banco de desenvolvimento, investimentos e de desenvolvimento, de caixa benefício da lei complementar

Caixa econômica, sociedade de crédito, econômica, de sociedade de crédito,

financiamento e investimento, sociedade de financiamento e investimento ou de crédito

crédito imobiliário, sociedade corretora de imobiliário, de corretora ou de distribuidora de
titulas, v alo res mobiliários e câmbio, titulas, v alo re s mobiliários e câmbio, de

distribuidora de títulos e v alo re s mobiliários, empresa de arrendamento m ercantil, de seguros

empresa de arrendamento mercantil, privados e de capitalização ou de previdência

cooperativa de crédito, empresas de seguros complementar

privados e de capitalização e entidade de

previdência privada aberta

Que se dedique à compra e à v enda, ao Que se dedique ao loteamento e à incorporação E ssa vedação impede apenas o ingresso no

loteamento, à incorporação ou à construção de de imóveis Simples Nacional, não prejudicando o gozo de

21 A Lei n~ 9.317, de 1996, proib ia a in clusão, n o Sim ples Federal, de p essoas jur ídi cas cuja r eceit a decorrente da ven da de b en s impor tados fosse supe rior a cin qüen ta p or cen to, b em como
daqu elas qu e realizassem a impor tação de b en s estr ange iros. E ssas ved ações for am revogadas p ela Medida Provisória qu e, atualme nte, tem o número 2.158-3 5, de 24 de agosto de 200 1.
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imóveis benefícios não-tributários

Que realize operações relativas a locação ou

administração de imóveis

Que realize operações relativas a propaganda e Que preste serviço de comunicação Es sa vedação impede apenas o ingresso no

publicidade, excluídos os veículos de Simples Nacional, não prejudicando o gozo dos

comunicação benefícios não-tributários

Que realize operações relativas a

armazenamento e depósito de produtos de

terceiros

Que realize operações relativas a factoring Que explore atividade de prestação cumulativa Es sa vedação impede apenas o ingresso no

e contínua de serviços de assessoria creditícia, Simples Nacional, não prejudicando o gozo de

gestão de crédito, seleção e fiSCOS, benefícios não-tributários

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 realize operações relativas a prestação de Que realize cessão ou locação de mão-de-obra Es sa vedação impede apenas o ingresso no

serviço vigilância, limpeza, conservação e Simples Nacional, não prejudicando o gozo de

locação de mão-de-obra benefícios não-tributários previstos na lei
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complementar

Que preste serviços profissionais de corretor, Que tenha por finalidade a prestação de Essa vedação impede apenas o ingresso no

representante comercial, despachante, ator, serviços decorrentes do exercício de atividade Simples Nacional, não prejudicando o gozo de

empre-sário, diretor ou produtor de intelectual, de natureza técnica, científica, benefícios não-tributários

espetáculos, cantor, músico, dançarino, médi- desportiva, artística ou cultural, que constitua

co, dentista, enfermeiro, veterinário, profissão regulamentada ou não, bem como a

engenheiro, arquiteto, físico, químico, que preste serviços de instrutor, de corretor, de

economista, contador, au-ditor, consultor, despachante ou de qualquer tipo de

estatís-tico, administrador, pro-gramador, intermediação de negócios

analista de sis-tema, advogado, psicó-logo,

professor, jornalista, publicitário, fisicultor, ou

assemelhados, e de qual-quer outra profissão

cujo exercício dependa de habilitação

profissionalle-galmente exigida

Que realize atividade de consultoria Essa vedação impede apenas o ingresso no

Simples Nacional, não prejudicando o gozo de

benefícios não-tributários

Que exerça a atividade de industrialização, por Que exerça atividade de produção ou venda no Essa vedação impede apenas o ingresso no

conta própria ou por encomenda, de Bebidas, atacado de bebidas alcoólicas, bebidas Simples Nacional, não prejudicando o gozo de

líquidos alcoólicos e vinagres, resíduos e tributadas pelo IPI com alíquota específica, benefícios não-tributários

desperdícios das indústrias alimentares, cigarros, cigarrilhas, charutos) filtros para
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alimentos preparados para animais e tabaco e cigarros, armas de fogo, munições e pólvoras,

sucedâneos manufaturados, sujeitos I· d 22seus a exp OSiVOS e etonantes

tributação mediante adoção de alíquota

específica

Que preste serviço de transporte intermunicipal Essa vedação impede apenas o ingresso no

e interestadual de passageiros Simples Nacional, não prejudicando o gozo de

benefícios não-tributários previstos na lei

complementar

Que seja geradora, transmissora, distribuidora Essa vedação impede apenas o ingresso no

ou comercializadora de energia elétrica Simples Nacional, não prejudicando o gozo de

benefícios não-tributários previstos na lei

complementar

Que exerça atividade de importação ou Essa vedação impede apenas o ingresso no

fabricação de automóveis e motocicletas Simples Nacional, não prejudicando o gozo de

benefícios não-tributários previstos na lei

complementar

Que exerça atividade de importação de Essa vedação impede apenas o ingresso no

combustíveis Simples Nacional, não prejudicando o gozo de

22 A redação desse dispositivo foi alterada pela Lei complementar n!? 127, de 14 de agosto de 2007. Em sua redação original, o dispositivo impedia a opção pelo Simples
Nacional das pessoas jurídicas que exercessem 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% (vinte por cento) ou com alíquota específica. Conforme o texto original, estariam vedadas de optar pelo Simples Nacional,
por exemplo, as pequenas indústrias de sorvetes e cosméticos.
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benefícios não-tributários previstos na lei

complementar

Vedações relativas à composição do Quadro social ou à pessoa dos sócios ou administradores

Que tenha SÓCiO estrangeiro, residente no Que tenha sócio domiciliado no exterior Essa vedação impede apenas o ingresso no

exterior Simples Nacional, não prejudicando o gozo de

benefícios não-tributários previstos na lei

complementar

Constituída sob qualquer forma, de cujo capital De cUJo capital participe entidade da Essa vedação impede apenas o ingresso no

participe entidade da administração pública, administração pública, direta ou indireta, Simples Nacional, não prejudicando o gozo de

direta ou indireta, federal, estadual ou municipal federal, estadual ou municipal benefícios não-tributários previstos na lei

complementar

Que seja filial, sucursal, agênCia ou Que seja filial, sucursal, agênCia ou Es sa vedação impede o gozo de qualquer

representação, no país, de pessoa jurídica com representação, no País, de pessoa jurídica com benefício da lei complementar

sede no exterior sede no exterior

Que participe do capital de outra pessoa Que participe do capital de outra pessoa Es sa vedação impede o gozo de qualquer

jurídica, ressalvados os investimentos jurídica benefício da lei complementar

provenientes de incentivos fiscais efetuados

antes da vigência da Lei n" 7.256, de 27 de

novembro de 1984, quando se tratar de

microempresa, ou antes da vigência desta Lei,

quando se tratar de empresa de pequeno porte
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De cujo capital participe, como SÓCiO, outra De cujo capital participe outra pessoa jurídica Es sa vedação impede o gozo de qualquer
pessoa jurídica benefício da lei complementar

Cujo titular ou SÓCiO participe com mais de Cujo titular ou SÓCiO participe com mais de Es sa vedação impede o gozo de qualquer

10% (dez por cento) do capital de outra 10% (dez por cento) do capital de outra benefício da lei complementar
empresa, desde que a receita bruta global empresa não beneficiada pela Lei Comlementar,

ultrapasse o limite de R$ 2.400.000,00 desde que a receita bruta global ultrapasse o

limite de receita bruta de R$ 2.400.000,00

Cujo SÓCiO ou titular seja administrador ou Es sa vedação impede o gozo de qualquer

equiparado de outra pessoa jurídica com fins benefício da lei complementar

lucrativos, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de receita de R$ 2.400.000,00

(dois milhões e quatrocentos mil reais anuais)

Cujo titular, ou SÓCiO com participação em seu

capital superior a 10% (dez por cento), adquira
bens ou realize gastos em valor incompatível

com os rendimentos por ele declarados

De cujo capital participe pessoa física que seja Es sa vedação impede o gozo de qualquer
inscrita como empresário ou seja sócia de outra benefício da lei complementar

empresa que receba tratamento jurídico

diferenciado nos termos desta Lei
Complementar, desde que a receita bruta global

ultrapasse o limite de receita de R$ 2.400.000,00
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(dois milhões e quatrocentos mil reais anuais)

Que seja resultante de CIsão ou qualquer outra Resultante ou remanescente de cisão ou Es sa vedação impede o gozo de qualquer

forma de desmembramento da pessoa jurídica, qualquer outra fauna de desmembramento de benefício da lei complementar

salvo em relação aos eventos ocorridos antes da pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5

vigência desta Lei (cinco) anos-calendário anteriores

V eda~ões em fun~ão da existência de débitos

Que tenha débito inscrito em Dívida Ativa da Que possua débito com o Instituto Nacional do Essa vedação impede apenas o ingresso no

União ou do Instituto Nacional do Seguro Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Simples Nacional, não prejudicando o gozo de

Social - INSS, cuja exigibilidade não esteja Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja benefícios não-tributários previstos na lei

suspensa exigibilidade não esteja suspensa complementar

Cujo titular, ou SÓCiO que participe de seu

capital com mais de 10% (dez por cento), esteja

inscrito em Dívida Ativa da União ou do

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,

cuja exigibilidade não esteja suspensa
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APÊNDICE - METODOLOGIA EMPREGADA PARA A COMPARAÇÃO

As alíquotas do Simples Federal eram aplicáveis sobre intervalos distintos de

receita bruta, conforme o montante de receitas acumulado durante o ano-calendário. Foi utilizada,

para a comparação, a premissa de que o contribuinte do Simples Federal utilizaria ao máximo as

alíquotas mais baixas e, assim, foram aplicadas todas as alíquotas correspondentes aos intervalos

inferiores de receita bruta sobre a amplitude total dos intervalos e, em relação ao último intervalo

de receita, foi aplicada a alíquota sobre a média da amplitude do mesmo. Essa metodologia, ainda

que não encontre amparo no comportamento efetivo das receitas brutas dos contribuintes,

permite, na premissa de sua uniformidade, a comparação das mesmas. Exemplica-se: Imagine-se

uma empresa que fature R$ 10.000,00 em cada mês do ano-calendário. No mês de outubro, ela

teria o seguinte quadro, de acordo com o Simples Nacional:

Mês Receita do mês x Alíquota Total a recolher

ITaneiro R$ 10.000,00 x 3,00% R$ 300,00
Fevereiro R$ 10.000,00 x 3,00% R$ 300,00
Março R$ 10.000,00 x 3,00% R$ 300,00
Abril R$ 10.000,00 x 3,00% R$ 300,00
Maio R$ 10.000,00 x 3,00% R$ 300,00

I Junho R$ 10.000,00 x 3,00% R$ 300,00
IJulho R$ 10.000,00 x 4,00% R$ 400,00
Azosto R$ 10.000,00 x 4,00% R$ 400,00
Setembro R$ 10.000,00 x 4,00% R$ 400,00
Outubro R$ 10.000,00 x 5,00 % R$ 500,00
Carga Tributária Total Devido / Receita acumulada Alíquota efetiva

R$ 3500,00 / R$ 100.000,00 3,50 %

Com a aplicação da metodologia empregada, chega-se aos seguintes resultados:

Faixa de receita Receita do mês x Alíquota Total a recolher

I R$ 60.000,00 x 3,00% R$ 1.800,00
11 R$ 30.000,00 x 4,00% R$ 1.200,00
III R$ 15.000,00 x 5,00% R$ 750,00
Carga Tributária Total Devido / Receita acumulada Alíquota aparente

R$ 3.750,00 / R$ 105.000,00 3,57 %

Tome-se outro exemplo. Imagine-se uma empresa que fature R$ 200.000,00 em

cada mês do ano-calendário. No mês de outubro, ela teria o seguinte quadro:
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Mês Receita do mês x Alíquota Total a recolher

ITaneiro R$ 200.000,00 x 5,40% R$ 10.800,00
Fevereiro R$ 200.000,00 x 6,20% R$ 12.400,00
Março R$ 200.000,00 x 6,60% R$ 13.200,00
Abril R$ 200.000,00 x 7,40% R$ 14.800,00
Maio R$ 200.000,00 x 8,20% R$ 16.400,00

I[unho R$ 200.000,00 x 8,60% R$ 17.200,00

I Julho R$ 200.000,00 x 9,40% R$ 18.800,00
Agosto R$ 200.000,00 x 10,20% R$ 20.400,00
Setembro R$ 200.000,00 x 10,60% R$ 21.200,00
Outubro R$ 200.000,00 x 11,40% R$ 22.800,00
Carza Tributária Total Devido / Receita acumulada Alíquota efetiva

R$ 168.000,00 / R$ 2.000.000,00 8,40 %

Já pela metodologia empregada, o cálculo é feito como segue:

Faixa de receita Receita do mês x Alíquota Total a recolher

I R$ 240.000,00 x 5,40% R$ 12.960,00
11 R$ 120.000,00 x 5,80% R$ 6.960,00
III R$ 120.000,00 x 6,20% R$ 7.440,00
IV R$ 120.000,00 x 6,60% R$ 7.920,00
V R$ 120.000,00 x 7,00% R$ 8.400,00
VI R$ 120.000,00 x 7,40% R$ 8.880,00
VII R$ 120.000,00 x 7,80% R$ 9.360,00
VIII R$ 120.000,00 x 8,20% R$ 9.840,00
IX R$ 120.000,00 x 8,60% R$ 10.320,00
X R$ 120.000,00 x 9,00% R$ 10.800,00
XI R$ 120.000,00 x 9,40% R$ 11.280,00
XII R$ 120.000,00 x 9,80% R$ 11.760,00
XIII R$ 120.000,00 x 10,20% R$ 12.240,00
XIV R$ 120.000,00 x 10,60% R$ 12.720,00
XV R$ 120.000,00 x 11,00% R$ 13.200,00
XVI R$ 60.000,00 x 11,40% R$ 6.840,00
Carza Tributária Total Devido / Receita acumulada Alíquota aparente

R$ 160.920,00 / R$ 1.980.000,00 8,12 %

Nota-se que, para as empresas mais próximas do patamar inferior das alíquotas, a

metodologia empregada tende a apontar uma carga tributária pelo Simples Federal maior do que a

real, ao passo que para os patamares mais altos, chega-se a valores menores. Apesar disso, a

eventual discrepância no cálculo foi considerada desprezível para efeito de comparação.
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