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Simples Nacional 

De acordo com a Secretaria da Receita Federal Brasileira, o Sistema 

Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) é um 

regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido previsto na Lei 

Complementar n° 123, de 14/12/2006, aplicável às Microempresas e 

às Empresas de Pequeno Porte, a partir de 01/07/2007. 
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A Lei Complementar nº 123/2006 estabelece normas gerais relativas 

às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte 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, às relações de 

trabalho, ao estímulo ao crédito, à capitalização e à inovação, ao acesso 

à justiça, dentre outros. 
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CRFB, Art. 146. Cabe à lei complementar: 
(...) 
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 
especialmente sobre: 
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as 
microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive 
regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 
155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da 
contribuição a que se refere o art. 239. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

 ICMS 
 Cota Patronal 
 PIS/PASEP 

COFINS 
 CSLL 
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Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso III, d, 
também poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos 
e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, observado que: 
I - será opcional para o contribuinte;  
II - poderão ser estabelecidas condições de enquadramento 
diferenciadas por Estado;  
III - o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da 
parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será 
imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento;  
IV - a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser 
compartilhadas pelos entes federados, adotado cadastro nacional único 
de contribuintes.  
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CRFB, Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios: 
(...) 
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas 
sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995) 
 
CRFB, Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim 
definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las 
pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, 
previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por 
meio de lei. 
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Lei 8.317/96 

Lei 9.841/99 

LC 123/06 

Simples Estaduais 
Lei Estadual nº 10.086/98 – SIMPLES 
Paulista 

DECRETO Nº 21.205/00 SIMPLES 
Candango 

Evolução legislativa 
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Os regimes especiais de tributação próprios da União, dos Estados 
e dos Municípios continuam em vigor a partir da vigência da LC 
123/06? 
 
Não! Os regimes especiais de tributação para ME e EPP próprios da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, tais como o 
Simples Federal, o Simples Paulista e o Simples Candango (do Distrito 
Federal), cessaram a partir da entrada em vigor do Simples Nacional 
 
CRFB, ADCT, art. 94. 
 


