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Objetivos do simples nacional 
 
 

•Apuração e recolhimento de impostos e contribuições 
federais, estaduais e municipais, mediante regime único 
de arrecadação. 

Arrecadação 
Simplificada 

•Cumprimento de obrigações trabalhistas e 
previdenciárias, inclusive de obrigações acessórias. 

Facilidade na 
Regularização 

•Acesso ao crédito e ao mercado, inclusive quanto à 
preferência nas aquisições de bens e serviços pelos 
Poderes Públicos. 

Acesso ao 
Mercado 
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Estrutura da legislação do simples nacional 

Artigo Tema 

Art. 1º Objeto da LC 123/06 

Art. 2º, I Comitê Gestor do Simples Nacional, vinculado ao Ministério da Fazenda 
para tratar dos aspectos tributários 

Art. 2º, III Comitê para Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da 
Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM para tratar do processo de 
registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas. 

Art. 2º, II Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
para tratar dos demais aspectos 

Art. 3ª Define microempresa e empresa de pequeno porte 

Art. 4ª ao 41 Institui o Simples Nacional 
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DA DEFINIÇÃO DE MICROEMPRESA E DE EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE  

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

Sociedade 
Empresária 

Sociedade 
Simples 

EIRELI 
Empresário 
Individual 

Devidamente registrados no registro de empresas mercantis ou no Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, conforme o caso, desde que dentro dos limites da receita bruta previstos na 

legislação. 
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DA DEFINIÇÃO DE MICROEMPRESA E DE EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE  

Microempresa 
Empresa de pequeno 

porte 
Microempreendedor 

individual 

Aufira, em cada ano-
calendário, receita 

bruta igual ou inferior a 
R$ 360.000,00 

Aufira, em cada ano-
calendário, receita 
bruta superior a R$ 

360.000,00 e igual ou 
inferior a R$ 
3.600.000,00 

Aufira receita bruta 
máxima anual de R$ 

60.000,00 
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CC, Art. 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada será 
constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, 
devidamente integralizado, que não será inferior a 100 (cem) vezes o 
maior salário-mínimo vigente no País. 
 
§ 1º O nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da 
expressão "EIRELI" após a firma ou a denominação social da empresa 
individual de responsabilidade limitada. 
 
§ 2º A pessoa natural que constituir empresa individual de 
responsabilidade limitada somente poderá figurar em uma única 
empresa dessa modalidade. 
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Empresas em início de atividade 
 
Os limites de receita bruta para definição de ME e EPP no ano-
calendário de início de atividade serão proporcionais ao número de 
meses compreendido entre o início da atividade e o final do respectivo 
ano-calendário, consideradas as frações de meses como um mês 
inteiro.  
 
A partir de 01/01/2012, os limites proporcionais para ME e EPP serão, 
respectivamente, de R$ 30.000,00 e de R$ 300.000,00 multiplicados 
pelo número de meses compreendido entre o início da atividade e o 
final do respectivo ano-calendário, consideradas as frações de meses 
como um mês inteiro. 
 

Deve-se considerar o somatório das receitas de 
todos os estabelecimentos. 
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Empresas exportadoras 
 
As EPP que auferirem receitas adicionais com exportações de mercadorias 
que não excederem ao limite de R$ 3.600.000,00 (somente 
comercialização) e receita no mercado interno no limite de R$ 
3.600.000,00 (comercialização e serviços) não serão excluídas do Simples 
Nacional. 
 
No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, os limites serão 
proporcionais ao número de meses de funcionamento. 
 
Inovação da Lei Complementar nº 147, de 2014: Serão consideradas 
separadamente as receitas brutas auferidas no mercado interno e aquelas 
decorrentes da exportação para fins de definir a alíquota e também calcular 
o valor da contribuição.  
 


