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Simples Nacional 

Das Vedações ao Ingresso no Simples 
 
Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples 
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte, dentre 
outras, especialmente: 
1. Que tenha sócio domiciliado no exterior 
2. Que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, 
cuja exigibilidade não esteja suspensa 

3. Com ausência de inscrição ou com irregularidade em cadastro fiscal 
federal, municipal ou estadual, quando exigível. 

4. Que realize cessão ou locação de mão-de-obra;  
 



Simples Nacional 

Das Vedações ao Ingresso no Simples 
 
1. Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 
2. Que participe do capital de outra pessoa jurídica; 
3. Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de 

desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, 
financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora 
ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de 
empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de 
capitalização ou de previdência complementar; 

4. Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de 
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 
5 anos-calendário anteriores; 

5. Constituída sob a forma de sociedade por ações; 
 



Simples Nacional 

Das Vedações ao Ingresso no Simples 
 
1. que explore atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços 

de assessoria creditícia, gestão de crédito, seleção e riscos, 
administração de contas a pagar e a receber, gerenciamento de ativos 
(asset management), compras de direitos creditórios resultantes de 
vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring); 

2. de cujo capital participe entidade da administração pública, direta ou 
indireta, federal, estadual ou municipal; 

3. que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de 
passageiros, exceto quando na modalidade fluvial ou quando possuir 
características de transporte urbano ou metropolitano ou realizar-se 
sob fretamento contínuo em área metropolitana para o transporte de 
estudantes ou trabalhadores;         



Simples Nacional 

Das Vedações ao Ingresso no Simples 
 
1. que seja geradora, transmissora, distribuidora ou comercializadora 

de energia elétrica; 
2. que exerça atividade de importação ou fabricação de automóveis e 

motocicletas; 
3. que exerça atividade de importação de combustíveis; 
4. que exerça atividade de produção ou venda no atacado de cigarros, 

cigarrilhas, charutos, filtros para cigarros, armas de fogo, munições 
e pólvoras, explosivos e detonantes; 



Simples Nacional 

Das Vedações ao Ingresso no Simples 
 
LC 123/06, Art. 17 § 1º  As vedações relativas a exercício de atividades 
previstas no caput deste artigo não se aplicam às pessoas jurídicas que 
se dediquem exclusivamente às atividades referidas nos §§ 5o-B a 5o-E 
do art. 18 desta Lei Complementar, ou as exerçam em conjunto com 
outras atividades que não tenham sido objeto de vedação no caput 
deste artigo. 



Simples Nacional 

Qual o motivo que impedia que “profissionais liberais” optassem 
pelo SIMPLES NACIONAL? 
 
LC 123/06, Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições 
na forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de 
pequeno porte: 
 
(Revogado) XI - que tenha por finalidade a prestação de serviços 
decorrentes do exercício de atividade intelectual, de natureza técnica, 
científica, desportiva, artística ou cultural, que constitua profissão 
regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de instrutor, 
de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de 
negócios; 



Simples Nacional 

Entendimento do STF 



Simples Nacional 

O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) aprovou a Resolução 
CGSN nº 115, de 4/09/2014, que veicula os primeiros itens da 
regulamentação das alterações trazidas pela Lei Complementar nº 147, 
de 7 de agosto de 2014. 
 
Poderá optar pelo Simples Nacional a partir de 01/01/2015  a ME ou 
EPP que exerça as  atividades outrora vedadas, tais como: Jornalismo, 
publicidade, consultoria e outras atividades do setor de serviços que 
tenham por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício 
de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, 
artística ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou não, 
desde que não sujeitas à tributação na forma dos Anexos III, IV ou V 
da LC 123/2006. 



Simples Nacional 

Puderam optar pelo Simples Nacional ainda em 2014, as empresas de 
produção e comércio atacadista de refrigerantes, fisioterapia, 
corretagem de seguros e serviços advocatícios constituídas após a 
regulamentação da Lei Complementar nº 147/2014, pelo Comitê Gestor 
do Simples Nacional (CGSN). 
 
As atividades beneficiadas pela Lei Complementar nº 147/14 estarão 
sujeitas às alíquotas previstas no Anexo IV da Lei Complementar nº 
123/06, cujos percentuais variam de 16,93% a 22,45%, conforme o 
volume de receita bruta auferida durante o ano-calendário. 


