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Simples Nacional 

Determinação da base de cálculo 
 
LC 123/06, Art. 3º, §1º. Considera-se receita bruta, para fins do 
disposto no caput deste artigo, o produto da venda de bens e serviços 
nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o 
resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas 
canceladas e os descontos incondicionais concedidos.  
 
Para verificação do limite de receita bruta anual, deve-se utilizar a 
receita bruta do ano-calendário anterior ao da opção (base legal: art. 
16, § 1º, da Lei Complementar nº 123, de 2006), salvo no caso de 
empresa optante no ano de início de atividades. 



Simples Nacional 

Determinação da base de cálculo 
 
1. Os ganhos líquidos auferidos em aplicações de renda fixa ou 

variável não se incluem no conceito de receita bruta, com vistas à 
tributação pelo Simples Nacional.  

2. As gorjetas, sejam elas compulsórias ou não, integram a receita 
bruta que serve de base de cálculo do Simples Nacional. 
(Orientação conforme Soluções de Consulta Cosit nº 99, de 3 de 
abril de 2014, e nº 191, de 27 de junho de 2014.) 

3. Não podem ser excluídas da base de cálculo do Simples Nacional as 
despesas e custos que tive no processo produtivo ou na prestação 
do serviço, pois a base de cálculo do Simples Nacional é a receita 
bruta, não o lucro da empresa. Por isso, só podem ser excluídas as 
vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.  



Simples Nacional 

Determinação da base de cálculo 
 
1. Os juros moratórios, multas e quaisquer outros encargos auferidos 

em decorrência do atraso no pagamento de vendas a prazo não 
compõem a base de cálculo do Simples Nacional. (Base normativa: 
art. 2º, § 6º, da Resolução CGSN nº 94, de 2011) 

2. O custo do financiamento integra a base de cálculo, se estiver 
contido no valor dos bens ou serviços ou destacado no documento 
fiscal. (Base normativa: art. 2º, § 7º, da Resolução CGSN nº 94, de 
2011) 



Simples Nacional 

Tributos abrangidos pelo simples 
 

FEDERAIS ESTADUAIS MUNICIPAIS 

• Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica; 
• Imposto sobre Produtos Industrializados; 

(*) 
• Contribuição Social sobre o Lucro Líquido; 
• PIS/PASEP E COFINS (*) 
• Contribuição Patronal Previdenciária - CPP 

para a Seguridade Social, exceto no caso 
da microempresa e da empresa de 
pequeno porte que se dedique às 
atividades de prestação de serviços 
referidas no § 5º-C do art. 18 da Lei 
Complementar 123/2006. 

• Imposto sobre 
Operações 
Relativas à 
Circulação de 
Mercadorias e 
sobre Prestações 
de Serviços de 
Transporte 
Interestadual e 
Intermunicipal e 
de Comunicação 

• Imposto sobre 
Serviços de 
Qualquer Natureza; 



Simples Nacional 

EXCEÇÃO – IPI E PIS/COFINS 
 

IPI, PIS/PASEP e COFINS não se submeterão ao SIMPLES quando 

incidentes na importação de bens e serviços, conforme o disposto no 

inciso IX, art. 5º da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional - 

CGSN nº 94/2011. 



Simples Nacional 

Cálculo dos valores devidos 
 

LC 123/06, Art. 18.  O valor devido mensalmente pela microempresa 

ou empresa de pequeno porte, optante pelo Simples Nacional, será 

determinado mediante aplicação das alíquotas constantes das tabelas 

dos Anexos I a VI desta Lei Complementar sobre a base de cálculo de 

que trata o § 3o deste artigo, observado o disposto no § 15 do art. 3o.       



Simples Nacional 

Cálculo dos valores devidos 
 
LC 123/06, Art. 18. § 5º-B  Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 
desta Lei Complementar, serão tributadas na forma do Anexo III desta Lei 
Complementar as seguintes atividades de prestação de serviços: 
I - creche, pré-escola e estabelecimento de ensino fundamental, escolas 
técnicas, profissionais e de ensino médio, de línguas estrangeiras, de artes, 
cursos técnicos de pilotagem, preparatórios para concursos, gerenciais e 
escolas livres, exceto as previstas nos incisos II e III do § 5º-D deste 
artigo; 
II - agência terceirizada de correios; 
III - agência de viagem e turismo; 
IV - centro de formação de condutores de veículos automotores de 
transporte terrestre de passageiros e de carga; 
V - agência lotérica; (...) 



Simples Nacional 

Cálculo dos valores devidos 
 
LC 123/06, Art. 18. § 5º-C  Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta 
Lei Complementar, as atividades de prestação de serviços seguintes serão 
tributadas na forma do Anexo IV desta Lei Complementar, hipótese em que não 
estará incluída no Simples Nacional a contribuição prevista no inciso VI do 
caput do art. 13 desta Lei Complementar, devendo ela ser recolhida segundo a 
legislação prevista para os demais contribuintes ou responsáveis: 
I - construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a 
forma de subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem 
como decoração de interiores; 
II - (REVOGADO) III - (REVOGADO) IV - (REVOGADO) V - (REVOGADO) 
VI - serviço de vigilância, limpeza ou conservação. 
VII - serviços advocatícios.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 
2014) 



Simples Nacional 

Cálculo dos valores devidos 
 
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: 
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra; 
 
LC 123/06, Art. 18 § 5o-H.  A vedação de que trata o inciso XII do 
caput do art. 17 desta Lei Complementar não se aplica às atividades 
referidas no § 5o-C deste artigo. 



Simples Nacional 

Cálculo dos valores devidos 
 
LC 123/06, Art. 18. § 5º-D  Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 
desta Lei Complementar, as atividades de prestação de serviços seguintes 
serão tributadas na forma do Anexo V desta Lei Complementar: 
I - cumulativamente administração e locação de imóveis de terceiros; 
I - administração e locação de imóveis de terceiros;        (Redação dada 
pela Lei Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de efeito) 
II - academias de dança, de capoeira, de ioga e de artes marciais; 
III - academias de atividades físicas, desportivas, de natação e escolas de 
esportes; 
IV - elaboração de programas de computadores, inclusive jogos 
eletrônicos, desde que desenvolvidos em estabelecimento do optante; (...) 



Simples Nacional 

Cálculo dos valores devidos 
 
LC 123/06, Art. 18. § 5o-I.  Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 
17 desta Lei Complementar, as seguintes atividades de prestação de 
serviços serão tributadas na forma do Anexo VI desta Lei 
Complementar:        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)  
I - medicina, inclusive laboratorial e enfermagem;  
II - medicina veterinária;  
III - odontologia 



Simples Nacional 

Cálculo dos valores devidos 
 
IV - psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, acupuntura, podologia, 
fonoaudiologia, clínicas de nutrição e de vacinação e bancos de leite;  
V - serviços de comissaria, de despachantes, de tradução e de 
interpretação;         
VI - arquitetura, engenharia, medição, cartografia, topografia, geologia, 
geodésia, testes, suporte e análises técnicas e tecnológicas, pesquisa, 
design, desenho e agronomia;  
VII - representação comercial e demais atividades de intermediação de 
negócios e serviços de terceiros;  
VIII - perícia, leilão e avaliação;  



Simples Nacional 

Cálculo dos valores devidos 
 
IX - auditoria, economia, consultoria, gestão, organização, controle e 
administração; X - jornalismo e publicidade;         
XI - agenciamento, exceto de mão de obra;        
XII - 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 desta Lei Complementar.  



Simples Nacional 

Cálculo dos valores devidos 
 
Para efeito de determinação da alíquota, o sujeito passivo utilizará a 
receita bruta acumulada nos 12 (doze) meses anteriores ao do período 
de apuração. 
Atenção! A Receita Bruta Acumulada (RBA) de janeiro até o período de 
apuração, serve para identificar se a empresa ultrapassou o limite 
máximo de receita bruta anual 
1. PA = Período de apuração;  
2. RBT12 = Receita Bruta dos últimos 12 meses exclusive o mês do 

Período de Apuração (PA);  
3. RBA = Receita Bruta Acumulada de janeiro até o mês do PA 

inclusive.  
4. Fluxo de faturamento 


