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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 



Simples Nacional 

Cálculo dos valores devidos 
 

2014 2015 Total 

Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev 
Ma
r 

Abr Mai Jun Jul   

            110 90 75 85 95 115 90 = 660 

60 70 55 75 80 100 110 90 75 85 95 115   = 1.010 
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Cálculo dos valores devidos 
 

Receita Bruta em 12 meses 
(em R$) 

ALÍQUOTA IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP CPP ICMS 

De 900.000,01 a 1.080.000,00 8,28% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82% 



Simples Nacional 

Cálculo dos valores devidos 
 
Empresa prestadora de serviços de consultoria aufere, a título de 
receita bruta, valores compreendidos entre a faixa de R$ 720.000,01 
(setecentos e vinte e um mil reais e um centavo) e R$ 900.000,00 
(novecentos mil reais): 
A alíquota aplicável à atividade realizada pela referida empresa 
encontra-se prevista no Anexo IV da Lei Complementar nº 123/06: 

Receita Bruta em 12 meses Alíquota 
IRPJ, PIS/PASEP, 
COFINS e CPP 

ISS 

De 720.000,01 a 900.000,00  19,04% 19,04% 3,87% 
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Estudo de caso nº 01 – cessão de mão-de-obra 
 

Faxina Já LTDA EPP possui em seu objeto social possui diversas 

atividades econômicas, tais como limpeza de caixas de gordura (CAE 

255017), conservação e limpeza de imóveis (CAE 255033), limpeza de 

caixa d´água (CAE 255068), jardinagem (CAE 258628). 

Faxina Já presta serviço para um condomínio edilício, nas dependências 

deste, em caráter permanente. 
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Estudo de caso nº 01 – cessão de mão-de-obra 
 
Assim sendo, indaga-se: 
a) Se a atividade desenvolvida pela consulente referente à prestação 

de serviço de conservação e limpeza à condomínio edilício se 
enquadra como cessão ou locação de mão-de-obra; 

b) Se, pela legislação do SIMPLES Nacional, a Faxina Já pode fazer 
opção por este regime tributário; 

c) Caso afirmativo o quesito acima, indicar em qual anexo (forma de 
tributação) da LC 123/06 se enquadra a consulente; e 

d) Verificar se a consulente se submete à retenção na fonte dos 11% 
prevista na legislação previdenciária a ser realizada pelo tomador de 
seu serviço. 


