
“PLP 341/2017”

Silas Santiago

Secretário-Executivo

Comitê Gestor do Simples Nacional

Ministério da Fazenda

1



TEXTO PROPOSTO

 Cria a indexação anual dos limites do Simples Nacional

pelo IPCA (§ 21 do art. 3º da LC 123/2006), sendo que o

primeiro reajuste deverá considerar o período desde

janeiro de 2015 (art. 79-F da LC 123/2006)

 Qualquer indexação é perniciosa

 Os limites atuais são os maiores vigentes no mundo para fins

de tributação de pequena empresas

 Não temos, hoje, problemas de limite no Simples Nacional

 As alterações programadas para 2018 terão que ser

implementadas e avaliadas.



TEXTO PROPOSTO

 Indexação:

 Cria uma forma de “gatilho” inflacionário para atualização

anual dos valores dos limites de receita do simples nacional.

Está bem sedimentado na teoria econômica que a criação de

mecanismos de indexação inflacionária é retro alimentadora

do fenômeno inflacionário, servindo, não como extintor, mas

sim como combustível inflacionário.



EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL POR FAIXA DE 

FATURAMENTO

valor_inicial valor_final qtd_empresas % % acumulado qtd_empresas % % acumulado qtd_empresas % % acumulado

0,00 180.000,00 2.834.415 69,6% 69,6% 2.692.914         68,7% 68,7% 2.591.813         69,2% 69,2%

180.000,01 360.000,00 503.264 12,4% 82,0% 501.266            12,8% 81,5% 466.690            12,5% 81,6%

360.000,01 540.000,00 231.184 5,7% 87,7% 229.645            5,9% 87,4% 215.412            5,7% 87,4%

540.000,01 720.000,00 130.691 3,2% 90,9% 130.155            3,3% 90,7% 122.336            3,3% 90,6%

720.000,01 900.000,00 85.249 2,1% 93,0% 83.793               2,1% 92,9% 79.479               2,1% 92,8%

900.000,01 1.080.000,00 60.184 1,5% 94,5% 59.809               1,5% 94,4% 56.487               1,5% 94,3%

1.080.000,01 1.260.000,00 44.427 1,1% 95,6% 44.010               1,1% 95,5% 41.810               1,1% 95,4%

1.260.000,01 1.440.000,00 34.147 0,8% 96,4% 33.756               0,9% 96,4% 32.205               0,9% 96,2%

1.440.000,01 1.620.000,00 26.989 0,7% 97,1% 26.381               0,7% 97,0% 25.453               0,7% 96,9%

1.620.000,01 1.800.000,00 21.450 0,5% 97,6% 21.309               0,5% 97,6% 20.934               0,6% 97,5%

1.800.000,01 1.980.000,00 17.243 0,4% 98,0% 17.118               0,4% 98,0% 16.366               0,4% 97,9%

1.980.000,01 2.160.000,00 14.189 0,3% 98,4% 14.080               0,4% 98,4% 13.561               0,4% 98,3%

2.160.000,01 2.340.000,00 11.996 0,3% 98,6% 11.558               0,3% 98,7% 11.226               0,3% 98,6%

2.340.000,01 2.520.000,00 10.128 0,2% 98,9% 9.753                 0,2% 98,9% 9.730                 0,3% 98,8%

2.520.000,01 2.700.000,00 8.522 0,2% 99,1% 8.351                 0,2% 99,1% 7.982                 0,2% 99,1%

2.700.000,01 2.880.000,00 7.113 0,2% 99,3% 7.032                 0,2% 99,3% 6.995                 0,2% 99,2%

2.880.000,01 3.060.000,00 6.177 0,2% 99,4% 6.010                 0,2% 99,5% 6.078                 0,2% 99,4%

3.060.000,01 3.240.000,00 5.407 0,1% 99,6% 5.314                 0,1% 99,6% 5.383                 0,1% 99,5%

3.240.000,01 3.420.000,00 5.323 0,1% 99,7% 4.743                 0,1% 99,7% 4.947                 0,1% 99,7%

3.420.000,01 3.600.000,00 7.894 0,2% 99,9% 6.943                 0,2% 99,9% 7.346                 0,2% 99,9%

3.600.001,00 4.800.000,00 3.960 0,1% 100,0% 3.462                 0,1% 100,0% 4.314                 0,1% 100,0%

497 0,0% 100,0% 396                     0,0% 100,0% 488                     0,0% 100,0%

4.070.449 3.917.798 3.747.035

acima de 4.800.000,00

TOTAL

2016 2015 2014FAIXA



EFEITOS DA TABELA PROGRESSIVA

RECEITA BRUTA NOS ÚLTIMOS 

12 MESES ALÍQUOTA EM 2017 ALÍQUOTA EM 2018

180.000                                              4,00% 4,00%

181.000                                              5,47% 4,02%

COMÉRCIO



TEXTO PROPOSTO

 Limita em 3,95% a alíquota de substituição tributária do

ICMS para a ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

(Art. 19, § 5º)

Estima-se que a medida teria um impacto de R$ 3,1 bilhões/ano na

receita tributária do conjunto dos Estados da Federação.

A redação proposta não explicita que a tributação da operação

própria praticada pelo substituto tributário deva ser submetida à

alíquota normal, podendo levar o intérprete a entender que também

essa operação deva ser tributada a 3,95%, o que poderá

potencializar o impacto negativo na arrecadação do ICMS.



TEXTO PROPOSTO

 Limita em 3,95% a alíquota de substituição tributária do

ICMS para a ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

(Art. 19, § 5º)

O CONFAZ já declarou posição unânime contrária ao projeto, em

relação a este tema presente no PLP 45/2015, pelo impacto

substancial na receita dos Estados e pelo risco de grave

perturbação na concorrência empresarial.



TEXTO PROPOSTO

 Cria a Empresa Simples de Crédito (ESC), de âmbito

municipal, que visa a realizar operações de empréstimos,

financiamento e desconto de títulos de crédito junto a

pessoas jurídicas (arts. 63-F a 63-I da LC 123/2006)

 Veto: “Os dispositivos validam a criação de estruturas empresariais cujas atividades mantêm forte

similaridade às já desenvolvidas pela Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de

Pequeno Porte, disciplinadas em lei e em resolução do órgão supervisor. Ademais, os elementos

normativos pertinentes à estrutura proposta não guardam consonância com o escopo de atribuições dos

órgãos normativos e supervisores do Sistema Financeiro Nacional, e não contemplam os elementos

imprescindíveis e essenciais à governança, transparência e controle das instituições destinatárias do

benefício tributário no âmbito do SIMPLES. Além disso, o tema não é matéria própria dessa lei

complementar, destinada a regular o tratamento tributário diferenciado para as microempresas e para as

empresas de pequeno porte.”



TEXTO PROPOSTO

 Estabelece que a transferência de bens e serviços entre

empresas componentes da SPE sejam consideradas como

deslocamentos entre estabelecimentos do mesmo

contribuinte (art. 56, § 3º-A)

Não pode prosperar referido dispositivo pois não se trata de

transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo

contribuinte, dado que pela própria redação do Art. 56, a SPE

é sociedade devidamente registrada e com personalidade

jurídica própria apartada das sociedades que compõe o

empreendimento da SPE.



TEXTO PROPOSTO

 Determina que o Simples Nacional seja considerado

como integrante do regime geral tributário, com a

intenção explícita de não o considerar como gasto

tributário (renúncia fiscal). (Parágrafo único do art. 12 da

LC 123/2006)

Veto: “O tratamento diferenciado e favorecido para as

microempresas e empresas de pequeno porte não se

compatibiliza com seu enquadramento no regime geral

tributário, medida que também feriria o princípio da

transparência pública.”



TEXTO PROPOSTO

 Permite que as “organizações da sociedade civil – OSC”

optem pelo Simples Nacional (§ 19 do art. 3º da LC

123/2006)

Veto: “Os dispositivos violam o propósito previsto no artigo 146,

inciso III, alínea ‘d’, e no art. 179 da Constituição, que visam

criar tratamento diferenciado para micro e pequenos

empreendimentos, não guardando relação com a natureza

jurídica das instituições contempladas nos dispositivos ora

vetados, que são entidades sem fins lucrativos.”



TEXTO PROPOSTO

 Permite que as “organizações da sociedade civil – OSC”

optem pelo Simples Nacional (§ 19 do art. 3º da LC

123/2006)

Ressalta-se que as OSC, não sendo empresas, não são também Microempresas ou

Empresas de Pequeno Porte. Em complemento, o art. 3º da Lei Complementar nº

123, de 2006, estabelece que são consideradas como microempresas ou empresas

de pequeno porte “a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa

individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966

da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados

no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, não

sendo essas figuras jurídicas compatíveis com as organizações da sociedade

civil.”



TEXTO PROPOSTO

 Permite a utilização de regimes aduaneiros especiais ou

de incentivos à exportação (art. 24 da LC 123/2006)

Veto: “Os regimes e incentivos tratados no dispositivo

implicam em renúncia fiscal, sem indicar a maneira como

as perdas de arrecadação seriam compensadas,

contrariando as disposições do art. 14 da Lei

Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, conflitando

assim com normas orçamentárias e comprometendo o

equilíbrio fiscal.”



TEXTO PROPOSTO

 Obriga a RFB a transmitir, para Estados e Municípios, os

dados da DECRED (§ 5º do art. 34 da LC 123/2006)

Veto: “Os dispositivos trazem incompatibilidades com outros

comandos do próprio artigo e com outras normas do ordenamento

jurídico. Além disso, tratam de normas gerais de Direito Tributário,

envolvendo sigilo fiscal, e que não deveriam ser abrigadas na

presente norma, tampouco constituir matéria passível de

regulamentação pelo CGSN, integrado também por membros dos

Estados e Municípios e sem possibilidade de ingerência sobre

matéria de competência da Receita Federal do Brasil.”



TEXTO PROPOSTO

 Isenta a ME ou EPP optante pelo Simples Nacional do

pagamento de valores, taxas, emolumentos ou

remunerações para fins de obtenção de anuências de

exportação (Art. 49-C da LC 123/2006)

Veto: “Os preços, taxas e emolumentos são designações diferenciadas que

têm como objetivo a remuneração pela prestação de serviços públicos, de

modo que a isenção ampla dos mesmos provocará desequilíbrio econômico

para o prestador do serviço, onerando os demais usuários dos serviços.

Ademais, há renúncia fiscal, bem como oneração da operação de sistemas,

cujo desenvolvimento e manutenção são custeados pelas referidas taxas.”



TEXTO PROPOSTO

 “Art. 75-C Os depósitos recursais da justiça do trabalho

terão uma redução na mesma proporção descrita no art.

38-B desta Lei Complementar.” (NR)

Veto: “O desconto previsto no artigo 38-B, que serviria de paradigma para o

benefício que o dispositivo pretende instituir, é voltado às multas por

descumprimento de obrigações acessórias, não sendo adequado estendê-lo

para os depósitos recursais, nos quais haveria prejuízo potencial aos

trabalhadores que lograssem êxito nas demandas trabalhistas judiciais. Além

disso, o tema não é matéria própria dessa lei complementar, destinada a

regular o tratamento tributário diferenciado para as microempresas e para as

empresas de pequeno porte.”


