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1. RESUMO 

 

O presente artigo demonstra de forma clara e objetiva os benefícios que o 

Microempreendedor Individual tem em fazer opção ao SIMEI, demonstrando quais 

impostos recolhidos e sua facilidade de recolhimento mediante uma única guia de 

arrecadação para pagamento dos impostos obrigatórios de uma maneira 

simplificada para facilitar a vida dos empresários. Com o tema escolhido, a busca de 

dados foi feita através de pesquisas bibliográficas, publicações de revistas e internet, 

para obter o melhor conhecimento sobre o tema e mostrar clareza para os leitores 

com a finalidade de esclarecer suas dúvidas sobre o Microempreendedor Individual. 

Em busca de adquirir conhecimento necessário para o desenvolvimento deste 

trabalho em uma linguagem clara de forma que o leitor possa compreender com 

facilidade e identificar o objetivo do artigo que é mostrar quais são os benefícios que 

o Microempresário Individual tem em ser optante por este regime de tributação. 

 

Palavras chave: Contabilidade Tributária. Planejamento. Microempreendedor 

Individual. 

 

2. INTRODUÇÃO 
 

Buscou-se neste artigo dissertar sobre os favorecimentos em que o 

empresário optante pelo SIMEI tem em virtude de se aderir há este regime tributário. 

Sobre a legislação que se adequa há este regime tributário, onde evidência com 

transparência e facilidade os impostos obrigatórios e os que não têm 

obrigatoriedade, para manter a empresa regularizada mediante ao fisco. 

Contudo a sistematização tributária do MEI tem seu modo inerente em 

relação aos demais regimes tributários do nosso País, e sendo, assim, foi abordada 

esta sistemática no corpo deste artigo para que as dúvidas que pudessem ocorrer 

fossem sanadas. 

Para OLIVEIRA (2005, p.37), “Contabilidade Tributária é um campo de estudo 

e de aplicação das Ciências Contábeis, que se ocupa da contabilização por meio de 

lançamentos adequados das operações das empresas que produzam o fato gerador 

dos tributos incidentes sobre lucros ou resultados superavitários que geram 

obrigações tributárias principais”. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias_Cont%C3%A1beis
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Neste contexto, demonstram-se neste artigo os favorecimentos em que o 

Microempresário Individual adquire em ser adepto há este regime tributário. 

Desenvolveu-se o presente estudo baseado em pesquisa bibliográfica tendo 

como fonte de dados à legislação especifica do MEI, leituras e analises de citações 

de diversos autores, assim alcançando as informações fundamentais para a 

formação do artigo. 

 

3. OBJETIVOS  

  

 Demonstrar as de forma clara e objetiva a legislação do microempreendedor 

individual; comentar sobre a legislação do microempreendedor individual; analisar os 

benefícios ao empresário em optar pelo regime do microempreendedor individual; 

demonstrar os tributos pagos pelo microempreendedor individual. 

 

4. METODOLOGIA DE PESQUISA 
 

Segundo GIL (2008, p. 8), “Pode–se definir método como caminho para se 

chegar a determinado fim. E o método científico como um conjunto de 

procedimentos intelectuais e técnicos adotados para se atingir o conhecimento”. 

 É o caminho percorrido por meio de pesquisas e analise para se chegar a 

uma determinada conclusão, através da metodologia podem ser estabelecidos 

fundamentos necessários para construir uma base de conhecimentos e desenvolver 

uma pesquisa que atenda as expectativas de seu leitor. 

  Desenvolveu-se o presente estudo baseado em pesquisas bibliográficas, 

legislação especifica artigos desenvolvidos com o tema em questão. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
 

5.1. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

 

O processo de abertura, registro, alteração e baixa do Microempreendedor 
Individual (MEI) de que trata o, bem como qualquer exigência para o início 
de seu funcionamento, deverão ter trâmite especial e simplificado, 
preferencialmente eletrônico, opcional para o empreendedor na forma a ser 
disciplinada pelo CGSIM. (PINTO, 2012, p.992). 
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 O microempreendedor individual tem seu processo de regularização 

simplificada de forma eletrônica para que possa ser feita com mais agilidade e 

segurança. O mesmo pode ser considerado empresário, pois compra e vende ou 

presta algum tipo de serviço. 

Conforme SANTOS, (2010, p. 120) 

 

Considera-se Microempreendedor Individual aquele que atende 
cumulativamente as seguintes condições: 
a) Tenha auferido receita bruta acumulada, no ano-calendário anterior, de 

até R$ 60 mil (sessenta mil reais); 
b) Seja optante pelo Simples Nacional; 
c) Exerça tão-somente atividades constantes do anexo único da resolução 

CGSN n° 58/2009; 
d) Possua um único estabelecimento; 
e) Não participe de outra empresa como titular, sócio ou administrador, 
f) Não contrate mais de um empregado. 

 

Para o empresário ser microempreendedor individual ele deve respeitar as 

normas tributárias, não devendo ultrapassar a sua receita bruta em R$ 60.000,00 no 

ano calendário anterior. 

 O aspecto negativo é que o empresário só poderá ter essa inscrição nesse 

regime não podendo abrir ou participar em outra sociedade empresarial e ter 

somente um empregado na respectiva empresa. 

 O mesmo poderá ter apenas um empregado que seu salário não pode 

ultrapassar de um salário mínimo ou salário base estabelecido pelo sindicato da 

categoria profissional. 

Segundo SANTOS, (2010, p. 121): 

 

O Microempreendedor Individual optante pelo SIMEI não está sujeito à 
incidência dos seguintes tributos e contribuições, conforme o inciso 3º, IV, 
do artigo 18-A da LC nº 123/2006: 
a) Imposto sobre a pessoa jurídica – IRPJ 
b) Imposto sobre produtos industrializados – IPI 
c) Contribuição social sobre o lucro líquido – CSLL 
d) Contribuição para o financiamento da seguridade social – COFINS 
e) Contribuição para o PIS/PASEP 
f) Contribuição patronal previdenciário – CPP para a seguridade social, a 

cargo da pessoa jurídica, de que trata o artigo 22 da lei n° 8.212/1991. 
O MEI recolherá contribuição previdenciária patronal quando houver 
contratação de empregado.  

 

Os benefícios do microempreendedor individual são a isenção de 

determinados tributos que atrai os empresários que estão com suas empresas 

irregulares, pois o MEI já tem já tem seu valor fixado de forma simples recolhido em 

uma guia de DAS (Documento de Arrecadação do Simples). 
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O recolhimento do MEI será da seguinte forma: 

O valor de R$ 44,00, a título de INSS, como contribuinte individual, 

correspondente à 5% (cinco por cento) do salário mínimo vigente no País, podendo, 

no entanto, ser reajustado anualmente em conformidade com o reajuste do salário 

mínimo. 

O valor de R$ R$ 1,00, a título de ICMS, caso seja devedor desse imposto; 

A quantia de R$ 5,00, a título de ISS, quando prestador de serviço.  

Conforme SANTOS (2010, p.125): 
 

O Microempreendedor Individual poderá contratar um empregado, o qual 
receba exclusivamente, um salário mínimo ou o piso salarial da categoria 
profissional. (Art. 5º, caput, da Resolução CGSN nº58/2009). 
Lembramos que nos Estados que possuem salário mínimo regional fixado 
em seus territórios, este deverá ser respeitado quando não houver piso 
salarial fixado em convenção coletiva, conforme a Lei complementar 
nº103/2000. 
No caso de contratação de empregado, o MEI terá a seguintes obrigações: 
(Art. 5 da Resolução CGSN nº58/2009). 
a) Deverá reter e recolher a contribuição previdenciária relativa ao 

segurado a seu serviço. 
b) Ficará obrigado a prestar informações relativas ao segurado a seu 

serviço por meio da GFIP. 
c) Recolhimento da contribuição previdenciária patronal calculada a 

alíquota de 3% sobre o salário mínimo ou o piso salarial da categoria 
profissional. 

 

Se o microempreendedor individual contratar um empregado ele passa a ser 

obrigado a entregar obrigações acessórias ao fisco referente ao seu funcionário, 

conhecida com GFIP, onde será informará ao fisco todas as informações do 

trabalhador. 

O MEI irá reter e recolher todos os impostos previdenciários do empregado, e 

recolherá um percentual de 3% relativo à contribuição patronal previdenciária com 

base no salário mínimo ou o piso da categoria profissional. 

Conforme SANTOS (2010, p.125,126): 
 

A opção do Microempreendedor individual pelo SIMEI: (art. 18-A, inciso 5º, 
da LC nº123/2006 e art. 2º, caput, da Resolução CGSN nº58/2009): 
a) Será irretratável para todo o ano-calendário; 
b) Para empresa já constituída, deverá ser realizada no mês de janeiro, 

até seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-
calendário da opção, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples 
Nacional. 
 

 O empresário que optar pela opção de MEI deverá permanecer neste regime 

até o final do ano-calendário respeitando as condições do mesmo. Em caso de 
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mudança para outro regime tributário deverá ser realizado no próximo ano-

calendário. 

 A solicitação para mudança de opção de regime tributário deverá ser feita até 

o último dia útil do mês de janeiro, regularizando todas as pendências que pode 

restringir a empresa a optar pelo MEI. 

Conforme SANTOS (2010, p.127, 128): 
 

O MEI está sujeito à inscrição no CNPJ, conforme Instrução Normativa RFB 
n° 748/2007, com as alterações introduzidas pela Instrução Normativa RFB 
n° 946/2009. 
Constituem atos a serem praticados perante o CNPJ: (art. 8 da Instrução 
Normativa RFB n° 748/2007); 
a) Inscrição; 
b) Alteração de dados cadastrais; 
c) Alteração de situação cadastral; 
d) Baixa de inscrição; 
e) Restabelecimento de inscrição; e 

f) Invalidação de atos perante o CNPJ. 

 

 O processo de retirar o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) do MEI 

é simplificado. Para obter a inscrição na pessoa jurídica e passar a exercer a 

atividade p MEI é dispensado do preenchimento dos formulários DBE (Documento 

Básico de Entrada) e o protocolo de transmissão da FCPJ conforme é obrigatório 

nos outros regimes tributários. 

 Após estar inscrito no CNPJ na Receita Federal do Brasil, o 

microempreendedor está liberado de exercer sua atividade, sendo o município 

deverá fornecer o alvará de funcionamento para iniciar sua atividade regulamentada. 

Portanto de acordo com SANTOS (2010, p. 128): 
 

O desenquadramento do SIMEI será realizado de ofício ou mediante 
comunicação do MEI. O desenquadramento do SIMEI não implica 
necessariamente do Simples Nacional. (art. 18-A, inciso 6, da LC nº 
123/2006 e art. 3, inciso 1, da Resolução CGSN n° 58/2009). 
 

 O desenquadramento do MEI também é simplificado, podendo fazer através 

de oficio ou comunicação. 

De acordo com SANTOS (2010, p. 132, 133): 
 

Em relação a emissão de nota fiscal, o MEI: (Art. 7º, II e inciso 2º, da 
Resolução CGSN 10/2007); 
a) Está dispensado da emissão dos documentos fiscais, inclusive dos 

emitidos por meio eletrônico, nas operações com venda de mercadorias 
ou prestações de serviços para consumidor final pessoa física; 

b) Está obrigada a emissão de documento fiscal apenas nas operações 
com mercadorias e nas prestações de serviços realizadas para 
destinatário cadastrado no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ). Entretanto, caso o destinatário emita nota fiscal de entrada, o 
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MEI também ficará dispensado da emissão de documento fiscal quando 
realizar operações com destinatário cadastrado no CNPJ. 

Caso o Microempreendedor Individual esteja obrigado à emissão de nota 
fiscal, está atenderá aos requisitos: (Art. 7º, inciso 2º, III, da Resolução 
CGSN nº 10/2007). 
a) Da Nota Fiscal Avulsa, quando prevista na legislação do estado; ou 
b) Da Autorização para Impressão de Documentos Fiscais do estado 

circunscrição do contribuinte. 
O MEI fica dispensado de adotar: (Art. 7º, da Resolução CGSN nº 10/2007); 
a) Livro Caixa; 
b) Livro Registro de Inventário; 
c) Livro registro de Entradas; 
d) Livro Registro dos Serviços Prestados; 
e) Livro Registro dos Serviços Tomados; 
f) Livro Registro de Entrada e Saída de Selo de Controle; 
g) Livro Registro de Impressão de Documentos Fiscais; 
h) Livros específicos, pelos contribuintes que comercializem combustíveis; 
i) Livro Registro de Veículos. 

 

O MEI não tem obrigatoriedade de emitir nota fiscal, pelo motivo de seu 

regime ser simplificado e tem seu imposto de forma fixa com base no salário mínimo. 

O optante pelo MEI está dispensado de contratar um contador para escriturar 

e contabilizar, pois pelo fisco está dispensado da emissão de todos os livros fiscais. 

Deverá emitir nota fiscal com operações com mercadorias e prestação de 

serviços prestados a destinatários cadastrados no CNPJ. 

 

5.2. BENEFÍCIOS DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

 

 O recolhimento de R$ 44,00, a título de contribuição para a Previdência 

Social, relativa ao empresário, na qualidade de contribuinte individual, corresponde a 

5% do salário mínimo vigente no país. 

O empresário quando optante pelo SIMEI tem a sua contribuição 

previdenciária reduzida, mas o seu efeito será correspondente ao do valor integral 

devido à sua forma simplificada e conforme a legislação pertinente ao seu regime 

tributário. 

Segundo o site da previdência social a definição de aposentadoria por idade 
é: 

 
A aposentadoria por idade é um benefício devido ao trabalhador que 
comprovar o mínimo de 180 meses de trabalho, além da idade 
mínima de 65 anos, se homem, ou 60 anos, se mulher. Para o “segurado 
especial” (agricultor familiar, pescador artesanal, indígena, etc.), a idade 
mínima é reduzida em cinco anos. 
Para ter direito à aposentadoria por idade, o trabalhador deve possuir os 
seguintes requisitos: 
Idade mínima de 65 anos (homem) ou 60 anos (mulher) se for trabalhador 
urbano; 
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de 60 anos (homem) ou 55 anos (mulher) se for “segurado especial” 
(agricultor familiar, pescador artesanal, indígena etc.); 
Tempo mínimo trabalhado (carência), 180 meses (seja trabalhador urbano 
ou segurado especial)  
 

 O MEI tem como benefício a aposentaria por idade, somados os tempos de 

contribuição de 15 anos mais a idade de 65 anos para homens e 60 para mulheres 

podem requerer esse benefício. 

 O microempreendedor que ter um funcionário registrado com o salário mínimo 

vigente do país ou o piso salarial profissional deverá recolher todos os encargos 

pertinentes a contratação do mesmo, sendo obrigatório o recolhimento do FGTS 

(Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) no percentual de 8% e mais 3% sobre o 

valor do salário do empregado. 

  Segundo o site da previdência social a definição de auxílio doença é: 

 
O auxílio-doença é um benefício devido ao segurado do INSS acometido 
por uma doença ou acidente que o torne temporariamente incapaz para o 
trabalho. Comprovar a existência de doença que torne o 
cidadão temporariamente incapaz de exercer suas atividades profissionais; 
Possuir o tempo mínimo de trabalho exigido (carência); 
12 meses (regra geral); 

 

 O MEI tem direito ao auxílio-doença, podendo requerer em caso de 

incapacidade de exercer a sua atividade profissional, suprindo assim as 

necessidades financeiras mediante pelo pedido da Previdência Social. 

De acordo com o site da previdência social a definição de auxílio maternidade 

é: 

 
O salário-maternidade é um benefício pago à trabalhadora em caso de 
nascimento de um filho (vivo ou morto), aborto não criminoso, ou ao 
adotante nos casos de adoção ou guarda judicial com essa finalidade. 
Para ter direito ao salário-maternidade, o (a) beneficiário (a) deve atender 
aos seguintes requisitos na data do parto, aborto ou adoção: 
Quantidade de meses trabalhados (carência) 
10 meses: para a trabalhadora Contribuinte Individual, Facultativa e 
Segurada Especial. 

 

 A microempresária que requerer esse benefício deverá ter uma carência de 

10 meses de contribuição para ter o direito a auxilio maternidade. 

 

6. RESULTADOS 
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Buscou com a temática que a nova sistemática de pagamentos de tributos 

denominada Microempreendedor Individual, beneficiou-se várias atividades incluídas 

no programa, fazendo muitos deles saírem da informalidade. 

 Identificou se através de referenciais teóricos uma base de estudo que 

demonstra como o MEI é um grande aliado dos empresários, como exemplo pode-

se citar os benefícios previdenciários, como a aposentadoria por idade que o 

empresário passar a ter como direito.  

O Microempreendedor tem sua forma simples no recolhimento de seus 

tributos, pois já tem o seu valor fixado em uma guia como contribuinte individual 

correspondente ao salário mínimo nacional. 

Com os resultados obtidos na pesquisa, pôde ser observada que com a 

inserção neste regime tributário o empresário estará abrindo a porta para novos 

horizontes que só dependerão de sua criatividade como empreendedor e 

competência em gerir seu próprio negócio de forma legal e regularizada perante o 

fisco nacional. Está atitude ampliará seus leques de oportunidades em linhas de 

créditos bancárias e de terceiros para serem investidos na entidade. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Microempreendedor Individual é um dos regimes tributários existentes em 

nosso país, dentre os regimes é o mais simplificado e de fácil entendimento tanto 

para o profissional da área contábil como para os empresários optantes pelo regime. 

 Visou se com este trabalho demonstrar os benefícios que o 

Microempreendedor Individual tem em virtude de ser um optante por este regime 

tributário, além de discorrer sobre a legislação do Microempreendedor Individual. 

Há diferentes tipos de regimes tributários em nosso país, no caso dos 

Microempreendedor Individual as suas particularidades são muito vantajosas para o 

empresário, pois ela oferece em recolhimento de guia única, proporcionando 

benefícios como a aposentadoria, auxilio doença e auxilio maternidade. 

 Diante do exposto observa-se que este regime tributário, além de retirar da 

informalidade estes empresários também força os mesmos a se profissionalizarem e 

assim sucessivamente se especializando no segmento e criando uma perspectiva de 

crescimento profissional e empresarial. Ademais no que diz respeito ao profissional 

contábil bem preparado proporciona um crescimento em conjunto e facilitará a 
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visualização da qualificação profissional do contador mediante os serviços prestados 

para este Microempreendedor Individual.  

 O profissional contábil bem preparado proporciona um crescimento em 

conjunto e facilitará a visualização da qualificação profissional do contador mediante 

os serviços prestados para este Microempreendedor Individual.  
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