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1. RESUMO 

 

O presente trabalho trata da metodologia de cálculo do Anexo IV do Simples 

Nacional. Analisou-se a forma e aplicabilidade do Anexo IV e demais 

particularidades. O atual sistema tributário, com seu grande número de tributos e 

valores onerosos para as empresas levam os empresários e profissionais de 

contabilidade a verificarem a importância de um planejamento tributário eficiente, 

para reduzir os gastos com tributos pagos pela empresa.  O Regime Especial 

Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições – Simples Nacional – é um 

sistema especial de tributação instituído pela Lei Complementar 123/2006, criado 

com o objetivo de facilitar o cálculo e pagamento dos tributos devidos pelas micro e 

pequenas empresas brasileiras. Dessa forma, será analisado a Metodologia de 

calculo do Anexo IV do Simples Nacional. Buscou-se informações por meio de 

pesquisas bibliográficas, sendo buscado em livros, artigos científicos, periódicos, Lei 

Complementar 123/2006, Código Tributário Nacional, e monografias sobre a 

temática em questão. 

 

Palavras-chave: Simples Nacional. Tributação Anexo IV. Sistema tributário. 

 

2.  INTRODUÇÂO 

 

No Brasil a carga tributária é muito alta, dificultando o crescimento de 

pequenos empresários. Contudo, o Governo Federal através da Lei Complementar 

n. 123/2006 criou o Simples Nacional, disponibilizando aos pequenos e médios 

empresários uma tributação unificada, para melhorar a tributação das organizações, 

gerando com isso, crescimento no emprego formal e reduzindo as burocracias, 

distinguindo assim, a tributação de acordo com a atividade da empresa, 

estabelecendo a partir desta regra, os anexos de tributação com alíquotas 

estabelecidas a cada ramo (atividade) de empresa. 

O principal objetivo do Simples Nacional é de proporcionar ao micro, médio e 

pequeno empresário, um sistema simplificado fiscal, com arrecadação de impostos e 

contribuições. (MUJALLI, 1997). 

Objetivou-se no trabalho, discorrer sobre a metodologia de calculo do anexo 

IV do Simples Nacional. Contudo será realizado um estudo com referencial 
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bibliográfico sobre a contabilidade tributaria, definindo-se os objetivos e discorrendo 

sobre como são pagos e quais os tributos das empresas enquadradas no Anexo IV 

de tributação do simples nacional. Ademais será discorrido sobre os Anexos 

tributários, analisando especificamente o Anexo IV de tributação, junto ás empresas 

ora obrigadas pela sua atividade desempenhada. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Na Lei 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas posteriores alterações, criou-

se os Anexos I, II, III, IV, V e VI de tributação que as empresas são enquadradas 

conforme sua atividade, sendo assim questiona-se: As empresas enquadradas no 

Anexo IV de tributação possui quais vantagens e desvantagens em comparação 

com os demais anexos de tributação? 

Com a finalidade de aprofundar os conhecimentos na área estudada e viabilizar 

o objetivo principal, tem-se o seu desdobramento nos seguintes objetivos 

específicos: 

 Demonstrar a apuração dos tributos federais pagos na guia de arrecadação 

do simples nacional (DAS); 

 Discorrer sobre a diferenças da apuração distinta da contribuição 

previdenciária patronal (CPP) dos demais anexos; 

 Destacar as particularidades do Anexo IV no que tange á opção de 

recolhimento do ISS fixo de determinadas atividades; 

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia é o estudo da melhor maneira de abordar determinados 

problemas no estudo atual de nossos conhecimentos.          

 

Método é o conjunto de atividades sistemáticas e racionais que, com maior 
segurança e economia, permite alcançar o objetivo- conhecimentos vários e 
verdadeiros-, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e 
auxiliando as decisões dos cientistas. (Lakatos; Marconi, 2003) 
 

A metodologia não procura soluções, mas escolhe as maneiras de encontrá-

las, integrando os conhecimentos a respeito dos métodos usados nas diferentes 

disciplinas cientificas. 
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Assim, com base nos estudos e analises este trabalho pretende discutir e 

informar aos diversos usuários com um melhor entendimento dos aspectos que 

evolvem as formas de tributação existentes, a carga tributaria, e a forma de 

apuração e alíquotas utilizadas na apuração do Simples Nacional no Anexo IV, para 

assim informar e atualizar os usuários, empresários que tanto se interessam em 

saber mais sobre a temática em questão. 

Para Gil (2002, p. 162) Metodologia é definida como os “procedimentos a 

serem seguidos na realização da pesquisa. Sua organização varia de acordo com as 

peculiaridades de cada pesquisa. Requer-se, no entanto, a apresentação de 

informações a cerca de alguns aspectos”. 

O presente trabalho procurou discutir sobre a diferente apuração dos 

impostos referente as atividades enquadradas no Anexo IV do Simples Nacional, no 

intuito de esclarecer as diferentes obrigatoriedades, sendo elas principais ou 

acessórias, através de uma linguagem clara e objetiva. 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. Contabilidade Tributária  

 

A contabilidade é uma ciência social que desenvolveu processos próprios com 

a finalidade de estudar e controlar e apurar os fatos que podem afetar as situações 

patrimoniais, financeiras e econômicas de uma entidade. (OLIVEIRA, 2009). Ela 

pode ter várias ramificações, e uma delas é a contabilidade tributária. 

Segundo Oliveira (2009, p.6): 

 

[...] visando a atender a todos, a Contabilidade deve estar em condições de 
gerar e fornecer informações claras e simples aos vários grupos de pessoas 
cujos interesses nem sempre são coincidentes, embora não sejam 
conflitantes.  Para isso, além de otimizar seu tempo, deve estar inserida no 
processo decisório da entidade, assumindo as funções de observador, 
divulgador, interpretador e planejador dos fatos que afetaram ou que podem 
vir a afetar sua situação patrimonial, econômica e financeira. 

 

Assim a contabilidade tributária tem como objetivo apurar os tributos principais 

e acessórios de maneira exata a não expor as sanções fiscais e legais e demonstrar 

de maneira clara e sintética, atendendo as exigências da legislação. 
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5.2. Regimes Tributários  

De acordo com o RIR/99, existem no Brasil quatro regimes (fórmula) de 

calcular e apurar tributos federais, os quais são: 

5.3. Lucro Real 

Para Higuchi et al. (2009, p.36), as pessoas jurídicas tributadas pelo Lucro 

Real, 

poderão determinar o lucro com base em balanço anual levantado em 31 de 
dezembro ou mediante levantamento de balancetes trimestrais na forma da 
Lei n. 9.430/96. A pessoa jurídica que se enquadrar em qualquer dos 
incisos do art. 14 da Lei 9.718/98 terá que, obrigatoriamente ser tributada 
com base no lucro real. Para as demais pessoas jurídicas, a tributação pelo 
lucro real é uma opção. 

 

O Lucro Real é “lucro líquido do período apurado na escrituração comercial, 

denominado lucro contábil, ajustado pelas adições, exclusões e compensações 

autorizadas pela legislação do Imposto de Renda” (OLIVEIRA, 2003, p.174). Os 

ajustes do lucro líquido do período de apuração e a demonstração da apuração do 

Lucro Real devem ser transcritos em seu Livro de Apuração. 

5.4. Lucro Presumido 

 

O Lucro Presumido pode ser definido como: 

 

[...] modalidade optativa de apurar o lucro e consequentemente, o imposto 
de renda das pessoas jurídicas que, observando determinados limites e 
condições, dispensa a escrituração contábil, exceto a do livro registro de 
inventário e do livro caixa, e que está baseada em valores globais da receita 
para presumir o lucro a ser tributado (NEVES et al, 2009, p.14). 

 

A forma de tributação pelo Lucro Presumido, requer um bom planejamento, 

pois, neste regime há algumas atividades em que o regime do Simples Nacional não 

costuma ser mais viável, em questão de pagamento de menos tributos. Assim, este 

regime trabalha com percentuais estipulados pela Receita Federal para a apuração 

trimestral dos impostos IRPJ e CSLL, e cumulatividade de Pis e Cofins mensal, com 

as alíquotas correspondentes a 0,65% e 3%. Passa a ser vantajoso o pagamento 

sobre o Regime do Lucro Presumido, quando o faturamento bruto da empresa 

costuma ser alto, portanto, as alíquotas do Lucro Presumido não mudam.  
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5.5. Lucro Arbitrado  

 

O arbitramento de lucro é uma forma de apuração da base de cálculo IR 

usada pela autoridade tributária ou pelo contribuinte. Pela autoridade tributária é 

aplicada nas hipóteses previstas no art. 539 do RIR/99 artigo 530, quais sejam: 

 

Art. 530.  O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, 
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei n º 
8.981, de 1995, art. 47, e Lei n º 9.430, de 1996, art. 1 º ):  
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver 
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as 
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal; 
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes 
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem 
imprestável para:  
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou  
b) determinar o lucro real;  
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e 
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na 
hipótese do parágrafo único do art. 527;  
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro 
presumido;  
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de 
escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do 
comitente residente ou domiciliado no exterior (art. 398); 
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas 
contábeis recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e 
totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.  
 

O Lucro Arbitrado, trabalha de forma diferente a do lucro presumido, onde as 

alíquotas, são estipuladas pelo fisco. Acontece desta forma, na maioria das vezes, 

quando uma empresa passa por uma fiscalização e o fisco identifica pagamentos 

irregulares referentes aos impostos federais. Desta forma, o fisco estipula as 

Alíquotas e Base de Cálculo a serem utilizados para calcular os devidos impostos, 

de forma em que ele compense em um determinado período, os impostos recolhidos 

incorretamente. 

5.6 . Microempreendedor Individual (Simples Nacional) 

 
 
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), calculado proporcionalmente no caso do 
ano-calendário de inicio da atividade;; 
b) Seja optante pelo Simples Nacional; 
c) exerça tão-somente atividades constantes do Anexo XIII da Resolução 
CGSN nº 94/2011; 
d) Possua um único estabelecimento; 
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e) Não participe de outra empresa como titular, sócio ou administrador, 
f)  Não contrate mais de um empregado.  

 

O MEI é um programa social que foi criado pela Lei n. 128, de 19 de 

dezembro de 2008, com o intuito de formalizar e facilitar o crescimento de 

trabalhadores que eram considerados informais. 

O empreendedor terá uma cobertura previdenciária contribuindo 

mensalmente com 5% do salário mínimo, tendo assim seu direito de auxílio-doença, 

acidente, aposentadoria por idade após carência, afastamento e salário-maternidade 

no caso de gravidez, pensão e auxilio reclusão, passando a aumentar a chances do 

pequeno negocio desenvolver com segurança. 

Para que o empresário cresça, o MEI possibilita que o microempreendedor 

registre até um empregado de baixo custo que cabe a ele a contribuição de 3% à 

previdência e 8% a titulo de FGTS por mês, com referência no salario mínimo 

mensal. E por parte do empregado fica a contribuição de 8% do seu salário a 

previdência. 

Fica considerado como obrigações principais deste, a declaração anual de 

faturamento (DASN-SIMEI) que é feita de forma simples e via internet com a 

finalidade de apresentar para a união o faturamento anual da empresa e o 

recolhimento de imposto fixo mensal (DAS), que formaliza-se pagando todo o mês o 

equivalente a 5% do salário mínimo, para o INSS, mais R$ 1,00 de ICMS no caso de 

empreendedores que atuam no ramo industrial e comércio, e os prestadores de 

serviços desembolsam o mesmo valor de INSS, mais R$ 5,00 de ISS. E quem 

exerce atividade mista recolhe nas três esferas de poder.  

O enquadramento do MEI é auferido de acordo com a receita bruta do ano-

calendário, no qual a empresa que obter um faturamento de no máximo 

R$60.000,00 (sessenta mil reais), continua enquadrado neste regime no ano 

subsequente, e se passar deste valor, porém não ultrapassou R$72.000,00 (setenta 

e dois mil reais) o seu empreendimento passará a ser considerado como 

Microempresa, ficando obrigado a uma nova forma de tributação do imposto mensal. 

 

5.7. Simples Nacional e Anexos de Tributação 

 

É um sistema simplificado e unificado de apuração e recolhimento mensal de 

tributos de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por meio de percentuais 
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favorecidos sobre uma base de cálculo única, a receita bruta, dessa forma, o 

simples nacional é um instituto poli facetado, com natureza complexa sendo definido 

como: 

 
Regime especial de tributação por estimação objetiva, constituído em 
microssistema tributário, material, formal e processual, que unifica a 
fiscalização, o lançamento, e a arrecadação de determinados impostos e 
contribuições da competência da União, Estados, Municípios e Distrito 
Federal, aplicável opcionalmente às microempresas e empresas de 
pequeno porte, com o objetivo de garantir a estes contribuintes tratamento 
fiscal diferenciado e favorecido, em caráter parcialmente substitutivo ao 
regime geral e compulsório (MARINS, BERTOLDI, 2007, p.68). 

 

O valor devido para o pagamento do Simples será mediante a aplicação de 

alíquota sobre a renda bruta observando a receita acumulada dos últimos 12 meses 

(RB12), baseados nos anexos I, II, III, IV, V e VI da Lei Complementar 123 de 14 de 

dezembro de 2006. 

O Simples Nacional tem como grande diferencial a aglutinação de até 08 

(oito) tributos em uma única arrecadação, incluindo as Obrigações Acessórias sendo 

em uma arrecadação única incluindo os tributos: IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa 

Jurídica), IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), CSLL (Contribuição Social 

Sobre o Lucro Líquido), PIS (Programa de Integração Social) COFINS (Contribuição 

para o Financiamento da Seguridade Social) CPP (Contribuição Previdenciária 

Patronal) ICMS (Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) ISSQN 

(Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza). 

Como o tratamento é diferenciado, o que se espera é que o valor recolhido 

de maneira centralizada seja menor que a soma dos valores que seriam pagos no 

caso de não adoção desta sistemática. Portanto para verificar se é mais benéfica é 

necessário efetuar a apuração do Resultado Contábil, ou seja, manter uma 

escrituração nos moldes exigidos pela legislação comercial vigente, pois caso a 

empresa tenha valores consideráveis de despesas seria mais benéfico aderir um 

dos dois regimes de tributação, como lucro real e presumido. 

A análise do regime tributário a ser adotado para o ano calendário é um dos 

mais importantes planejamentos tributários de uma empresa, e para que de certo 

esta analise seria necessário conhecer os números que somente uma contabilidade 

regular e criteriosa forneceria para simular a tributação pelo Lucro Real e compará-lo 

com as opções pelo Lucro Presumido ou Simples Nacional, que às empresas de 

menor porte. 
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6. RESULTADO 

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas decorrentes 

da prestação de serviços  

Receita Bruta em 12 meses (R$) Alíquota IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep ISS 

Até 180.000,00 4,50% 0,00% 1,22% 1,28% 0,00% 2,00% 

De 180.000,01 a 360.000,00 6,54% 0,00% 1,84% 1,91% 0,00% 2,79% 

De 360.000,01 a 540.000,00 7,70% 0,16% 1,85% 1,95% 0,24% 3,50% 

De 540.000,01 a 720.000,00 8,49% 0,52% 1,87% 1,99% 0,27% 3,84% 

De 720.000,01 a 900.000,00 8,97% 0,89% 1,89% 2,03% 0,29% 3,87% 

De 900.000,01 a 1.080.000,00 9,78% 1,25% 1,91% 2,07% 0,32% 4,23% 

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 10,26% 1,62% 1,93% 2,11% 0,34% 4,26% 

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 10,76% 2,00% 1,95% 2,15% 0,35% 4,31% 

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 11,51% 2,37% 1,97% 2,19% 0,37% 4,61% 

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 12,00% 2,74% 2,00% 2,23% 0,38% 4,65% 

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 12,80% 3,12% 2,01% 2,27% 0,40% 5,00% 

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 13,25% 3,49% 2,03% 2,31% 0,42% 5,00% 

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 13,70% 3,86% 2,05% 2,35% 0,44% 5,00% 

De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 14,15% 4,23% 2,07% 2,39% 0,46% 5,00% 

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 14,60% 4,60% 2,10% 2,43% 0,47% 5,00% 

De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 15,05% 4,90% 2,19% 2,47% 0,49% 5,00% 

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 15,50% 5,21% 2,27% 2,51% 0,51% 5,00% 

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 15,95% 5,51% 2,36% 2,55% 0,53% 5,00% 

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 16,40% 5,81% 2,45% 2,59% 0,55% 5,00% 

De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 16,85% 6,12% 2,53% 2,63% 0,57% 5,00% 

Fonte: Anexo IV do Simples Nacional. 

 

A forma de tributação das empresas optantes pelo simples nacional é feita 

de acordo com a receita bruta dos últimos doze meses e a atividade exercida pela 

empresa. De acordo com a lei complementar nº 123/06 do simples nacional, onde, a 

partir do faturamento dos últimos doze meses (RB12) a empresa será enquadrada a 

uma alíquota estabelecida nos anexos de tributação da lei citada, sendo assim, a 

receita bruta mensal deverá ser multiplicada pela alíquota identificada no anexo, 

encontrando-se o valor do mesmo. E será paga como obrigação principal por meio 

do DAS (documento de arrecadação simplificada) no vigésimo dia do mês 

subsequente dos fatos geradores. 

As empresas que optam pela prestação de serviços que estejam incluídas 

no Anexo IV do simples tem suas particularidades como o CPP (contribuição 

previdenciária patronal) que será feito com base nos incisos I e III do art. 22 da lei 

8212/08 (desoneração da folha de pagamento). Porém com o novo entendimento da 

RFB, esta contribuição será calculada sobre o faturamento, a alíquota de 2% em 
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substituição a contribuição patronal (contribuição previdenciária sobre a receita bruta 

- CPRB). 

Além desta mudança as empresas que não optam pelo simples nacional a 

contribuição será apurada com a alíquota de 20% referente a folha de pagamento da 

empresa ou utilizar o valor de 2% referente ao lucro bruto da empresa, ficando a 

critério do empresário a melhor forma que favoreça a empresa. 

Outra particularidade prevista neste anexo é o de retenção de ISS (imposto 

sobre serviço), que a alíquota que deverá ser retida é estipulada devido a legislação 

de cada município, sendo a mesma destacada de forma obrigatória na nota fiscal. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Lei Complementar nº. 123/2006, que trata do Simples Nacional, buscou-se 

simplificar o pagamento dos tributos federais, estaduais e municipais de forma legal 

para as empresas com o faturamento moderado. O tratamento diferenciado, em 

anexos, para as diferentes atividades econômicas, faz com que a apuração seja 

distinta de um anexo para outro, onde buscou-se neste trabalho, de forma clara, 

mostrar a forma de apuração das empresas que se enquadram no Anexo IV do 

Simples Nacional, retenções e pagamentos diferenciados de contribuições. 

Demonstrou-se com o presente trabalho como é apurado os impostos nas 

empresas que estão obrigadas a pagar seus tributos baseados no anexo IV de 

tributação, discorrendo sobre suas particularidades na devida apuração. 
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