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1. RESUMO 

 

Este presente estudo visa elucidar quais as mudanças e possíveis impactos 

serão observados com a vigência da Lei Complementar 155/2016 no Simples 

Nacional. Para tanto, foram descritas as alterações constantes nessa lei e feita a 

utilização de faturamento fictício para verificar as eventuais diferenças nas alíquotas. 

Também, além de pesquisa bibliográfica e documental de caráter exploratório, foram 

aplicados métodos qualitativos e quantitativos. Concluiu-se que as alterações no 

cálculo dos tributos a serem recolhidos no Simples Nacional variam conforme o 

faturamento acumulado, as faixas e alíquotas, que devem ser observadas no 

planejamento tributário para definir qual o melhor enquadramento a se optar. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Contabilidade Tributária, Planejamento Tributário, Simples 

Nacional. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Segundo Nakagawa (2016), o Brasil é o país com a maior carga tributária em 

toda a América Latina. Por essa razão, fez-se necessária uma forma de impulsionar 

o crescimento das empresas de pequeno e médio porte através de incentivo fiscal. 

O incentivo fiscal surgiu através do Simples Nacional que sofreu alterações com a 

Lei Complementar 155/2016, assunto deste trabalho.  

Para ressaltar a importância desta pesquisa, segundo o SEBRAE (2017) 

houve um crescimento de 64% das empresas que passaram a optar pelo Simples 

Nacional, atingindo a marca de 11,6 milhões entre os anos de 2012 e 2016, 

observando, então, a importância deste regime tributário para o cenário nacional, 

pergunta-se: com a sanção da LC 155/2016 que altera diretrizes do Simples 

Nacional, qual o impacto para as empresas enquadradas nessa modalidade? 

Visando buscar e expor as alterações causadas pela LC 155/2016, procurou-

se entender quais serão as mudanças e os impactos gerados nas empresas que 

optam por esse regime, e para as que a partir de agora optarem por tal, levando em 

consideração a grande importância que estas representam, atualmente, para o 

cenário econômico-financeiro do país. 



 

Partindo dessa premissa, este artigo demonstra aos interessados, o quão 

importante é este tema, uma vez que irá impactar diretamente na vida de milhares 

de pessoas, assim como, demonstrará as mudanças legais que passam a nortear a 

modalidade de recolhimento unificado que, segundo o SEBRAE (2017), é o de maior 

incidência e geração de emprego no Brasil, cujo crescimento é dez vezes superior 

ao crescimento das receitas federais, e também tendo melhor desempenho quando 

comparado aos outros impostos normais da Receita Federal.  

 

3. OBJETIVOS 

 

Como objetivo buscou-se analisar as alterações e os impactos tributários que 

vão ocorrer após as mudanças na legislação referente ao Simples Nacional com a 

vigência da LC 155/2016. 

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizou-se da legislação que institui o Simples Nacional, o qual 

é fundamentado em leis e documentos de órgãos oficiais, assim como bibliografias, 

para que fosse possível a descrição de suas particularidades e compará-la com suas 

posteriores alterações, utilizando-se então de metodologia de pesquisa bibliográfica 

e documental. Por se tratar de um assunto recente e ainda pouco relatado por 

autores da área, a pesquisa tem caráter exploratório. 

Pesquisa de caráter exploratório é definida por Cervo e Bervian (2006), como 

um estudo que visa definir objetivos e destina-se a buscar informações sobre 

determinado tema, esta pesquisa carece de maleabilidade para eventuais aspectos 

que possam ser considerados. 

Os tipos de abordagem utilizados foram quantitativos e qualitativos. Foi 

aplicada a pesquisa quantitativa para demonstrar através de dados fictícios o 

comparativo das mudanças incorridas nas alíquotas e faixas de arrecadação, 

baseadas em regras lógicas e traços mensuráveis que podem ser quantificados. O 

artigo foi elaborado, ainda, no método qualitativo, por descrever as informações 

trazidas com a sanção da LC 155/2016 agregando conhecimento nos campos 

alterados. 

 



 

5. DESENVOLVIMENTO 

Este tópico aborda através dos textos publicados, leis e normas que regem a 

contabilidade tributária, assim como o Simples Nacional, desde a Lei complementar 

123/2006 até a última alteração, a qual será o foco principal deste artigo.  

 

5.1  SIMPLES NACIONAL 

 

O Simples Nacional foi instituído pela Lei Complementar 123/2006, sendo um 

Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidas 

pelas Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) nas atividades de 

Indústria, Comércio e Serviços. 

Tratando-se deste Regime Especial, Simples Nacional, este é assegurado às 

micro e pequenas empresas pela constituição federal, conforme disposto no Art. 146 

da Constituição da República federativa do Brasil de 1988, e cabe à Lei 

Complementar dar tratamento diferenciado e favorecendo as micro e pequenas 

empresas, inclusive por regimes especiais ou simplificados e ainda instituir um 

regime único para arrecadação de impostos e contribuições da União, Estados, 

Distrito Federal e municípios (BRASIL, 1988). 

A administração do Simples Nacional fica por responsabilidade do Comitê 

Gestor vinculado ao Ministério da Fazenda composto pela União, Estados e 

Municípios. Segundo dados dispostos pelo SEBRAE (2016), este regime especial 

tem alíquota diferenciada e reduzida nos principais impostos. 

Após sua sanção, esta Lei teve diversas alterações em sua redação, 

modificações estas realizadas pela Lei Complementar Nº 127/2007, Lei 

Complementar Nº 128/2008, Lei Complementar Nº 139/2011 e a Lei Complementar 

Nº 147/2014, respectivamente. Em 2016, o Senado aprovou a LC 155 que firmou as 

alterações referentes às novas atividades, alíquotas ajustadas e parcelamentos no 

Simples Nacional entre outros. 

 

5.2  LEI COMPLEMENTAR 155/2016 

 

A Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016 trouxe diversas 

mudanças no Simples Nacional, como o aumento do limite de receita bruta anual, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20127-2007?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20128-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20128-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument


 

novas faixas e alíquotas, bem como uma nova maneira de se calcular os impostos e 

o enquadramento de novas atividades. 

A Lei citada acima veio alterar a LC. 123/2006 com objetivo de simplificar os 

métodos de apuração, redistribuindo as receitas e com intuito de reorganizar as 

faixas de tributação de maneira objetiva atendendo as empresas optantes pelo 

Simples Nacional, conforme resumo apresentado na lei supracitada. (LC 155/2016). 

Alterado o valor máximo para enquadramento, que poderá ser optante pelo 

Regime Simplificado, a pessoa jurídica cujo faturamento em cada ano-calendário 

não ultrapasse os R$ 4.800.000,00, no entanto, para fins de recolhimento do ISS e 

do ICMS, o limite máximo continua a ser R$ 3.600.000,00, sendo assim, a empresa 

que tiver faturamento anual superior a este, não poderá recolher estes dois tributos 

na forma do Simples Nacional. 

Entre as mudanças mais significativas, pode-se destacar a ocorrida no Art. 18 

da LC 123/2006, nesta, alterou-se a forma de cálculo utilizado para determinação do 

valor do tributo devido mensalmente, com essa nova redação, o valor devido passou 

a ser determinado mediante aplicação de alíquotas efetivas que são calculadas 

através de uma formula fixada de alíquotas nominais dispostas nas tabelas dos 

anexos I ao V da referida Lei. 

A alíquota efetiva é calculada a partir da fórmula: 

RBT12 ∗ (Aliq− PD)

RBT12
 

Onde: 

RBT12 é a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses. 

Alíq é a alíquota nominal encontrada nos anexos I ao V da Lei Complementar 

155/2016. 

PD é a parcela a deduzir também constantes nos anexos citados. 

A alíquota efetiva encontrada a partir dessa fórmula deve ser aplicada sobre o 

faturamento mensal da empresa, demonstrando assim, o valor mensal devido a ser 

recolhido no DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional). 

Além das alterações na forma de cálculo, os anexos também sofreram 

mudanças, o anexo VI apresentado na LC 123/2006 foi retirado e os demais tiveram 

suas faixas diminuídas, das quais, na sua criação, este contava com vinte faixas de 

alíquotas progressivas, a partir de agora, passa a vigorar com seis faixas. 



 

No que se refere ao setor de serviços, a alteração mais significativa dá-se as 

atividades do anexo V que poderão ser tributadas na forma do Anexo III, desde que 

a proporção entre a folha de salários e a receita bruta seja igual ou superior a 28% 

(vinte e oito por cento), diminuindo o valor de tributos a recolher. 

Serão considerados para o cálculo da razão os montantes pagos e auferidos 

nos últimos doze meses ao período de apuração. Considera-se folha de salários o 

montante pago, encargos e retiradas de pró-labore, pelos pagamentos a pessoas 

físicas que decorre do trabalho, ainda neste será acrescido o montante efetivamente 

recolhido a título de contribuição patronal previdenciária e FGTS. 

Na prestação de serviço estão inclusos cerca de 500 códigos de atividade, 

dos quais, 40 deles se utilizarão do anexo IV para apuração do tributo devido, neste, 

a contribuição patronal não está inclusa no DAS e deve então ser recolhida à parte 

(PORTAL CONTABIL). 

Já no anexo III teremos 323 atividades enquadradas, onde esta é a melhor 

opção quando se trata do recolhimento dos tributos para os prestadores de serviços, 

por já contar com o CPP (contribuição previdenciária patronal) incluso no DAS, esta 

também é a que apresenta as menores alíquotas quando comparada ao Anexo V 

(PORTAL CONTABIL).  

Entre as alterações citadas, O MEI (Microempreendedor Individual), definido 

no art. 966 da Lei 10.406/2002 do Código Civil, foi atingido conforme observado na 

LC 155/2016 que trouxe em sua redação que poderá enquadrar-se também nesta 

modalidade o empreendedor que exerça atividade de comercialização, 

industrialização e de prestação de serviços no âmbito rural, que possua um único 

empregado remunerado um salário mínimo ou piso da categoria profissional. O 

empreendedor assim classificado não perderá sua condição especial de segurado 

da Previdência Social. 

O limite do faturamento do MEI também foi majorado, portanto, estes 

empreendedores que antes tinham seu limite fixado em até R$ 60.000 poderão 

auferir receita bruta acumulada de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais) nos 

últimos 12 meses. 

Outro ponto na LC 155/2016 que visa incentivar as inovações e investimentos 

que sejam produtivos para as sociedades enquadradas como microempresa e 

empresa de pequeno porte é a possibilidade de admitir aportes de capital, cujo valor 

não integrará o capital social e, para fins de enquadramento da sociedade, este não 



 

será considerado receita e deverá ser feito através de contrato de participação e não 

poderá ter vigência superior a sete anos, este pode ser feito por pessoa física ou 

jurídica que será denominada como investidor-anjo. Este investidor não terá 

qualquer direito a voto ou à gerência e nem fará parte do quadro de sócios, e ainda 

não responderá por dívidas da empresa, sendo remunerado por seus aportes de 

acordo com o contrato estipulado. Se os sócios decidirem pela venda da empresa, 

este terá preferência na aquisição. 

 

6 RESULTADOS 

A grande diferença trazida pela Lei Complementar no setor de serviços foi a 

possível transição das atividades de serviços entre os anexos III e V, valendo-se 

então da relação entre folha de pagamento e receita bruta dos últimos 12 meses, 

considerando-se o percentual de 28%, conforme dito anteriormente (PORTAL 

CONTABIL). 

Essa medida foi tomada com a intenção de que mais contratações formais 

ocorressem nestas empresas e com isso, elas pudessem se beneficiar através de 

recolhimento menor de tributos. (PORTAL CONTABIL). 

Contando agora com um novo teto para enquadramento, que é de R$ 

4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), várias empresas que 

anteriormente não poderiam optar pelo Simples Nacional passaram a ter mais essa 

opção para recolhimento de seus tributos, mesmo que em condição diferenciada 

para com o ICMS e o ISS. 

Os impostos que são de competência do Estado e dos Municípios podem vir a 

sofrer variações, pois são regulados por seus respectivos entes, cabendo-lhes 

assim, a opção de ofertar redução, incentivos, etc. Cada estado deverá fazer então o 

seu pronunciamento se haverá alguma mudança por parte dos impostos a eles 

competentes, do contrário, fica sendo utilizada a metodologia disposta na Lei. 

A redução dos anexos e de suas faixas trouxe consigo também uma nova 

metodologia de cálculo para mensurar o valor dos tributos devidos mensalmente 

pelas empresas optantes por este Regime Simplificado. 

Utilizando-se dos anexos dispostos na Lei 123/2006 e as alterações que 

constituíram a Lei 155/2016, realizou-se um comparativo de faturamento fictício, 

usando o limite máximo de faturamento acumulado no ano-calendário, em cada uma 



 

das faixas. Calculou-se então, as alíquotas efetivas para cada caso, obedecendo a 

fórmula apresentada. Chegaram-se, então, às seguintes variações: 

 

Tabela 1 - Comparativo Anexos I, II, III e IV 

Faturamento 
acumulado em 12 

meses (em R$)  

Faixa LC. 
123/2006 - 
VIGENTE 

ATÉ 
31.12.2017 

Faixa LC. 
155/2016 - 
Em vigor a 
partir de 

01.01.2018 

Diferença das alíquotas aplicada na LC. 155/2016 
em relação a LC. 123/2006 

ANEXO I ANEXO II ANEXO III ANEXO IV 

R$ 180.000,00 1ª Faixa 1ª Faixa 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

R$ 360.000,00 2ª Faixa 2ª Faixa 0,1800% 0,1800% 0,3900% 0,2100% 

R$ 540.000,00 3ª Faixa 
3ª Faixa 

0,9333% 0,0933% -0,0267% 0,2000% 

R$ 720.000,00 4ª Faixa 0,0350% 0,0350% -0,2600% -0,0150% 

R$ 900.000,00 5ª Faixa 

4ª Faixa 

0,6000% 0,6000% 0,6400% 0,6100% 

R$ 1.080.000,00 6ª Faixa 0,3367% 0,3367% 0,2800% 0,5367% 

R$ 1.260.000,00 7ª Faixa 0,5543% 0,5543% 0,6314% 0,5829% 

R$ 1.440.000,00 8ª Faixa 0,6875% 0,6875% 0,8450% 0,4775% 

R$ 1.620.000,00 9ª Faixa 0,2811% 0,2811% 0,2500% 0,0344% 

R$ 1.800.000,00 10ª Faixa 0,3300% 0,3300% 0,3400% -0,2100% 

R$ 1.980.000,00 11ª Faixa 

5ª Faixa 

-0,0591% -0,0682% -0,2755% -0,0818% 

R$ 2.160.000,00 12ª Faixa 0,2183% 0,2017% 0,1233% 0,2417% 

R$ 2.340.000,00 13ª Faixa 0,4392% 0,4162% 0,4308% 0,4462% 

R$ 2.520.000,00 14ª Faixa 0,6057% 0,5771% 0,6643% 0,5571% 

R$ 2.700.000,00 15ª Faixa 0,7467% 0,7133% 0,8667% 0,5933% 

R$ 2.880.000,00 16ª Faixa 0,0388% 0,0013% -0,2125% 0,5688% 

R$ 3.060.000,00 17ª Faixa 0,1271% 0,0859% -0,0859% 0,0441% 

R$ 3.240.000,00 18ª Faixa 0,1856% 0,1411% -0,0078% -0,0722% 

R$ 3.420.000,00 19ª Faixa 0,2374% 0,1900% 0,0563% -0,2237% 

R$ 3.600.000,00 20ª Faixa 0,2650% 0,2150% 0,0900% 0,0450% 

 

Fonte: Tabela do autor. 

 

O Anexo V não está disposto na tabela por neste conter a possibilidade de 

transição entre os anexos dependendo da sua folha de pagamento. Foi criado então, 

para melhor demonstração, uma tabela considerando um faturamento fictício, onde a 

empresa se enquadraria na primeira e 5ª faixa, utilizando sempre dos limites 

máximos de faturamento, em cada uma delas: 

 

 



 

Tabela 2 - Comparativo 1ª Faixa Anexo III e V 

 

Faturamento Ac. de 
R$ 180.000,00 nos 
últimos 12 meses  

(r)<0,10 

0,10=< 
(r) 

0,15=< 
(r) 

0,20=< 
(r) 

0,25=< 
(r) 

0,28=< 
(r) 

0,30=< 
(r) 

0,35 =< 
(r) 

(r) >= 
0,40 

e e e e e e e 

(r) < 
0,15 

(r) < 
0,20 

(r) < 
0,25 

(r) < 
0,28 

(r) < 
0,30 

(r) < 
0,35 

(r) < 
0,40 

Anexo V - l.C 
123/2006  

19,50% 15,70% 13,70% 11,82% 10,47% 10,47% 9,97% 8,80% 8,00% 

Anexo V - LC 
123/2006 - ISSQN 

2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

LC 155/2016 - vigente 
a partir de 01.01.2018 

Anexo 
V 

Anexo 
V 

Anexo 
V 

Anexo 
V 

Anexo 
V 

Anexo 
III 

Anexo 
III 

Anexo 
III 

Anexo 
III 

15,50% 15,50% 15,50% 15,50% 15,50% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 

Diferença de alíquota 
aplicada na LC. 

155/2016 em relação 
a LC. 123/2006 

-6,00% -2,20% -0,20% 1,68% 3,03% -6,47% -5,97% -4,80% -4,00% 

 

Fonte: Tabela do autor. 

 

É possível observar que quando o fator (r) se torna igual ou superior a 0,28, a 

empresa até então enquadrada no anexo V passa a se enquadrar no anexo III, 

obtendo redução de sua alíquota efetiva. 

É demonstrado a seguir, utilizando de mesma metodologia, a tabela na qual a 

empresa estaria enquadrada na 5ª faixa: 

 

Tabela 3 - Comparativo 5ª Faixa Anexo III e V 

Faturamento Ac. de 
R$ 3.600.000,00 nos 

últimos 12 meses 

(r) < 
0,10 

0,10=< 
(r) 

0,15=< 
(r) 

0,20=< 
(r) 

0,25=< 
(r) 

0,28=< 
(r) 

0,30=< 
(r) 

0,35 =< 
(r) 

(r) > = 
0,40 

e e e e e e e 

(r) < 
0,15 

(r) < 
0,20 

(r) < 
0,25 

(r) < 
0,28 

(r) < 
0,30 

(r) < 
0,35 

(r) < 
0,40 

Anexo V - l.C 
123/2006  

22,90% 21,80% 20,00% 18,60% 18,40% 18,40% 17,85% 17,60% 17,18% 

Anexo V - LC 
123/2006 - ISSQN 

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

LC 155/2016 - vigente 
a partir de 01.01.2018 

ANEXO 
V 

ANEXO 
V 

ANEXO 
V 

ANEXO 
V 

ANEXO 
V 

ANEXO 
III 

ANEXO 
III 

ANEXO 
III 

ANEXO 
III 

21,27% 21,27% 21,27% 21,27% 21,27% 17,51% 17,51% 17,51% 17,51% 

Diferença de alíquota 
aplicada na LC. 

155/2016 em relação 
a LC. 123/2006 

-6,62% -5,52% -3,72% -2,32% -2,12% -5,89% -5,34% -5,09% -4,67% 

 

Fonte: Tabela do autor. 



 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na tabela 1 é possível visualizar as diferenças das alíquotas a serem 

aplicadas dos anexos I ao IV. No anexo I, nota-se que apenas na faixa 11 da Lei 

Complementar 123/2006, que será agora então pertencente a quinta faixa, houve 

redução da alíquota. Portanto, em todos os outros casos, a alíquota foi majorada, 

representando consequentemente um aumento dos tributos a serem recolhidos. 

No anexo II, em caso idêntico ao anterior, também em apenas uma faixa a 

alíquota seria então diminuída com essa nova alteração na Lei Complementar, as 

alíquotas sofrem variação positiva que vai de 0,0013% até 0,7133%. 

Nos anexos III e IV, apresentam-se mais casos de alíquotas menores, entre 5 

e 6 faixas, que obtiveram redução, indicando uma diminuição do imposto a ser pago, 

porém, as variações positivas chegam a quase 0,87%. 

Considerando as tabelas 2 e 3, onde se demonstra as transições entre os 

anexos V e III quando considerada a folha de pagamento, representado ali pelo fator 

(r), verifica-se uma situação favorável às empresas, uma vez que elas estão 

pagando um valor menor em seus tributos, uma redução que chega em até 6,62%. 

A mudança das atividades de tecnologia para o Anexo lll pode reduzir 

consideravelmente os impostos e contribuições dessa área, além de fomentar as 

contratações do setor tendo em vista que possibilitam a mudança do anexo levando 

em consideração o fator (r). 

O ICMS e ISS foram excluídos da sexta faixa de tributação dos anexos, onde 

o recolhimento pelo DAS só pode ser realizado como é hoje, com o sublimite de R$ 

3.600.000,00 no acumulado do ano-calendário. Isso pode dificultar por trazer 

consigo obrigações acessórias que até então não eram necessárias, além de 

aumentar os impostos tendo em vista que após esse sublimite o recolhimento será 

integral. 

As alterações ocorreram nas mais diversas formas, trazendo benefícios de 

limites e a permissão de aportes de capital, porém, vale ressaltar que pela aplicação 

da fórmula, todo mês as empresas apresentarão uma nova alíquota, podendo trazer 

uma certa complexidade na apuração, situação esta que antes não ocorria. Sendo 

assim, antes de optar por um regime de recolhimento de tributos, deve-se realizar 

um planejamento tributário, pois, apenas este, levará em consideração todas as 



 

particularidades da empresa, podendo demonstrar se o Simples Nacional é a melhor 

opção a se escolher 
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