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1. RESUMO 

Este artigo tem como objetivo abordar quais as diferenças de tributação dos regimes do Simples 
Nacional x Microempreendedor Individual, assim podendo analisar a movimentação fiscal e contábil e 
verificar qual regime mais viável. Utilizou como metodologia pesquisa bibliográfica e exploratória 
referente ao tema abordado, no qual foram reunidos livros, artigos científicos, monografias e 
publicações da internet. Contabilidade é uma ciência que orienta as práticas e funções do controle e 
registro relativo aos fatos da administração, quantitativas e qualitativas que ocorre no patrimônio das 
entidades. Também tem a contabilidade fiscal que é responsável em apurar e conciliar a geração dos 
tributos de acordo com a legislação de cada país. Essa área da contabilidade permite analisar as 
obrigações fiscais de uma entidade e criar um planejamento tributário para diminuir a carga tributária, 
evitando possíveis sanções fiscais. O microempreendedor ou empreendedor individual (MEI) é uma 
pessoa que trabalha por conta, legalizado como pequeno empresário, com um faturamento anual de 
$ 81 mil.O Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) é um regime simplificado de fiscalização e 
arrecadação de tributos de empresas com receita bruta anual de até R$ 4,8 milhões. Diante da 
pesquisa realizada pode-se concluir que por causa das suas facilidades e os impostos mais baratos a 
tendência é que com o passar do tempo venha a aumentar os microempreendedores individuais e as 
empresas optantes pelo Simples Nacional.  
 

2. INTRODUÇÃO 

 

  Este trabalho mostra como a diferença na apuração tributária influencia o 

empreendedor nas suas questões fiscais.O processo de apuração tributária consiste 

na escolha de qual regime será mais viável para a empresa. Há regime com carga 

tributária reduzida, sendo eles simples nacional e microempreendedor individual.  

  O regime tributário envolve certas exigências, nas quais, o empreendedor 

deve conhecer em qual carga combinará mais com o seu custo empresarial. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral 

 

  Abordar quais as diferenças de tributação dos regimes do Simples Nacional x 

Microempreendedor Individual, assim podendo analisar a movimentação fiscal e 

contábil e verificar qual regime mais viável. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar as legislações tributárias do Simples Nacional. 

 Conceito de Simples Nacional. 

 Identificar as legislações tributárias do Microempreendedor. 



2 
 

 Conceito MEI. 

 Comparar as principais obrigações que cada regime exige com base na 

legislação atual. 

 Diferenças de Evasão e Elisão. 

 

4. METODOLOGIA 

 

  Este artigo foi realizado através de pesquisas bibliográficas e exploratória 

referente ao tema abordado, no qual foram reunidos livros, artigos científicos, 

monografias e publicações da internet. 

 

A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro 
disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, 
como livros, artigos, teses etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas 
já trabalhados por outros pesquisadores e devidamente registrados. Os 
textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador 
trabalha a partir das contribuições dos autores dos estudos analíticos dos 
textos. Severino (2016, p.131). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 Contabilidade 

 

  Contabilidade é uma ciência que orienta as práticas e funções do controle e 

registro relativo aos fatos da administração, quantitativas e qualitativas que ocorre 

no patrimônio das entidades. 

  Auxilia no fornecimento de todas as informações necessárias para a tomada 

de decisões e mutações que podem variar ao decorrer do tempo, podendo verificar 

fora ou dentro da entidade. 

  A contabilidade tem como função abranger técnicas e controle do patrimônio 

mediante a aplicação, com normas e processos próprios mostrando às informações 

dos fatos contábeis a administração. 

  Os relatórios desenvolvidos com a analise resultam em resultados das 

tomadas de decisões em relação aos acontecimentos futuros. A contabilidade 

responde pela escrituração e apuração dos resultados, assim verifica as condições 
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para apurar o prejuízo ou lucro de um período especifico. Todas as movimentações 

do patrimônio são contabilizadas e registradas.  

 

5.2 Contabilidade Tributária 

 

  Conhecida também como contabilidade fiscal é responsável em apurar e 

conciliar a geração dos tributos de acordo com a legislação de cada país. Essa área 

da contabilidade permite analisar as obrigações fiscais de uma entidade e criar um 

planejamento tributário para diminuir a carga tributária, evitando possíveis sanções 

fiscais. 

 
A contabilidade tributária é a disciplina ou o ramo da contabilidade que se 
dedica ao estudo dos princípios, conceitos, técnicas, métodos, e 
procedimentos aplicáveis à apuração dos tributos devidos pelas empresas e 
entidades em geral, à busca e análise de alternativas para a redução de 
carga tributária e ao cumprimento das obrigações acessórias estabelecidas 
pelo Fisco. POLHMANN (2012, p.14). 

 

  O objetivo é apurar com clareza o resultado econômico do exercício, para 

concluir em qual regime de tributação a empresa se enquadra – Lucro real, lucro 

presumido ou simples nacional. A partir disso, utiliza técnicas e procedimento para a 

redução dos tributos de forma licita. 

 

5.3 Conceito de MEI 

 

  O microempreendedor ou empreendedor individual é uma pessoa que 

trabalha por conta, legalizado com pequeno empresário. O empreendedor individual 

fatura no máximo até $ 81 mil por ano, que não seja sócio, administrador ou titular 

de outra empresa. 

  Tem direito a ter um empregado contratado, com o pagamento de um salário 

mínimo da categoria, assim arcando com todas as obrigações trabalhistas. Caso o 

MEI deseje ter um quadro maior de trabalhadores, deverá se desenquadrar e virar 

uma microempresa. Vale destacar que não pode contratar seu cônjuge 

  A lei complementar n° 128 de 19/12/2008, iniciou regras especiais para que o 

trabalhador se tornasse um empreendedor individual com a legalização necessária. 

As vantagens oferecem que o empreendedor se registra no cadastro nacional de 
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pessoas jurídicas e com isto facilita abertura de contas bancárias, empréstimos e 

emissão de notas fiscais. 

  Será enquadrado no simples nacional e terá isenção de tributos federais 

como Imposto de Renda, PIS, COFINS, IPI, CSLL. Com as contribuições, terá 

acesso aos benefícios como auxilio doença, aposentadoria, entre outros. 

 

5.4 Conceito de Simples Nacional 

 

  O Sistema Integrado dePagamento de Impostos e Contribuições das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte(Simples Nacional) é um regime 

simplificado de fiscalização e arrecadação de tributos de empresas com receita bruta 

anual de até R$ 4,8 milhões. 

 

A microempresa (ME) será a sociedade empresária, a sociedade simples, a 
empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário, 
devidamente registrados nos órgãos competentes, que aufira em cada ano 
calendário, a receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00. Se a receita 
bruta anual for superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior é R$ 
3.600.000,00, a sociedade será enquadrada como empresa de pequeno 
porte (EPP). SEBRAE. 
 

  Para o ano de 2018 atualizou novos valores da receita bruta anual para o 

enquadramento no Simples Nacional de até $ 4,8 milhões. E para o MEI, 

faturamento de $ 81 mil reais. 

  O regime está previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006. As pessoas jurídicas que enquadram e optarem por esse regime recolhem os 

tributos em uma única guia chamada DAS. O recolhimento é feito mensalmente e o 

prazo para pagamento é até o dia 20 do mês subsequente que auferiu a receita 

bruta. 

  Criado com o objetivo de incentivar a criação de novas empresas, esse 

regime veio para facilitar o modo de arrecadação, unificando vários tributos em uma 

única guia. Os impostos que abrangem essa guia são: 

 Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),  

 Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),  

 Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),  

 Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS),  
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 Contribuição para o PIS/Pasep,  

 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)   

 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação (ICMS). 

  O cadastro para participar desse sistema é fácil, através do site do Simples 

Nacional e deve ser feito até o dia 29 de janeiro, caso passe dessa data nenhuma 

empresa poderá se cadastrar nesse regime.  

 

5.5. Tabela de Tributação MEI 

 

  A taxa de imposto devido pelo MEI é de 5% do salário mínimo, mais R$ 1 de 

ICMS e ou R$ 5 de ISS, conforme a atividade exercida. O pagamento deve ser feito 

até o dia 20 de cada mês. 

  Para 2018, a taxa mensal de imposto teve alteração, pois é de acordo com o 

salário mínimo vigente.  O valor do salário mínimo é de R$ 954,00 (novecentos e 

cinquenta e quatro reais), por mês, conforme Decreto nº 9.255, de 29.12.2017. 

 

Tabela 1 – Valor das Contribuições Mensais 

Fonte: Portal do Empreendedor – MEI. 
 

5.6. Tabelas de Tributação do Simples Nacional - 2018 

 

Tabela 2 - Prestação de serviços 

Receita bruta em 12 meses Alíquota 
Dedução do valor a ser 

recolhido 

Até R$ 180.000,00 6% 0 

De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 11,2% R$ 9.360,00 

De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 13,5% R$ 17.640,00 

De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 16% R$ 35.640,00 

De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 21% R$ 125.640,00 

De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 33% R$ 648.000,00 

Fonte: Conta Azul – Tabela Simples nacional 

MEIs – Atividade INSS –R$ ICMS/ISS – R$ Total – R$ 

Comércio e Indústria – ICMS 47,70 1,00 48,70 

Serviços – ISS 47,70 5,00 52,70 

Comércio e serviços – ICMS e ISS 47,70 6,00 53,70 
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Tabela 3 - Comércio 

Receita bruta em 12 meses Alíquota 
Dedução do valor a ser 

recolhido 

Até R$ 180.000,00 4% 0 

De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 7,3% R$ 5.940,00 

De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 9,5% R$ 13.860,00 

De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 10,7% R$ 22.500,00 

De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 14,3% R$ 87.300,00 

De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 19% R$ 378.000,00 

Fonte: Conta Azul – Tabela Simples nacional 
 

Tabela 4 - Indústrias 

Receita bruta em 12 meses Alíquota 
Dedução do valor a ser 

recolhido 

Até R$ 180.000,00 4,5% 0 

De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 7,8% R$ 5.940,00 

De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 10% R$ 13.860,00 

De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 11,2% R$ 22.500,00 

De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 14,7% R$ 85.500,00 

De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 30% R$ 720.000,00 

Fonte: Conta Azul – Tabela Simples nacional 
 

5.7Evasão e Elisão Fiscal 

 

  Elisão fiscal caracteriza como procedimentos legais utilizados para diminuir a 

carga tributária de uma empresa. Esse processo evita a ocorrência do fato gerador, 

ou seja, sem o fator gerador não tem obrigação fiscal.  

 

A adoção pelo contribuinte de condutas lícitas que tenham por finalidade 
diminuir, evitar ou retardar o pagamento do tributo é considerada como 
prática elisiva. Dá-se através de expedientes, omissivos ou comissivos, que 
evitam licitamente a prática do fato imponível da obrigação tributária. Marins 
(2002, p. 31). 

 

  Já evasão fiscal denomina o ato ilícito de sonegar, ou seja, é o procedimento 

ilegal de reduzir ou eliminar a carga tributária. Os métodos utilizados podem ser 

falsas declarações, omissão de informações, etc. 

 

A evasão tributária é a economia ilícita ou fraudulenta de tributos porque 
sua realização passa necessariamente pelo incumprimento de regras de 
conduta tributária ou pela utilização de fraudes. A transgressão às regras 
tributárias caracteriza a evasão. Marins (2001, p. 30). 
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6. RESULTADOS  

 

  O profissional autônomo trabalha por conta própria, gerenciando todo o seu 

negocio. Não tem registro em carteira, mas pode ter um registro na prefeitura como 

prestador de serviço, porém, isso não o torna um empregado registrado. Tem o 

direto a se aposentar, desde que ele contribua para a previdência.  

  O regime tributário do MEI foi criado para a formalização dos autônomos, 

onde os profissionais contam com vários benefícios, direitos e garantia para o 

negocio.Cadastrar nesse regime tem a abertura deum CNPJ (Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas) de maneira rápida e fácil. 

  As vantagens são de terum funcionário registrado com um salário mínimo ou 

piso da categoria, além de pagamento simplificado de tributos sobre os produtos e 

serviços prestados, assegurando a legalização das atividades desempenhadas. 

Pode ter um faturamento bruto anual de até $ 81 mil reais, caso supere esse valor, o 

MEI tem a migração para o Simples Nacional.  

  O Simples nacional, é outro regime facilitado para os microempresários, 

contendo melhorias e cargas tributárias reduzidas. Pode ter um faturamento anual 

de até 4,8 milhões de reais, o recolhimento dos tributos é feito em uma única guia, 

chamada DAS. 

  É de suma importância o enquadramento em algum desses regimes, pois o 

profissional tem o registro do CNPJ. Com ele, o então empresário poderá abrir conta 

no nome da empresa, requisitar empréstimos facilmente, emitir notas fiscais, além 

de auxílios e benefícios, como auxílio doença, licença maternidade, além de 

aposentadoria. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Diante da pesquisa realizada pode-se concluir que por causa das suas 

facilidades e os impostos mais baratos a tendência é que com o passar do tempo 

venha a aumentar os microempreendedores individuais e as empresas optantes pelo 

Simples Nacional.  
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