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RESUMO 

 

O significado de Simples nacional é Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 

Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Esse regime foi criado em 

1996 com o objetivo de facilitar o recolhimento das contribuições das Micro e Pequenas 

Empresas localmente. No que se refere ao objetivo, pretende-se discorrer a respeito dos motivos 

que viabilizam o enquadramento como Simples Nacional, bem como os possíveis tratamentos 

tributários atinentes e as obrigações tributárias e acessórias previstos dentro do escopo de 

Contabilidade. O método de pesquisa utilizado neste trabalho fundamentou-se em livros, artigos 

científicos e artigos da internet, sendo essa, portanto, uma pesquisa bibliográfica. a alíquota do 

imposto pelo simples nacional varia muito dependendo do tipo de atividade específica, 

desempenhadas pelo empreendedor. Por exemplo, empresas do setor de comércio pagam de 

quatro a 11.6 % cento de imposto; as indústria, de 4 e ½ a 12.1 %; já as empresas do setor de 

serviço, de 4 e ½ a 17,4 %. Diante disso, o empreendedor deve estar atento ao tipo de atividade 

específica que se declara exercer, para não pagar alíquotas maiores desnecessariamente.  Por 

meio desse estudo foi possível concluir que o simples nacional é uma modalidade extremamente 

favorável ao empreendedor, desde que cumpridos os prazos de pagamento do DAS e que não 

seja extrapolado o valor máximo de enquadramento nesse regime tributário. 

. 

Palavras-Chave: Simples Nacional; Enquadramento pelo Simples; Regime Tributário; 

Obrigações Principais; Obrigações Acessórias. 

 

ABSTRACT 

 

The meaning of Simples national is Integrated System of Payment of Taxes and Contributions 

of Micro and Small Businesses. This regime was created in 1996 with the objective of 

facilitating the collection of contributions from Micro and Small Enterprises locally. Regarding 

the objective, it is intended to discuss the reasons that enable the classification as Simples 

Nacional, as well as the possible tax treatments related to the tax and accessory obligations 

foreseen within the scope of Accounting. The research method used in this work was based on 

books, scientific articles and internet articles, which is, therefore, a bibliographic research. The 

tax rate for the Simple Nacional varies a lot depending on the type of specific activity performed 

by the entrepreneur. For example, companies in the commerce sector pay from four to 11.6 % 

percent tax; industry, from 4 and ½ to 12.1 %; companies in the service sector, from 4 and ½ 

to 17.4%. In view of this, the entrepreneur must be aware of the type of specific activity that he 

declares to perform, so as not to pay higher rates unnecessarily. Through this study, it was 

possible to conclude that the simple national is an extremely favorable modality for the 

entrepreneur, provided that the DAS payment deadlines are met and that the maximum amount 

of classification in this tax regime is not extrapolated. 

 

Key-Words: Simple National; Framing by Simple; Tax regime; Principal Obligations; 

Accessory obligations. 
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2. INTRODUÇÃO 

O significado de Simples nacional é Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 

Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Esse regime foi criado em 

1996 com o objetivo de facilitar o recolhimento das contribuições das Micro e Pequenas 

Empresas localmente. Trata-se de um regime tributário que unifica os diversos impostos em 

uma única contribuição simplificada.  

3. JUSTIFICATIVA / OBJETIVO 

Trata-se de um regime tributário com diversos detalhes e características que devem ser 

compreendidas pelo microempreendedor para que possa cumprir suas obrigações principais e 

acessórias devidamente, sendo esse o maior problema a ser enfrentado em relação a essa 

modalidade de tributação. É um grande obstáculo conhecer as características e procedimentos 

a serem tomados para que a microempresa mantenha-se na categoria de Simples Nacional, sndo 

esse o problema de Pesquisa elencado para esse estudo. 

Diante disso, pretende-se preencher a lacuna empírico/teórica identificada na relação 

entre causa e efeito, tanto no que se refere aos motivos que condicionaram enquadramento pelo 

Simples Nacional, quanto às consequências desse enquadramento para a empresa.  

No que se refere ao objetivo, pretende-se discorrer a respeito dos motivos que 

viabilizam o enquadramento como Simples Nacional, bem como os possíveis tratamentos 

tributários atinentes e as obrigações tributárias e acessórias previstos dentro do escopo de 

Contabilidade.  

Em outras palavras, esse estudo tem por objetivo analisar, o quadro de percepções, 

fatos, situações e processos, a fim de identificar e examinar as relações existentes entre causas 

e efeitos dos processos de tributação pelo Simples Nacional.  

 Além disso, pretende apontar as semelhanças e diferenças entre a literatura e os 

resultados obtidos durante o processo de pesquisa, desdobrando ou decompondo o assunto em 

comento em partes, para examinar/explicar, criticamente as possíveis soluções para os 

problemas enfrentados pelas empresas brasileiras quando o enquadramento ocorre de maneira 

errada em relação ao faturamento, em especial quando se extrapola o valor faturado anualmente 

pela empresa.    

A contribuição mais relevante deste estudo é de natureza teórica, pois durante a 

realização da pesquisa, constatou-se a necessidade de estudos mais orientados aos motivos 

inferentes de ordem tributária que desencadeiam o enquadramento por essa modalidade de 

regime.  

Com base nessas considerações, é possível contribuir para a ciência com artigos 

focados nesse assunto, no intuito de viabilizar a compreensão do contexto e das circunstâncias 

que condicionam a escolha do Simples Nacional, bem como características atinentes, para 

melhor beneficiar as empresas.  

 

4. METODOLOGIA 

 

Na literatura acadêmica sobre Simples Nacional, relacionada com a área de 

Contabilidade, existem estudos sobre o objeto de pesquisa. As referências utilizadas para 

realizar essa análise foram as mais significativas encontradas na literatura. 

O método de pesquisa utilizado neste trabalho fundamentou-se em livros, artigos 

científicos e artigos da internet, sendo essa, portanto, uma pesquisa bibliográfica. Como 

procedimento técnico de análise, os materiais utilizados foram proveniente de livros e artigos 

da internet. O procedimento analítico e interpretativo deu ensejo a deduções ou inferências, 
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para a obtenção de resultados mais concretos e fundamentados nos achados científicos de outros 

pesquisadores. 

Este artigo encontra-se organizado em 3 seções, sendo a primeira introdutória. A 

segunda seção, discorre sobre a fundamentação teórica que serve de base para aferição do 

conteúdo disponível na literatura científica referente a tributação e enquadramento pelo Simples 

Nacional. A terceira seção é de caráter conclusivo e traz as considerações finais sobre o que foi 

abordado ao longo desse estudo, comparando os paradigmas empíricos e os teóricos 

apresentados na fundamentação teórica. 

 

5. DESENVOLVIMENTO / REVISÃO DA LITERATURA 

O simples nacional é um regime tributário que unifica os diversos impostos em uma 

única contribuição simplificada (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2022).  

 
O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e 

fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte, previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Abrange a participação de todos os entes federados (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios). 

É administrado por um Comitê Gestor composto por oito integrantes: quatro 

da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), dois dos Estados e do 

Distrito Federal e dois dos Municípios. 

Para o ingresso no Simples Nacional é necessário o cumprimento das 

seguintes condições: 

 

o Enquadrar-se na definição de microempresa ou de empresa de pequeno 

porte; 

o Cumprir os requisitos previstos na legislação; e 

o Formalizar a opção pelo Simples Nacional. 

 

Às vezes, é um pouco complicado compreender o sistema tributário brasileiro, ainda 

que se trate do enquadramento pelo simples nacional. Por isso, é fundamental compreender os 

procedimentos desse regime como um todo, para que se possa cumprir as obrigações principais 

e acessórias correlatas (BRASIL, 2006).   

 

 

O termo simples nacional é um acrônimo, uma sigla para frase Sistema Integrado de 

Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Esse 

regime foi criado em 1996 com o objetivo de facilitar o recolhimento das contribuições das 

Micro e Pequenas Empresas localmente (RECEITA FEDERAL, 2003).  

Em 2007 ele foi unificado e tornou-se Super Simples e hoje é chamado Simples 

Nacional porque quem é enquadrado como simples paga só um imposto por mês: o documento 

único de arrecadação (DAS). 

 

 

 

 

O principal parâmetro que define se uma empresa está apta a ingressar no Simples é o 

valor do Imposto a pagar e o faturamento da empresa. Em geral, o Simples Nacional é ideal 

para Micro e Pequenas Empresas, porque oferece alíquotas menores que outros regimes. 

Considerando-se que o que define o tamanho das alíquotas é o faturamento, as menores 

empresas pagam as menores alíquotas, como é o caso das microempresas, mas para isso essa 
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empresa deve faturar até 360 mil reais por ano. 

Empresas que faturam entre 360.000 e 4.8 milhões de Reais por ano também podem 

ser enquadradas no Simples Nacional, mas precisam ser registradas como empresas de pequeno 

porte. Diante disso, questiona-se se um Microempreendedor Individual também é enquadrado 

como Simples. No caso dos impostos, pode-se dizer que o Mei recebe um tratamento ainda 

mais acessível do que o Simples, porque a tributação do enquadramento negócios de até 81 mil 

reais por ano, ou seja, com um faturamento relativamente baixo. Por isso, paga-se mais ou 

menos 50 reais por mês, um imposto fixo, que não varia de acordo com o faturamento. 

Além do imposto unificado e da carga tributária mais leve, o Simples oferece outras 

vantagens para quem se enquadra nesse perfil. Como exemplo, podem ser mencionados os 

custos trabalhistas, que são menores. Frisa-se que a contabilidade anual da empresa nessa 

modalidade é menos burocrática e barata.  

Porém, esse tipo de enquadramento também apresenta algumas desvantagens. 

Primeiramente, por ser unificado com desconto, o Imposto não oferece a possibilidade de 

reembolso. Em segundo lugar, a alíquota sobe de acordo com o faturamento, e em virtude disso, 

o empreendedor precisa ficar muito atento, pois se o faturamento subir muito rápido, podem 

surgir cobranças extras e até inesperadas. Se isso ocorrer haverá uma mudança no regime 

tributário da empresa, ou seja, perde-se os benefícios do enquadramento pelo Simples 

Nacional.  

No caso das microempresas é preciso também manter o fisco informado sobre o 

registro de todas as movimentações nos livros fiscais e contábeis. Devido a todas essas 

obrigações, uma microempresa não tem como fugir de um escritório de contabilidade. No caso 

do MEI, não é necessária a contratação de um serviço de contabilidade, mas em todos os casos, 

a tecnologia e os sistemas de gestão de empresas ajudam o pequeno empreendedor a não se 

perder nas burocracias, para que se possa focar apenas nas obrigações fiscais que realmente são 

importantes (RECEITA FEDERAL, 2003). 

 
6. RESULTADOS / ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Por derradeiro, a alíquota do imposto pelo simples nacional varia muito dependendo 

do tipo de atividade específica, desempenhadas pelo empreendedor. Por exemplo, empresas do 

setor de comércio pagam de quatro a 11.6 % cento de imposto; as indústria, de 4 e ½ a 12.1 %; 

já as empresas do setor de serviço, de 4 e ½ a 17,4 %. 

Diante disso, o empreendedor deve estar atento ao tipo de atividade específica que se 

declara exercer, para não pagar alíquotas maiores desnecessariamente. Dentre as principais 

obrigações que uma empresa com enquadramento pelo Simples precisa cumprir, a mais 

importante delas é o pagamento do imposto através do documento único de arrecadação: o 

DAS. O vencimento do DAS sempre ocorre no dia vinte e se atrasar são geradas multas 

(RECEITA FEDERAL, 2003). 

Com base no gráfico, observa-se que o Simples Nacional Sendo que a tratativa de 

âmbito federal, relativamente aos benefícios tributários, é da marca de R$ 83,2 bilhões em 2020, 

crescente a cada ano.   

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Dados Referentes à Materialidade do Simples Nacional 
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Fonte: Relatório de Avaliação Simples Nacional, 2022. 

 

De acordo com o quadro abaixo observa-se que em relação ao contexto 
internacional, o Brasil oferece um dos tratamentos mais diferenciados e amplos em relação 
às concessões oferecidas a micro e pequenas empresas, especialmente no que se refere à 
redução da carga tributária e também no que se refere à abrangência dos tributos atinentes. 

 

 

http://www.unisepe.edu.br/


UNISEPE –  MANTENEDORA 
União das Instituições de Serviço, Ensino e Pesquisa Ltda. www.unisepe.edu.br 

 

 
Fonte: Ministério da Fazenda, 2015 

 

Além da obrigação principal, as empresas optantes pelo Simples têm algumas 
obrigações acessórias. Uma delas é o envio à Receita Federal, da declaração única que 
comprova o pagamento regular dos impostos uma vez por ano. Também é preciso emitir e 
enviar declarações relativas às isenções de impostos que o simples proporcionam, como o 
PIS-PASEP, a COFINS e o ISS, entre outros. Caso o empreendedor tenha funcionários, é 
preciso informar sua movimentação trabalhista através do e-social. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esse estudo teve por objetivo discorrer a respeito do enquadramento pelo Simples 

Nacional, brevemente abordando as implicações atinentes. Nesse intuito, foram apresentados e 

analisados os quadros de percepção, fatos, situações e processos que condicionam a inclusão 

da empresa nesse regime tributário.  

Para atingir esses objetivos, o método de pesquisa utilizado foi a análise de referências 

bibliográficas, por meio da qual, foi possível analisar o constante na literatura científica 

referente ao assunto. No entanto, constatou-se que se trata de um assunto que merece 

investigações mais específicas. 

Esse estudo teve início com a apresentação do conceito e as implicações provenientes 

do enquadramento na categoria tributaria em questão.  Na sequência, foram expostos os motivos 

por que há dificuldades para que os empresas cumpram as obrigações acessórias e principais, 

bem como os fatores intervenientes no processo que podem interferir na permanência da 

empresa na como Simples Nacional. 

Foi possível concluir que o simples nacional é uma modalidade extremamente 

favorável ao empreendedor, desde que cumpridos os prazos de pagamento do DAS e que não 

seja extrapolado o valor máximo de enquadramento nesse regime tributário. 
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