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RESUMO DAS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NO SIMPLES NACIONAL

A Lei Complementar nº 155/2016, publicada em 28 de outubro
de 2016, promoveu alterações importantes na legislação de regência do SIMPLES NACIONAL,
cabendo destacar as mais relevantes aos comerciantes do varejo.
(i) PARCELAMENTO DE DÉBITOS:
Com as alterações, há previsão de parcelamento de débitos em
até 120 meses, com parcelas mensais não inferiores a R$ 300,00.
É destinado aos débitos vencidos até a competência de maio de
2016 e contemplará créditos constituídos ou não, com exigibilidade suspensa ou não,
parcelados ou não e inscritos ou não em dívida ativa do respectivo ente federativo, mesmo
em fase de execução fiscal.
Esse parcelamento aguarda regulamentação do Comitê Gestor
do SIMPLES NACIONAL para passar a valer.
(ii) ALTERAÇÕES NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO A PARTIR DE
2018:
A partir de 01/01/2018, o limite de receita bruta para a adesão
ao SIMPLES NACIONAL passa a ser de R$ 4,8 milhões anuais e valor devido pelo contribuinte
optante será determinado com base em novas tabelas e novas faixas de receita bruta dos 12
meses anteriores ao período de apuração.

A alíquota será determinada pela alíquota efetiva, que será
apurada com base no resultado do seguinte cálculo: RBT12 x Aliq – PD / RBT12, em que:
a) RBT12 = Receita Bruta acumulada nos últimos 12 meses
anteriores ao período de apuração;
b) Aliq = alíquota nominal prevista nos Anexos I a V da Lei
Complementar nº 123/2006;
c) PD = parcela a deduzir prevista nos Anexos I a V da Lei
Complementar nº 123/2006.
O enquadramento de EPP considerará a receita bruta superior a
R$ 360 mil e igual ou inferior a R$ 4,8 milhões.
A empresa de pequeno porte optante do SIMPLES NACIONAL em
31/12/2017 que, durante o ano-calendário de 2017, auferir receita bruta anual entre R$ 3,6
milhões e R$ 4,8 milhões continuará automaticamente incluída no SIMPLES NACIONAL,
ressalvado o direito de exclusão por comunicação da optante.
Para o MEI enquadrado no art. 966 do Código Civil, o limite da
receita bruta anual será de até R$ 81 mil. No caso de início das atividades, será de R$ 6.750,00
multiplicados pelo número de meses compreendido entre o início da atividade e o final do
respectivo ano-calendário, considerados frações de meses como um mês inteiro.
Essas são, em resumo, as considerações que julgamos
interessantes realizar sobre o tema, colocando-nos ao inteiro dispor para solucionar quaisquer
dúvidas e realizar quaisquer esclarecimentos.
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