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Apresenta~ao: 

Este planejamento tributario se refere as varias pequenas e medias empresas 

de transportes de cargas no estado do Parana, que muitas vezes, por terem poucas 

disponibilidades financeiras, nao tern como buscarem informac;6es e consultorias 

para seu planejamento e enquadramento tributario. 
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1. lntrodu~ao: 

1 .1 . Objetivo do trabalho: 

Este trabalho tern por fim identificar o enquadramento tributario adequado que 

mais favorece as pequenas e medias transportadoras de cargas no ambito nacional 

e especificamente no estado do Parana, identificando as alterac;6es tributarias no 

sistema tributario nacional unificado e no "Super Simples Federal". 

1 .2. Justificativas do objetivo: 

Entende-se que pequenas e medias empresas, muitas vezes, fecham por falta de 

consultorias tributarias, pois o sistema tributario nacional tern suas peculiaridades as 

quais nao sao identificadas, com isso seu custo tributario e ate mesmo as 

autuac;6es, fazem despender sua pouca disponibilidade financeira as quais seriam 

aplicadas em investimentos. 

1 .3. Restri~oes as Propostas: 

Devido as grandes diferenc;as entre sistema tributario estadual vigente entre os 

estados e as varias formas de sociedades que possam se enquadrar no Sistema 

lntegrado de Impastos e Contribuic;6es das Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte, nossos estudos limita-se ao estado do Parana, especificamente a uma 

empresa de transporte de cargas. 
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1 .4. Metodologia: 

Analise do sistema tributario nacional sem a unificac;ao dos impostos a uma 

empresa de transporte de cargas no estado do Parana, assim comparando suas 

obrigac;oes tributarias no melhor enquadramento do sistema de unificac;ao vigente e 

identificando as mudanc;as posslveis no novo sistema de unificac;ao tributaria federal 

a vigorar a partir do dia 01/07/2007. 
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2. Revisao te6rico-emplrica: 

2.1. Planejamento tributario: 

Entende-se como planejamento tributario, o planejamento empresarial que tendo 

como objeto os tributes e seus reflexes na organizacao, visa obter economia de 

impostos, adotando procedimentos estritamente dentro dos ditames legais. 0 

planejamento tributario e na verdade a atividade empresarial estritamente 

preventiva, que tern como fator de analise o tributo e visa identificar e projetar os 

atos e fatos tributaveis e seus efeitos, comparando-se os resultados provaveis, para 

os diversos procedimentos possfveis, de tal forma a possibilitar a escolha da 

alternativa menos onerosa, sem extrapolar o campo da licitude. 

Segundo Pablo Andrez Pinheiro Gubert "o planejamento tributario e o conjunto de 

condutas, comissivas ou omissivas, da pessoa ffsica ou jurfdica, realizadas antes ou 

depois da ocorrencia do fato gerador, destinadas a reduzir, mitigar, transferir ou 

postergar legal e licitamente OS onus dos tributos." 

2.2. 0 Planejamento e os Atos lllcitos: 

A pratica de atos I fcitos com o objetivo de evitar a concretizacao do fa to 

imponfvel e o que tecnicamente se denomina elisao fiscal, assim ensina Latorraca 

(1972, p. 20-1). 

Esta tecnica difere da evasao fiscal, decorrendo esta da pratica de atos ilfcitos 

que, segundo Carvalho (1991, p. 345-346) podem caracterizar SONEGA<;AO ou 

FRAUD E. 
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Sonegacao Fiscal e toda ac;ao ou omissao dolosa tendente a impedir ou retardar, 

total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendaria. 

Fraude e toda ac;ao ou omissao dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou 

parcialmente, a ocorrencia do fato gerador da obrigac;ao tributaria principal, ou a 

excluir ou modificar as suas caracterfsticas essenciais, de modo a reduzir o 

montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento. 

Segundo SRF (Secretaria da Receita Federal) pode-se definir como Elisao Fiscal 

"a utiliza9iio de fa/has ou brechas contidas na propria norma legal para produzir 

economia tributaria. Da-se quando a lei permite entendimentos diversos entre os 

operadores do direito tributario, com a finalidade de fugir do fa to gerador do impasto. 

A elisiio e tao complexa que, muitas vezes, e motivo de divergencias na 

Administra9iio Tributaria, nos consultores externos e, ate mesmo, dentro do proprio 

poder judiciario." 

Ja a Evasao Fiscal "decorre de uma conduta ilegal, mediante o qual o sujeito 

passivo deixa de cumprir a norma tributaria. A conduta ilegal se traduz numa a9iio 

ou omissiio que, consciente ou niio, resulta na supressiio de recursos financeiros ao 

Estado. Nos crimes contra a ordem tributaria, e irrelevante a inten9iio do agente, 

pais, a semelhan9a dos crimes contra a vida, a inten9iio do agente deve ser avaliada 

no momenta da ap/ica9iio da penalidade" 

0 planejamento tributario objetiva a economia de tributos em uma das seguintes 

modalidades: 

11! - impedindo ou retardando a ocorrencia do fato gerador da obrigac;ao; 

21! - reduzindo o montante do imposto devido. 
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Urn exemplo de impedimenta do fato gerador do impasto e o fabricante ao inves 

de vender seu produto internamente, disponibiliza-o ao mercado externo, com isso 

nao houve a gerac;ao do IPI e do ICMS, isentos em importac;6es e devidos em 

vendas internas. Ja o retardamento lfcito pode-se citar como exemplo o recebimento 

de urn pedido no final do mes, para retardar a ocorrencia do impasto, a empresa 

emite a nota no infcio do mes seguinte, incorrendo aos mesmos impastos portanto 

com vencimento em outra competencia. 

Na segunda modalidade urn born exemplo eo caso de contribuinte que, tendo a 

opc;ao de apurar o IRPJ pelo lucro presumido, pelo lucro real, ou enquadrar-se no 

Sistema Simplificado de Recolhimento de Tributos Federais - SIMPLES, analisa 

detalhadamente a situac;ao e depois decide pela sistematica que representa o menor 

desembolso. 

2.3. Etica no Planejamento Tributario: 

0 professor Aurelio Pitanga Seixas Filho cita que "o problema interpretativo, 

entretanto e a liberdade que tern a pessoa de revestir o seu neg6cio jurfdico com a 

forma que /he for mais conveniente. Quando a conduta for /ega/mente proibida, ou 

tiver que obedecer as formalidades expressamente discriminadas em lei, somente 

atraves de simula96es e que podera ser praticada, cabendo a parte prejudicada 

provar a inadequa9ao ou abusa da forma jurfdica adotada. 

Possuindo o contribuinte mais de uma forma jurfdica para realizar o seu intento, 

sendo as mesmas normais, sem desvio de funcionalidade ou discrepancia de forma 

jurfdica, nao ha como a autoridade fiscal alegar uma dissimula9ao para 

desconsiderar a forma legitimamente adotada." 
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2.4. Sistema Tributario Brasileiro: 

Segundo Musgrave (1976), entende-se Sistema Tributario como sendo o 

complexo organico formado pelos tributos institufdos em urn pafs ou regiao 

aut6noma e os princfpios e normas que os regem. Par consequencia , pode-se 

concluir que o Sistema Tributario Brasileiro e composto dos tributos institufdos no 

Brasil, dos princfpios e normas que regulam tais tributos. 

No Brasil adota-se o princfpio da estruturalidade organica do tributo, pelo qual a 

especie tributaria e determinada pelo seu fato gerador, sendo irrelevante o nome 

atribufdo ao tributo ou a destinagao de suas receitas. Com base na doutrina mais 

aceita no Brasil, pode-se afirmar que as especies tributarias que comp6em o sistema 

tributario brasileiro, sao cinco: impastos, taxas, contribuig6es de melhoria, 

contribuig6es especiais e emprestimos compuls6rios. 

Impasto e o tributo que tern como fato gerador uma situagao independente de 

qualquer atividade estatal especffica relativa ao contribuinte (Art. 16 do CTN). Em 

outras palavras, impasto e o tributo que nao esta vinculado a uma contraprestagao 

direta a quem o esta pagando. As receitas de impastos nao sao destinadas a custear 

obras ou servigos em prol de quem os paga, mas sim para serem utilizadas para 

custear as despesas gerais do estado, visando promover o bern comum. 

Taxa e o tributo que pode ser cobrado pela Uniao, Estados, Distrito Federal ou 

Municfpios, no ambito de suas respectivas atribuig6es, que tern como fato gerador, o 

exercfcio do poder de polfcia ou a utilizagao efetiva ou potencial, de servigo publico 

especffico e divisfvel prestado ao contribuinte ou posto a sua disposigao (Art. 77 do 

CTN). As taxas sao tributos vinculados, logo o poder publico faz alguma coisa em 

favor do contribuinte. 
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2.5. Hip6tese Legal da lncidencia Tributaria: 

Consiste em uma representagao intelectual e urn fato, urn estado de fato ou de 

uma circunstancia de fato. Nao se trata de mera ideia, de urn conceito puro e 

simples. Na realidade, ela esta contida em urn texto de lei, sendo portanto, urn 

conceito legal, uma manifestagao normativa. Assim o conteudo da hip6tese e a 

descrigao legal, por conseguinte abstrata e generica, de urn fato ou estado de fato. 

A lei ao conceituar urn fato, estado de fato ou circunstancia de fato, seleciona 

certos atributos, tragos caracterlsticos e propriedades que bern o definam, a fim de 

formular a hip6tese. Nesse processo de escolha, sao desprezados outros elementos 

e caracteres do mesmo, que nao sejam considerados fundamentais a criagao de 

uma hip6tese. 

2.6.1ncidencia Tributaria: 

Faz-se necessaria a existencia de uma lei tributaria que descreva urn fato, por 

outro lado, a ocorrencia, do mundo tangfvel, de qualquer dos referidos fatos 

descritos. A verificagao da incidencia resulta no surgimento de uma relagao jurldico

tributaria. Tal relagao e detentora do direito de exigir o imposto a da obrigagao de 

recolhe-lo. 

2. 7 .lsenc;ao Tributaria: 

Trata-se de uma forma de exclusao do credito tributario. Assim, em nosso Direito 

Tributario, na categoria isentiva, ocorre o surgimento da obrigagao tributaria. 0 que 
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esta categoria impede eo surgimento do credito tributario (Obrigagao do pagamento 

do imposto) mediante a figura do langamento. 

0 nosso Direito Positivo adotou-se o conceito de que a isengao traduz-se na 

dispensa legal do pagamento da obrigagao tributaria devida. Dessa forma, nessa 

categoria 0 imposto incide, seu pagamento e que fica dispensado. 

2.8. Deferimento: 

Consiste na procrastinagao do langamento do imposto para momento posterior. 

2.9. All quota Zero: 

0 produto sujeito a alfquota zero nao esta exclufdo do campo de incidencia de 

imposto. Assim, a redugao a zero da alfquota de um produto, e o mesmo que torna-

lo tributado a alfquota zero. Dessa forma a redugao do produto a alfquota zero, nao o 

exclui do conceito de produto tributado. 

2.1 0. Microempresa e Empresa de Pequeno Porte - EPP 

Estabelecida pela lei No. 9.841 de 05 de Outubro de 1999 que institui o estatuto 

das ME e EPP. 

"Art. 1 g - Nos termos dos arts. 170 e 179 da Constitui9ao 
Federal, e assegurado as microempresas e as empresas de 
pequeno porte tratamento jurfdico diferenciado e simplificado 
nos campos administrativo, tributario, previdenciario, 
trabalhista, creditfcio e de desenvolvimento empresarial, em 
conformidade com o que dispoe esta Lei e a Lei nQ 9317, de 
05. 12. 96, e altera96es posteriores." 

"Art. 170 - A ordem econ6mica fundada na valoriza9ao do 
traba/ho humano e na livre iniciativa, tern por tim assegurar a 
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todos existencia digna, conforme os ditames da justi9a social, 
observados os seguintes princfpios: 
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte 
constitufdas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede 
neste pais." 

"Art. 179 - A Uniao, os estados, o Distrito Federal e os 
Municfpios dispensarao as microempresas e as empresas de 
pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurfdico 
diferenciado, visando a incentiva-las pela simplifica9ao de suas 
obriga98es administrativas, tributarias, previdenciarias e 
creditfcias, ou pela elimina9ao ou redu9ao destas por meio de 
lei" 

Este tratamento visa facilitar a constituic;ao e o funcionamento destas empresas, 

buscando assegurar o fortalecimento de sua participac;ao no processo de 

desenvolvimento economico e social. 

Estabelecidos seus criterios pelos art. 2Q e 3Q da lei que institui tal estatuto, pode 

definir como microempresa e empresa de pequeno porte as que se enquadram nos 

seguinte criterios. 

Situa~ao Receita Bruta Anual 

Microempresa R$ 0,00 a R$ 240.000,00 

Empresa de Pequeno Porte R$ 240.000,00 a R$ 2.400.000,00 

Tabela I- Enquadramento de ME e EPP (Lei NQ. 11196 de 21.11.2005.) 

Em seu primeiro ano seus rendimentos serao calculados proporcionalmente 

pelos meses trabalhados, calculando tambem fracionamento mensal. 

Esses Indices de valores estabelecidos nesta lei poderao ser alterados pelo 

IGP-DI; ou por fndice oficial substitute, estabelecidos pelo poder executive. 

Estabelecidos pelos art. 8Q e 9Q considera o desenquadramento e o 

reemquadramento automatico pela questao da evoluc;ao da receita bruta da 

empresa. Essa evoluc;ao devera ser verificada em dois anos consecutivos ou em tres 
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anos alternados no perfodo de cinco. A microempresa desenquadrada passara 

automaticamente a EPP, ja esta se desenquadrada sera exclufda do regime desta 

lei. 

0 reenquadramento no regime de microempresa ou EPP devera ser 

comunicado ao 6rgao de registro no prazo de trinta dias a contar do fato. 

Os artigos 11 Q' 12Q e 13Q tratam do regime previdenciario e trabalhista, ja no 

art. 11 Q a lei desobriga as microempresas e EPP das obrigac;6es acessoriais 

estabelecidas pelos arts. 74; 135, paragrafo 2Q; 360; 429 e 628, paragrafo 1Q, da 

Consolidac;ao das Leis do Trabalho - CLT. Nao dispensando-os dos seguintes 

procedimentos 

I - anotac;6es na Carteira de Trabalho e Previdencia Social - CTPS; 

II - apresentac;ao da Relac;ao Anual de lnformac;6es Sociais - Rais e do 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - Caged; 

Ill - arquivamento dos documentos comprobat6rios de cumprimento das 

obrigag6es trabalhistas e previdenciarias, enquanto nao prescreverem essas 

obrigac;6es; 

IV- apresentac;ao da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo 

de Servic;o e lnformac;6es a Previdencia Social- Gfip. 

0 poder executive estabelecera estfmulo as instituic;6es financeiras privadas 

para manterem tratamento diferenciado as ME e EPP. Porem as instituic;6es 

financeiras oficiais terao linhas de creditos especfficas a essas empresas, alem de 

articular junto as entidades de apoio mecanisme de tratamento, desenvolvimento 

gerencial e capacitac;ao tecnol6gica articuladas com operac;6es de financiamento. 



18 

Na questao de desenvolvimento empresarial a lei estabelece atraves do art. 

19Q que o Poder Executive estabelecera mecanismos de incentives fiscais e 

financeiros, de forma simplificada e descentralizada as microempresas e as 

empresas de pequeno porte, levando em consideragao a sua capacidade de 

geragao e manutengao de ocupagao e emprego, potencial de competitividade e de 

capacitagao tecnol6gica, que lhes garantirao o crescimento eo desenvolvimento. 

No mfnimo 20% dos recursos federais aplicados em pesquisa serao 

destinados ao desenvolvimento e capacitagao tecnol6gica na area empresarial 

dessas empresas. 

"Art. 22 - 0 Poder Executivo di/igenciara para que se garantam as entidades 

de apoio e de representa98.o das microempresas e das empresas de pequeno porte 

condi96es para capacitarem essas empresas para que atuem de forma competitiva 

no mercado inferno e externo, inclusive mediante o associativismo de interesse 

econ6mico." Alem da polftica de compras governamentais dar priori dade a 

microempresas e EPP. 

Quando o devedor protestado for microempresa e EPP os emolumentos 

pagos a cart6rios referente a tftulos protestados nao ultrapassara 20% do valor do 

tftulo, limitando-se valor maximo de R$ 20,00. Nao sera exigido cheque 

administrative para quitagao, nem sera exigida carta de anuencia para cancelamento 

de protesto, salvo no caso de impossibilidade de apresentagao do original 

protestado. 



19 

2.11 . Sistema lntegrado de impostos e Contribui{:oes das Microempresas e 

das Empresas de Pequeno Porte- SIMPLES (Lei 9.317/96): 

0 Simples e urn sistema tributario que permite a unificacao de IRPJ, PIS/PASEP, 

Cofins, CSLL, IPI, INSS do empregador, alem de isentar a empresa das 

Contribuicoes ao Sistema S, mediante o recolhimento de uma especie de tributo 

unico. 

Esta unificacao nao desobriga a empresa o recolhimento dos seguintes impostos 

ou contribuic6es: 

a) lmposto sobre Operac6es de Credito, Cambio e Seguro, ou Relativas a Tftulos 

ou Valores Mobiliarios - IOF; 

b) lmposto sobre lmportacao de Produtos Estrangeiros- II; 

c) lmposto sobre Exportacao, para o Exterior, de Produtos Nacionais ou 

Nacionalizados- IE; 

d) lmposto de Renda, relativo aos pagamentos ou creditos efetuados pela pessoa 

jurfdica e aos rendimentos ou ganhos lfquidos auferidos em aplicac6es de renda fixa 

ou variavel, bern assim relativo aos ganhos de capital obtidos na alienacao de ativos; 

e) lmposto sobre a Propriedade Territorial Rural- ITR; 

f) Contribuicao Provis6ria sobre a Movimentacao Financeira- CPMF; 

g) Contribuicao para o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS; 

h) Contribuicao para a Seguridade Social, relativa ao empregado. 

Traz ainda a possibilidade de se expandir tal sistema para o I mposto sobre 

Operacoes Relativas a Circulacao de Mercadoria e Servicos de Transports 

lntermunicipal e lnterestadual - ICMS (imposto estadual) e o lmporto Sobre Servico 
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de Qualquer Natureza - ISS (impasto municipal), mediante convenio entre a Receita 

Federal e Estados e Municfpios, o que nao se verifica hoje com nenhum estado e 

com poucos municfpios. 

0 valor devido mensalmente pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte, inscritas no SIMPLES, sera determinado mediante a aplicagao, sobre a receita 

bruta mensal auferida, dos seguintes percentuais: 

0,00°/o 0,40°/o 1 ,20°/o 0,00°/o 2,40°/o 4,0% 

90.000,01 0,00°/o 0,50°/o 1 ,50°/o 0,00°/o 3,00°/o 5,0% 

120.000,01 0,00°/o 0,54°/o 1 ,62°/o 0,00°/o 3 ,24°/o 5,4% 

240.000,01 0,41°/o 0,41°/o 1 ,21°/o 0,29°/o 3,48°/o 5,8% 

360.000,01 0,44°/o 0,44°/o 1 ,29°/o 0,31°/o 3,72°/o 6,2% 

480.000,01 0,46°/o 0,46°/o 1 ,38°/o 0,34°/o 3 ,96°/o 6,6% 

600.000,01 0,49°/o 0,49°/o 1 ,47°/o 0,35°/o 4,20°/o 7,0% 

720.000,01 0,52°/o 0,52°/o 1 ,55°/o 0,37°/o 4,44°/o 7,4% 

~ 840.000,01 0,55°/o 0,55°/o 1 ,63°/o 0,39°/o 4,68°/o 7,8% 0 
a.. 
0 960.000,01 0,58°/o 0,58°/o 1 ,71°/o 0 ,41°/o 4,92o/o 8,2% 
c:: 
~ 1.080.000,01 0,60°/o 0,60°/o 1 ,81°/o 0,43°/o 5, 16°/o 8,6% 
o-
Q) 1.200.000,01 0,63°/o 0,63°/o 1 ,88°/o 0,46°/o 5,40°/o 9,0% a.. 
~ 1.320.000,01 0,65°/o 0,65°/o 1 ,97°/o 0,49°/o 5,64°/o 9,4% 

Cll 1.440.000,01 0,68°/o 0,68°/o 2,05°/o 0,51°/o 5,88°/o 9,8% (/) 

@ 
1.560.000,01 0,71°/o 0,71°/o 2, 12°/o 0 ,54°/o 6, 12°/o 10,2% Q. 

E 
lJ..J 1.680.000,01 0,74°/o 0,74°/o 2,20°/o 0,56°/o 6,36°/o 10,6% 

1.800.000,01 0,77°/o 0,77°/o 2,27°/o 0,59°/o 6,60°/o 11,0% 

1.920.000,01 0,80°/o 0,80°/o 2,35°/o 0,61°/o 6,84°/o 11,4% 

2.040.000,01 0,84°/o 0,84°/o 2,42°/o 0,62°/o 7,08°/o 11,8% 

2.160.000,01 0,86°/o 0,86°/o 2, 0,64°/o 7 ,32o/o 12,2% 

2 ,280.000,01 0,89°/o 0,89°/o 2,61°/o 0,65°/o 7,56°/o 12,6% 

Tabela II - Aliquotas de incidencia no Sistema Simples (Lei 9317/96) 
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Em se tratando de empresa que seja contribuinte de IPI sera acrescido o 

percentual de 0,05 nos Indices acima, ja com impostos como ICMS e ISS e tratado 

da seguinte forma: 

• Microempresa com recolhimento exclusive de ICMS, adiciona 1 ponte 

percentual; se for contribuinte de ICMS e ISS adiciona 0,5 pontes percentuais. 

• Empresa de Pequeno Porte que recolhe somente ICMS, acresce-se 2,5% aos 

Indices da tabela, se for devido tambem o ISS soma-se 2 pontes percentuais. 

0 pagamento unificado devidos as empresas optante pelo simples, sera feito de 

forma centralizada ate o 20Q dia do mes subseqOente aquele em que houver sido 

auferida a receita bruta. Para fins deste recolhimento a Secretaria da Receita 

Federal instituira documento de arrecadagao unico e especffico (DARF-SIMPLES) e 

estes nao poderao ser objetos de parcelamento. 

A opgao pelo SIMPLES se da mediante a inscrigao da pessoa jurldica 

enquadrada na condigao de ME ou EPP no Cadastre Geral de Contribuintes do 

Ministerio da Fazenda - CGC/MF, quando o contribuinte prestara todas as 

informacoes necessarias, inclusive quanto: 

I- a especificagao dos impostos, dos quais e contribuinte (I PI, ICMS ou ISS); 

II - ao porte da pessoa jurldica (microempresa ou empresa de pequeno porte). 

Nao poderao optar pelo SIMPLES como microempresas as que no ano exercfcio 

anterior teve receita bruta superior a R$ 240.000,00, nem como EPP as que tiveram 

no ano exercfcio anterior receita bruta superior a R$ 2.400.000,00 alem das 

empresas com services relacionados no art. 9Q do incise Ill ao XIX da lei 9.317/96. 
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A exclusao do SIMPLES se da mediante a comunicagao pela pessoa jurfdica por 

opgao ou obrigatoriedade quando incorrer qualquer excludente citado no art. 9Q ou 

quando ultrapassar o limite mensal de receita bruta auferida pelas empresas. Por 

offcio mediante as sangoes impostas pelo art. 14Q desta lei. 

2.12. Sistema lntegrado de impastos e Contribui~oes das Microempresas e 

das Empresas de Pequeno Porte- SUPER SIMPLES (LC. 123/2006): 

Mais conhecida como Super Simples a Lei Geral das Micro e Pequenas 

Empresas - LC 123/2006, trata-se de urn projeto de regulamentagao das questoes 

tributarias para pessoas jurfdicas com faturamento ate os limites determinados em 

lei, que simplificara o pagamento de diversos tributos e demais questoes 

burocraticas que os envolvem. 

De toda forma, mais do que uma comemoragao dos economistas que pregam a 

necessidade de desenvolvimento, tal normatizagao representa urn marco na hist6ria 

jurfdico-tributaria do pafs. 

Neste ponto, vale lembrar que a redagao original da Constituigao de 1988 apenas 

tratava da micro e pequena empresa como uma forma de intervengao do Estado no 

domfnio econ6mico, prevendo no art. 179 - portanto, fora do capitulo tributario -, que 

"a Uniiio, OS Estados, 0 Distrito Federal e OS Municfpios dispensariio as 

microempresas e as empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento 

jurfdico diferenciado, visando a incentiva-las pela simplifica9iio de suas obriga96es 

administrativas, tributarias, previdenciarias e creditfcias, ou pela elimina9iio ou 

redu9iio destas por meio de lett. 
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Mas a limitac;ao constitucional era clara: somente poderia o Congresso Nacional 

legislar para os tributos federais, simplificando os seus procedimentos, mas 

falecendo de competencia para tratar dos impastos estaduais e municipais, af 

naturalmente inclufdos o ICMS eo ISS. 

Mas, como agora afirma a propria justificac;ao do projeto da nova lei, "o sucesso 

do SIMPLES federal, estimulou sua cria9ao em 21 Estados da Federa9ao, onde 

foram criados sistemas simplificados para tributos estaduais no ambito de suas 

competencias. Entretanto, os limites de enquadramento das empresas e as alfquotas 

de recolhimento sao muito diferenciados entres os Estados da Federa9ao". 

Contudo, o ponto chave da nova lei reside nesta uniformizac;ao. A uma, passam a 

existir definic;6es nacionais, com patamares de faturamento anual bruto para 

conceituac;ao de micro e pequena empresa (R$ 240 mil e R$ 2,4 milh6es, 

respectivamente, - Art. 3°, L.C. no 123, de 2006). 

0 Super Simples e composto par seis tributos federais (IR, I PI, CSLL, PIS, Cofins 

e contribuicao previdenciaria), urn estadual (ICMS) e outro municipal (ISS). Ja o 

atual Simples (Lei 9.317/96), que vigora ate 30/06/2007, engloba apenas os 

impastos e contribuic;6es da Uniao. 

ldentifica-se claramente que o Simples Nacional trata do ICMS (impasto 

estadual) e do ISS (impasto municipal), alem de determinar outros parametres de 

enquadramento, desenquadramento, base de calculo, formas de recolhimento que 

sera detalhado adiante. 

A partir do dia 1 Q de Julho de 2007 a lei complementar 123 de 14.12.2006 entrara 

em vigor, migrando automaticamente para o Simples Nacional as empresas que ja 

estao enquadradas no SIMPLES que nao tern debitos com a Uniao, nem estao 
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sendo exclufdas pelo novo sistema. Ja as empresas que tern debitos pendentes 

poderao ate o dia 31/07/2007 buscar parcelamento junto aos 6rgaos competentes. 

0 Simples Nacional estabelece os mesmos criterios de analise para 

microempresas e empresa de pequeno porte ja adotado no ponto especffico deste 

detalhamento. 

Ja para o enquadramento no novo sistema, tem-se limites diferentes para a base 

de calculo do impasto devido pelas ME e EPP. Separados pelo fndice de 

participacao no PIB nacional tern os seguintes criteria: 

• Estados (e seus respectivos municfpios) com participacao em ate 1% do PIB 

(atualmente RO, AC, RR, AP, TO, MA, PI, RN, PB, AL, SE) poderao adotar o limite 

de R$ 1 ,2 milhao para as pequenas empresas; 

• Estados (e seus respectivos municfpios) com participacao em ate 5% do PIB 

(atualmente AM, PA, CE, PE, BA, ES, SC, MT, MS, GO e DF) poderao adotar o 

limite de R$ 1 ,8 milhao para pequenas empresas; 

• Estados (e seus respectivos municfpios) com participacao acima de 5% do 

PIB (atualmente MG, RJ, SP, PR e RS) terao o limite de R$ 2,4 milh6es para as 

pequenas empresas. 

Porem os limites estaduais valem apenas para o ICMS e ISS, se a empresa 

ultrapassar os limites de 1 ,2 mil hoes (Estados com 1% PI B) e 1 ,8 mil hoes (Estado 

com ate 5% PIB), o fndice do Simples Nacional incidira pelos tributos federais, e 

recolherao normalmente o impasto estadual e municipal. 

Os impastos aglutinados pelo Simples Nacional sao OS seguintes: 

• Impasto de Renda da Pessoa Jurfdica (I PRJ) 
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• lmposto sobre Produtos lndustrializados (IPI) 

• Contribuigao Social sobre o Lucro Uquido (CSLL) 

• Contribuigao para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) 

• PIS/Pasep 

• Contribuigao para o INSS 

• lmposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISS) 

• lmposto sobre Operag6es Relativas a Circulagao de Mercadorias e Sobre 

Prestag6es de Servigos de Transporte lnterestadual e lntermunicipal e de 

Comunicagao (ICMS) 

Como no simples anterior, esta unificagao nao desobriga a empresa o 

recolhimento dos de alguns impostos ou contribuig6es, conforme descritos abaixo: 

I. lmposto sobre Operag6es de Credito, Cambio e Seguro, ou Relativas a 

Tftulos ou Valores Mobiliarios - IOF; 

II. lmposto sobre a lmportagao de Produtos Estrangeiros- II; 

Ill. lmposto sobre a Exportagao, para o Exterior, de Produtos Nacionais ou 

Nacionalizados- IE; 

IV. lmposto sobre a Propriedade Territorial Rural- IPTR; 

V. lmposto de Renda, relativo aos rendimentos ou ganhos lfquidos 

auferidos em aplicag6es de renda fixa ou variavel; 

VI. lmposto de Renda relativo aos ganhos de capital auferidos na alienagao 

de bens do ativo permanente; 

VII. Contribuigao Provis6ria sobre Movimentagao ou Transmissao de Valores 

e de Creditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF; 

VIII. Contribuigao para o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo- FGTS; 
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IX. Contribuicao para manutencao da Seguridade Social, relativa ao 

trabalhador; 

X. Contribuicao para a Seguridade Social, relativa a pessoa do empresario, 

na qualidade de contribuinte individual; 

XI. lmposto de Renda relativo aos pagamentos ou creditos efetuados pela 

pessoa jurfdica a pessoas ffsicas; 

XII. Contribuicao para o PIS/Pasep, Cofins e IPI incidentes na importacao de 

bens e servicos; 

XIII. ICMS devido; 

XIV. ISS devido; 

XV. demais tributos de competencia da Uniao, dos Estados, do Distrito 

Federal ou dos Municfpios, nao relacionados nos incisos anteriores. 

0 art. 17Q desta lei apresenta as empresas que nao terao o direito pelo Simples 

Nacional, e em seu 1 Q paragrafo, enumera as empresas que podera usufruir deste 

direito. 

Empresas que nao tem direito ao "Super Simples" 

1 - que explore atividade de prestacao de servicos de assessoria creditfcia. 

2 - que tenha s6cio domiciliado no exterior; 

3- de cujo capital participe entidade da administracao publica; 

4- que preste servico de comunicacao; 

5 - que possua debito com o INSS, ou com as Fazendas Publicas Federal, 

Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade nao esteja suspensa; 
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6 - que preste servi90 de transporte intermunicipal e interestadual de 

passageiros; 

7 - que seja geradora, transmissora ou distribuidora de energia eletrica; 

8 - que exer9a atividade de importa9ao ou fabrica9ao de autom6veis e 

motocicletas; 

9 - que exer9a atividade de importa9ao de combustfveis; 

1 0 - que exer9a atividade de produ9ao ou venda, no atacado, de bebidas 

alco61icas, cigarros, armas, bern como de outros produtos tributados pelo I PI com 

alfquota maior que 20% ou com alfquota especffica; 

11 - que preste servi9os de cunho intelectual, de natureza tecnica, cientffica, 

desportiva, artfstica ou cultural, que constitua profissao regulamentada ou nao, bern 

como a que preste servi9os de instrutor, de corretor, de despachante ou de qualquer 

tipo de intermedia9ao de neg6cios; 

12 - que realize cessao ou loca9ao de mao-de-obra; 

13 - que realize atividade de consultoria; 

14 - que se dedique ao loteamento e a incorpora9ao de im6veis. 

Empresas que tern direito ao "Super Simples" 

1 -creche, pre-escola e estabelecimento de ensino fundamental; 

2- agencia terceirizada de correios; 

3- agencia de viagem e turismo; 

4 - centro de forma9ao de condutores de vefculos automotores de transporte 

terrestre de passageiros e de carga; 

5 - agencia loterica; 
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6 - servigos de manutengao e reparagao de autom6veis, caminh6es, 6nibus, 

outros vefculos pesados, tratores, maquinas e equipamentos agrfcolas; 

7- servigos de instalagao, manutengao e reparagao de acess6rios para vefculos 

automotores; 

8 - servigos de manutengao e reparagao de motocicletas, motonetas e bicicletas; 

9 - servigos de instalagao, manutengao e reparagao de maquinas de escrit6rio e 

de informatica; 

1 0 - servigos de reparos hidraulicos, eletricos, pintura e carpintaria em 

residencias ou estabelecimentos civis ou empresariais, bern como manutengao e 

reparagao de aparelhos eletrodomesticos; 

11- servigos de instalagao e manutengao de aparelhos e sistemas de ar

condicionado, refrigeragao, ventilagao, aquecimento e tratamento de ar em 

ambientes controlados; 

12 - vefculos de comunicagao, de radiodifusao sonora e de sons e imagens, e 

mfdia externa; 

13 - construgao de im6veis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a 

forma de subempreitada; 

14- transporte municipal de passageiros; 

15 - empresas montadoras de estandes para feiras; 

16 - escolas livres, de lfnguas estrangeiras, artes, cursos tecnicos e gerenciais; 

17- produgao cultural e artfstica; 

18 - produgao cinematografica e de artes cenicas; 

19 - cumulativamente administragao e locagao de im6veis de terceiros; 

20 - academias de danga, de capoeira, de ioga e de artes marciais; 
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21 - academias de atividades ffsicas, desportivas, de natacao e escolas de 

esportes; 

22 - elaboracao de programas de computadores, inclusive jogos eletr6nicos, 

desde que desenvolvidos em estabelecimento do optante; 

23 - licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computacao; 

24 - planejamento, confeccao, manutencao e atualizacao de paginas eletr6nicas; 

desde que realizados em estabelecimento do optante; 

25 - escrit6rios de services contabeis; 

26 - service de vigilancia, limpeza ou conservacao. 

Pode-se notar que. para algumas empresas que nao tin ham direito no simples, 

agora podera optar pelo Simples Nacional (academias de artes marciais ou agencia 

terceirizadas dos Correios), e outras perderao seu direito como por exemplo, 

empresas de comunicacao e boa parte das consultorias. 

0 art. 18Q desta lei apresenta uma das grandes mudancas do sistema Simples de 

1996 para o Simples Nacional, a sua base de calculo. No modelo anterior, as 

empresas calculavam a alfquota do impasto em cima da receita bruta acumulada 

durante o ano em exercfcio. Ou seja, em Junho daquele ano, a alfquota do impasto 

era calculada pela receita bruta desde janeiro. Agora, a porcentagem de impasto a 

pagar deve ser medida em cima da receita acumulada nos ultimos doze meses. Ou 

seja, em junho, calcula-se a alfquota em cima da receita de julho de um ano a junho 

do ano corrente. 
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No Simples Nacional as alfquotas para recolhimento de impostos do Comercio, 

lndustrias e Servi<;os sao diferentes, regidos pelos anexos 1 a v desta LC. 

Relacionamentos de forma compacta o regimento destas alfquotas: 

• para o comercio, as alfquotas variam de 4 a 11,61%, conforme a ANEXO 1 

• para industria, as alfquotas variam de 4,5 a 12,11%, conforme ANEXO II 

Na area de servi~os, ha tres tabelas diferentes: 

• loca<;ao de bens m6veis tern alfquotas entre 6 e 17,42%, conforme ANEXO Ill 

• as empresas que se enquadram nos itens 1 a 12 da lista do Simples Nacional, 

tambem pagam de 6 a 17,42% de receita, conforme ANEXO Ill 

• as empresas prestadoras de servi<;os que estao nos itens 13 a 18 da lista do 

Simples Nacional pagarao de 4,5 a 16,85% da receita, conforme ANEXO IV, alem do 

INSS dos donos da empresa, que deve ser recolhido separadamente. 

• as empresas prestadoras de servi<;os que estao nos itens 19 a 26 da lista do 

Simples Nacional terao alfquotas de 4 a 15% da receita, conforme ANEXO V, mais o 

ISS, baseado na ANEXO IV. 

Ja a os servi<;os de transporte interestadual e intermunicipal, objeto deste estudo 

tern no art. 18Q, paragrafo 5Q e inciso IV urn tratamento diferenciado: 

"VI - as atividades de presta9ao de servi9os de transportes 
intermunicipais e interestaduais serao tributadas na forma do 
Anexo V desta Lei Complementar, acrescido das alfquotas 
correspondentes ao ICMS previstas no Anexo I desta Lei 
Complementar, hip6tese em que nao estara inclufda no 
Simples Nacional a contribui98.o prevista no inciso VI do "caput" 
do art. 13 desta Lei Complementar, devendo esta ser recolhida 
segundo a Jegisla98.0 prevista para os demais contribuintes ou 
responsaveis". 
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Em se tratando de ultrapassar os limites de receita bruta estabelecidos por esta 

lei, no art. 18Q, paragrafo 16Q tern a seguinte orientac;ao: 

Se o valor da receita bruta auferida durante o ano calendario ultrapassar o limite 

de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) multiplicados pelo numero de meses do 

perfodo de atividade, a parcela de receita que exceder o montante assim 

determinado estara sujeita as alfquotas maximas previstas nos Anexos I a V desta 

Lei Complementar, proporcionalmente conforme o caso, acrescidas de 20% (vinte 

por cento). 

Para o recolhimento destes impostos tern normas especfficas estabelecidas pelo 

art. 21 que se resumem em: 

• Por meio de documento unico de arrecadac;ao, institufdo pelo Comite Gestor; 

• Segundo c6digos especfficos, para cada especie de receita discriminada no 

paragrafo 4Q do art. 18 desta Lei Complementar; 

• Enquanto nao regulamentado pelo Comite Gestor, ate o ultimo dia util da 

primeira quinzena do mes subseqOente aquele a que se referir; 

• Em banco integrante da rede arrecadadora credenciada pelo Comite Gestor. 

• Na hip6tese de a microempresa ou a empresa de pequeno porte possuir 

filiais, o recolhimento dos tributos do Simples Nacional dar-se-a por intermedio da 

matriz. 

• Podera ser adotado sistema simplificado de arrecadac;ao do Simples 

Nacional, inclusive sem utilizac;ao da rede bancaria, mediante requerimento do 

Estado, Distrito Federal ou Municipio ao Comite Gestor. 
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• 0 valor nao pago ate a data do vencimento sujeitar-se-a a incidencia de 

encargos legais na forma prevista na legislac;ao do imposto sobre a renda. 

• Caso tenha havido a retenc;ao na fonte do ISS, ele sera definitive e devera ser 

deduzida a parcela do Simples Nacional a ele correspondente, que sera apurada, 

tomando-se por base as receitas de prestac;ao de seNi<;os que sofreram tal 

retenc;ao, na forma prevista nos paragrafos 12 a 14 do art. 18 desta Lei 

Complementar, nao sendo o montante recolhido na forma do Simples Nacional 

objeto de partilha com os municfpios. 

• 0 Comite Gestor regulara o modo pelo qual sera solicitado o pedido de 

restituic;ao ou compensac;ao dos valores do Simples Nacional recolhidos 

indevidamente ou em montante superior ao devido. 

2.13. ISSQN - Impasto Sobre Servi~o de Qualquer Natureza 

Conforme Art. 2° da lei 40 de 18.12.2001 do municipio de Curitiba dispoe sobre 

os tributos municipais estabelece que a incidencia do lmposto Sobre SeNi<;os se da 

a toda prestac;ao de seNi<;o, qualquer que seja sua natureza, de acordo com a lista 

prevista no Anexo I desta lei, ainda que essa nao seja atividade principal da 

empresa. ldentifica-se o ponto principal desta pesquisa no item 16 conforme abaixo: 

"16 - Servi9os de transporte de natureza municipal. 
16.01 - Servi9os de transporte de natureza municipal." 

0 fato gerador se consolida quando consuma a atividade em que, consiste a 

prestac;ao do seNi<;o. 

As alfquotas incidentes sobre cada seNi<;o prestado estao dispostos no art. 4Q da 

lei. Em se tratando de SeNi<;os de transporte de natureza municipal que e o objeto 
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desta pesquisa, fica estabelecido pelo incise IV deste artigo que a alfquota e de 

5,0% (cinco por cento). 

0 contribuinte e o prestador do servigo, porem o responsavel pelo recolhimento 

do impasto e o sujeito passive que, estando vinculado ao fato imponfvel da 

obrigagao tributaria, mesmo nao sendo contribuinte, esteja obrigado ao pagamento 

do impasto devido por aquele. Considera-se tambem o ISS Retido na Fonte, 

estabelecido pelo art. 8Q que informa a natureza de cada atividade com sua 

obrigatoriedade de retengao do impasto. 

A base de calculo do impasto, descrito no art. 13Q e Claro. "Base disponfvel e 

valor ou prego total do servigo, quando nao se tratar de tribute fixo." 

As atividades que sao isentas do recolhimento destes impastos, estao descritas 

do art. 85 desta lei. Dentre elas entidades culturais, editoras de jornais, revistas, 

radio, televisao alem dos aut6nomos com servigo relacionado ao ANEXO IV desta 

LC. 

0 recolhimento deste tribute se da atraves do documento especial estabelecido 

pela prefeitura municipal e atualmente podera ser emitido pelo site da prefeitura 

descrito abaixo. Seu vencimento e todo dia 1 0 do mes subsequente a retengao, 

caindo em feriados ou final de semana, o pagamento sera feito no primeiro dia util 

imediatamente. 

2.14. ICMS - Impasto sobre Circula~ao de Mercadorias e Servi~os 

0 Decreta nQ 5141, de 12.12.2001, denominado Regulamento de ICMS, institui 

em seus artigos parametres para incidencia de ICMS sobre transports da empresa 

em questao. Conforme descrito em seu 1 Q artigo: 
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Art. 1 Q - 0 imposto sobre operac;oes relativas a circulac;ao de mercadorias e 

sobre prestac;6es de servic;os de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicac;ao - ICMS, ainda que as operac;6es e as prestac;6es se iniciem no 

exterior, de que trata a Lei nQ 11580, de 14 de novembro de 1996, sera regido pelas 

disposic;6es contidas neste Regulamento. 

0 artigo segundo desta lei, e em seu inciso II deixa muito claro sua incidencia 

quanto descreve que prestac;6es de servic;os de transporte interestadual e 

intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores tern 

incidencia do imposto. 

Seu fato gerador do imposto e considerado no infcio da prestac;ao de servic;os de 

transporte interestadual e intermunicipal, de qualquer natureza. 

A base de calculo para este imposto, no caso de prestac;ao de servic;o de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicac;ao, e o preco do servic;o, ou 

seja, o valor cobrado pela prestac;ao. Podendo ser deduzido desta base valores 

correspondente ao pedagio, na prestac;ao de servic;o de transporte rodoviario de 

cargas. 

0 Art. 15 trata da alfquotas internas deste imposto, e em seu inciso II apresenta 

como alfquota 12% (doze por cento) para os servic;os de transporte. Ja em outras 

hip6teses as alfquotas internas sao aplicadas tambem na operac;oes que o 

remetente ou o prestador eo destinatario da mercadoria, bern ou servic;o estiverem 

situados neste Estado e da prestac;ao de servic;o de transporte, ainda que contratado 

no exterior, e o de comunicac;ao transmitida ou emitida no estrangeiro e recebida 

neste Estado; 
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Ja o Art. 16 trata das alfquotas para operacoes e prestacoes interestaduais e da 

as seguintes instrucoes: 

I - 12% para as operacoes e prestacoes interestaduais que destinem bens, 

mercadorias ou services a contribuintes estabelecidos nos Estados de Minas Gerais, 

Rio Grande do Sui, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Sao Paulo, ressalvado o 

disposto no inciso Ill deste artigo; 

II - 7% para as operacoes e prestacoes interestaduais que destinem bens, 

mercadorias ou services a contribuintes estabelecidos no Distrito Federal e nos 

demais Estados nao relacionados no inciso anterior, ressalvado o disposto no inciso 

seguinte; 

Ill - 4% nas prestacoes de servico de transporte aereo interestadual de 

passageiro, carga e mala postal (Resolucao nQ 95/96 do Senado Federal). 

0 local do pagamento do imposto, em se tratando de prestacao de servico de 

transporte se da onde se encontre o vefculo transportador, quando em situacao 

irregular pela falta de documentacao fiscal ou quando acompanhada de 

documentacao fiscal inid6nea; o do estabelecimento destinatario do servico, na 

hip6tese do inciso XIII o art. 5Q e para os efeitos do Paragrafo 3Q do art. 6Q e onde 

tenha infcio a prestacao, nos demais casos; 

0 imposto devera ser pago em GR-PR, nos prazos estipulados conforme inciso 

XV do artigo 56Q, na prestacao de servico de transporte, ressalvadas as hip6teses 

dos incisos I, XI e XII; 

0 inciso XV deste artigo em GR-PR, nos demais casos de pagamento sob 

regime normal, no mes seguinte ao de apuracao, de acordo com o algarismo final da 
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numerac;ao sequencia! estadual do numero de inscric;ao no CAD/ICMS, observados 

os seguintes prazos: 

a) ate o dia 11 - finais 1 e 2; 

b) ate o dia 12- finais 3 e 4; 

c) ate o dia 13- finais 5 e 6; 

d) ate o dia 14- finais 7 e 8; 

e) ate o dia 15- finais 9 e 0; 

A partir do art. 406 desta lei, e estabelecido o regime fiscal das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, dando um tratamento tributario diferenciado para 

eles. Para isso o estado atribui como enquadramento de microempresas e empresa 

de pequeno porte os seguintes limites de receita bruta. 

I - Microempresa, aquela que tiver receita bruta anual igual ou inferior a R$ 

360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), no ana de seu enquadramento ou no 

ana anterior, se estiver em atividade; 

II - Empresa de Pequeno Porte - EPP, aquela que tiver receita bruta anual 

superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 

2.400.000,00 (dais milhoes e quatrocentos mil reais), no ana de seu enquadramento 

ou no ana anterior, se estiver em atividade. 

Quanta aos outros criterios para se enquadrar como microempresa e empresa de 

pequeno porte considera-se a lei geral das microempresas e empresas de pequeno 

porte estabelecido pelo Congresso Nacional atraves da lei 9841 de 05.10.1999. 
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Porem o art. 409 deste decreta profbe a empresa pesquisada de optar pelo 

Regime Fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte a empresa 

conforme incise Ill abaixo descrito: 

Ill - que preste servir;os de transporte interestadual ou 
intermunicipal; 

As alfquotas para recolhimento de ICMS das empresas aptas a se enquadrarem 

no regime tributario das microempresas e empresas de pequeno porte apresentadas 

neste decreta sao institufdas pelo Art. 411 conforme incises descritos abaixo: 

I - 2% (dois pontes percentuais), sobre a parcela de receita bruta que exceda R$ 

30.000,00 (trinta mil reais) e seja igual ou inferior a R$ 66.000,00 (sessenta e seis 

mil reais); 

II - 3% (tres pontes percentuais), sobre a parcela de receita bruta que exceda R$ 

66.000,00 (sessenta e seis mil reais) e seja igual ou inferior a R$ 166.000,00 (cento 

e sessenta e seis mil reais); 

Ill - 4% (quatro pontes percentuais), sobre a parcela de receita bruta que exceda 

R$ 166.000,00 (cento e sessenta e seis mil reais). 

2.15. Impasto de Renda Pessoa Jurfdica- IRPJ 

Para fins de recolhimento de IRPJ podera ser aplicado a alfquota de 15% sobre 

lucre real ou lucre presumido. Sendo Lucre real apurado com base no lucre lfquido 

contabil ajustado pelas adi<;6es determinadas, pelas exclus6es permitidas, e pela 

compensac;ao dos prejufzos fiscais ate o limite definido em lei especffica (regra 

geral). 
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Para facilitar os calculos dos impastos e suas comparag6es sera adotar o Lucro 

presumido, que podera ser adotado por empresas que tenha auferido receita bruta 

de ate R$48.000.000,00, no ano imediatamente anterior, pode adotar essa forma de 

apuragao do impasto, devendo o mesmo ser apurado em perfodos trimestrais. 

Para determinagao do lucro presumido utilizam-se os seguintes coeficientes que 

sao aplicados sobre a receita bruta sendo de 8% sobre a receita da revenda de 

mercadorias, servigos hospitalares e de transporte de cargas e de 16% sobre a 

receita da prestagao de servigos de transporte, exceto de cargas; 

2.16. Contribuic;ao Social Sobre o Lucre Lfquido {CSLL) 

Aplica-se a CSLL as mesmas normas de apuragao e de pagamento 

estabelecidas para o impasto de renda das pessoas jurfdicas, mantidas a base de 

calculo e as alfquotas previstas na legislagao em vigor. A alfquota da CSLL e de 9%. 

A base de calculo da CSLL para pessoa jurfdica tributada pelo lucro presumido 

sera a soma dos seguintes valores: 

• o valor correspondente a 12% ou 32% da receita bruta auferida no trimestre. 

A partir de 01.09.2003 as alfquotas eram de 12% da receita bruta para as atividades 

comerciais, industriais, servigos hospitalares e de transporte; 32% para prestagao de 

servigos em geral (exceto a de servigos hospitalares e transporte). Alem dos valores 

correspondentes aos demais resultados e ganhos de capital assim definidos nos 

termos da legislagao especffica. 
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2.17. Contribui~ao para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) 

Sao contribuintes da Cofins as pessoas jurfdicas de direito privado e as que lhes 

sao equiparadas nos termos da lei pela legislac;ao do impasto de renda, inclusive as 

empresas publicas, as sociedades de economia mista e suas subsidiarias. 

A Cofins incide sabre o faturamento mensal, que corresponde a receita bruta, 

assim entendida a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurfdica, sendo 

irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a classificac;ao contabil adotada 

para essas receitas, observadas as exclus6es admitidas em lei especffica. 

A alfquota geral da Cofins e de 3%, com incidencia Cumulativa para as empresas 

com apurac;ao do lucro presumido. 

2.18. Contribui~oes para o Programa de lntegra~ao Social e para o 

Programa de Forma~ao do Patrimonio do Servidor Publico (PIS-Pasep) 

As Contribuic;6es para o PIS-Pasep sao destinadas a promoc;ao da integrac;ao do 

empregado na vida e no desenvolvimento das empresas e a formac;ao do patrim6nio 

do servidor publico, nos termos das Leis Complementares nQ 7, de 7 de dezembro 

de 1970, e nQ 8, de 3 de dezembro de 1970. 

Sao contribuintes do PIS-Pasep as pessoas jurfdicas de direito privado e as que 

lhes sao equiparadas nos termos da lei pela legislac;ao do impasto de renda, 

inclusive as empresas publicas, as sociedades de economia mista e suas 

subsidiarias. 

Ha duas modalidades de contribuic;ao do PIS-Pasep sendo sobre o Faturamento 

e sabre a Folha de Salarios, para fins de facilitar nossos calculos comparatives, sera 

adotado a primeira modalidade que cuja base de calculo e o faturamento mensal, 
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que corresponde a receita bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas 

pela pessoa jurfdica, sendo irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a 

classificac;ao contabil adotada para essas receitas, observadas as exclus6es 

admitidas em lei especffica. 

Para recolhimento deste imposto adota-se alfquota de 1,65% sobre faturamento 

bruto da empresa. 



3. A EMPRESA: 

3.1. Descri~ao geral: 

Atual Transportes e Agenciamento de Cargas Ltda 

End.: Rua Edmee Neal Algouver, 191 - Sob 06 

CEP: 81.770-370 

Curitiba - Parana 
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Com seu capital inicial investido pelos s6cios, foi utilizado totalmente para 

investimento do imobilizado (frota). Sua atividade econ6mica principal eo transporte 

rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudangas, intermunicipal, 

interestadual e internacional (CNAE- 49.30-2-02). 

Na sua inscrigao foram inclufdas mais duas atividades secundarias, conforme 

descritas abaixo: 

52.32-0-00 - Atividades de agenciamento marftimo 

79.11-2-00- Agencias de viagens 

Atualmente esta atuando no transporte de eletrodomesticos, m6veis e 

medicamentos interestadual. Seu capital atual e de R$ 215.000,00 com faturamento 

anual previsto para R$ 150.000,00. Possui 3 funcionarios e tern urn imobilizado de 2 

caminhoes e 1 trafic. 

Com uma sociedade entre irmaos, surgiu ap6s estarem no ramo a mais de 6 

anos, institufda pela necessidade de contratos diretos com os clientes, construir uma 

malha de relacionamento com empresas que necessitem deste servigo, alem da 

necessidade de registro de seus funcionarios, surgiu a constituigao desta empresa. 
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Seu infcio foi atraves de quarteirizaQao em grandes empresas de logfstica. Ap6s 

fechamento de contratos com empresas tomadoras deste serviQo, passou a atuar 

como prestadora direta com cliente, sem intermediarios. 

3.2. Diagn6stico da Situa~ao 

Atualmente a empresa e uma sociedade limitada, sem opQao pelo simples e com 

recolhimentos de todos os impastos federais, estaduais, municipais e trabalhistas, 

sem unificaQao e incentivos propostos pelo governo federal a microempresas e 

empresas de pequeno porte. 

Com faturamento anual previsto em seus controles, esta enquadrada como 

microempresa, dificilmente sera uma EPP baseando-se no faturamento mensal 

atual. 

SituaQao financeira estavel, com muitas mudanQas para serem realizadas, 

busca sua adequaQao ao sistema de tributos unificado (SIMPLES) e posteriormente 

transferencia ao sistema Simples Nacional. 
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4. PROPOSTA 

4. 1 . Sistema ou subsistema proposto: 

A proposta e de uma forma legal e com informag6es realmente pertinentes com a 

atividade principal e as secundarias desempenhadas pela empresa, buscar uma 

melhor adequagao no planejamento tributario. Pais e notado que a empresa nao 

esta inclusa no sistema unificado de pagamento de tributos, o qual dara grande 

economia de impastos federais e trabalhista. 

4.2. Plano de implanta~ao: 

Primeiro passo estara sendo analisada cada lei que podera possibilitar o 

enquadramento correto da empresa e atraves de mudangas no seu registro federal, 

tanto na atividade principal quanta as secundarias, buscar a melhor estrategias para 

as mudangas. 

A responsabilidade pelas mudangas sera do contador responsavel pela 

contabilidade da empresa o qual dara entrada nos 6rgaos competentes, porem tera 

a assistencia do responsavel por este projeto que produzira sugest6es e consultorias 

sabre o assunto. 

4.3. Recursos: 

Entende-se que os recursos principais para essas mudangas sao as leis 

federais, estaduais e municipais. Alem de sites de orientagao contabil, sites do 

governo federal e consultas com auditores da receita federal. 
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4.4. Resultados esperados: 

Que a empresa chegue ha um patamar adequado de recolhimento de impastos e 

um enquadramento correto na sua constituic;ao empresarial. No prazo maximo de 

tres meses. 

4.5. Riscos ou problemas esperados e medidas preventivas/corretivas: 

0 risco passivamente vista e a nao aceitac;ao da receita federal nas mudanc;as 

que deverao ser feitas. lsso paden~ ser amenizada atraves de uma fiel analise da 

situac;ao atual e das leis vigentes no pals que possibilitam as alterac;6es e 

adequac;6es pertinentes a atividade da empresa. 
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5. ANALISE DA SITUACAO ATUAL 

Atualmente a empresa nao esta inscrita no sistema integrado de recolhimento de 

impostos e contribuig6es (SIMPLES) o que lhe daria como opgao ap6s alguns 

ajustes. Ao falar com o contador responsavel pela abertura e pela contabilidade da 

empresa foi informado que na sua constituigao a Receita Federal recusou a opgao. 

Analisando todos os dados a repassados e notadamente o maior problema a ser 

resolvido, e mudanga na adequagao das atividades secundarias da empresa. 

Segundo a lei 9.317/1996 a empresa poderia ser optante pelo simples, porem o 

contador nos informou que pediu varias vezes mas a receita nao autorizou. 

Conforme informagao dada ao contador, a nao aceitagao da receita pela opgao do 

simples, se deu pelo fato das atividades secundarias, as quais, entendem que 

existem cessao de mao de obra e com isso nao poderiam ter essa opgao. 

ldentifica-se que ao optar pelo simples a unica alteragao seria feita em 

01/Jan/2008. Conforme art. 8Q da lei 9.317/1996 a opgao pelo simples seria a Iongo 

prazo conforme paragrafo transcrito abaixo: 

"Paragrafo 2Q - A op9f10 exercida de conformidade com este 
artigo submetera a pessoa jurfdica a sistematica do 
SIMPLES a partir do primeiro dia do ano-calendario 
subseqilente, sendo definitiva para todo o perfodo." 

A Segunda opgao surgiu quando analisando a lei complementar 123/2006, 

que disp6e do sistema integrado de recolhimento de impostos e contribuig6es a nfvel 

nacional (Simples Nacional). Notou-se que daria urn retorno mais rapido e seria a lei 

que entraria em vigor a partir do dia 01/07/07. 
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Para adequar a empresa nesse novo sistema deveria fazer algumas 

alterac;6es cadastrais. Mudaria as atividades secundarias, pois as que estavam no 

cadastre vetava a opc;ao. 

A Atividade Principal e Secundarias cadastradas na empresa sao: 

1-49.30-2-02- Transporte rodoviario de carga, exceto produtos 
perigosos e mudam;as, intermunicipal, interestadual e 
internacional. 

II- 52.32-0-00- Atividades de agenciamento marftimo 

Ill - 79. 11-2-00 - Agencias de viagens 

As atividades II e Ill vetam a opc;ao pelo Simples Nacional por haver 

possibilidades da empresa ter cessao de mao de obra na area de turismo e 

agenciamento de cargas, ate mesmo o transporte de passageiros na relac;ao de 

agencia de viagens. E essas opc;6es de servic;os sao vetados pelo artigo 17Q da LC 

123/2006. 

"Art. 17 - Nao poderao recolher os impastos e contribui96es 
na forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa 
de pequeno porte: 
VI - que preste servi9o de transporte intermunicipal e 
interestadual de passageiros; 
XII - que realize cessao ou loca9ao de mao-de-obra;" 

Po rem o paragrafo 1 Q desta lei possibilita empresas que ten ham servic;os 

exclusives de viagem e turismo e transporte de passageiro. lsso nao se enquadra 

nesta empresa, pois sua atividade principal e a de transporte intermunicipal, 

interestadual de cargas. 

"Paragrafo 1 Q - As veda96es relativas a exercfcio de atividades 
previstas no "caput" deste artigo nao se aplicam as pessoas 
jurfdicas que se dediquem exclusivamente as atividades 
seguintes ou as exer9am em conjunto com outras atividades 
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que nao tenham sido objeto de veda9ao no "caput" deste 
artigo: 

Ill - agencia de viagem e turismo; 

XIV- transporte municipal de passageiros;" 

Ao analisar o contrato social, identifica-se mais urn item que vetava esta op9ao 

conforme abaixo: 

"Essa sociedade tern por objetivo social o ramo de transporte 
rodoviario de cargas, exceto produtos perigosos e mudan9as, 
intermunicipal, interestadual e internacional, cargas em geral, 
intermunicipal, interestadual e internacional, atividades de 
agencia de organizadores de viagens, servi9os de operadora 
de turismo." 

0 fato de haver atividade de agencia de organizadores de viagens e servi9os de 

operadora de turismo vetava por se tratar de uma cessao de mao de obra. 

Com isso identifica-se que precisava primeiramente fazer a altera9ao do contrato 

social e depois proceder as altera96es necessarias no cadastro geral desta 

empresa. 

Ao final de nosso trabalho foi realizada uma reuniao final com os proprietarios e o 

contador responsavel pela empresa. Ali tomou-se como assunto principal as 

economias adquiridas pela empresa ao se tornar optante pelo simples e sugeriu-os 

as altera96es e procedimentos descritos abaixo: 

A primeira etapa seria uma altera9ao contratual, conforme proprietarios a 

atividade (mica e principal eo transporte rodoviario de cargas no ambito nacional, ou 

seja, municipal, intermunicipal e interestadual. Para isso a nova reda9ao da 

descri9ao do contrato social deveria ser: 

"Essa sociedade tern por objetivo social os ramos de transporte 
rodoviario de cargas em geral, intermunicipal, interestadual e 
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internacional, servi90 de transporte de passageiros - Joca9ao de 
autom6veis com motorista." 

Entende-se que as duas atividades descritas no contrato social devera 

corresponder as atividades principal e secundaria em sua inscrigao federal, sendo: 

1- 49.30-2-02- Transporte rodoviario de carga, exceto produtos 
perigosos e mudan9as, intermunicipal, interestadual e 
internacional. 

II - 49.23-0-02 - Servi9o de Transporte de Passageiros -
Loca9ao de autom6veis com motorista. 

Realizando essas alterag6es a empresa poderia ser facilmente inclufda no 

Simples Nacional e continuaria desempenhando suas atividades normalmente. Com 

essas atribuig6es a empresa podera fazer o transporte de carga de sua 

especialidade e eventualmente, transportar passageiros em viagens como locagao 

de vefculo com motorista. Realmente a empresa nao organiza viagem e esta apta 

somente ao transporte desses servigos. Portanto essas atividades nao estariam 

sendo barradas em nenhum momenta pelas leis que regem o Simples Nacional. 

5.1. Simula~ao dos lmpostos 

Para fins de analise de ganhos tributarios nos sistemas possfveis de 

enquadramento da empresa pesquisada, sera tornado como base de calculo 0 

faturamento bruto em tres estagios, sendo: 

1 Q R$ 80.000.00 

2Q R$ 1 00.000.00 

3Q R$ 150.000,00 

4Q R$ 250.000,00 
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Sera adotado a empresa sem enquadramento nos sistemas de unificac;ao de 

impostos (sem carga tributaria trabalhista), enquadramento no Simples conforme lei 

9317 de 1996 e Simples nacional a vigorar a partir de 01/07/07 (LC 123/2006) 

5.2. Sem enquadramento 

Sera analisado tributes vinculados diretamente na prestac;ao do servic;o em 

questao, transporte municipal, intermunicipal e interestadual de cargas. 

Prestac;ao de Servic;o 

Faturamento 
Aliquotas I Valores 

Impasto 
Bruto Anual IRPJ (15%) CSLL 9%) Base Cofins COFINS PIS/PASEP Total 

%Total 

Base 8% R$ Base 12% R$ PIS (3%) (1,65%) 
80.000,00 6.400,00 960,00 9.600,00 864,00 80.000,00 2.400,00 1.320,00 5.544,00 6,93% 

100.000,00 8.000,00 1.200,00 12.000,00 1.080,00 100.000,00 3.000,00 1.650,00 6.930,00 6,93% 
150.000,00 12.000,00 1.800,00 18.000,00 1.620,00 150.000,00 4.500,00 2.475,00 10.395,00 6,93% 
250.000,00 20.000,00 3.000,00 30.000,00 2.700,00 250.000,00 7.500,00 4.125,00 17.325,00 6,93% - -Tabela Ill - S1mulagao de Impastos- Empresas sem enquadramento no Simples (Prestagao de Serv190) 

mpos os 0 re a 0 t S b F lh a 
Faturamento FGTS INSS (Retido na Fonte) Impasto 

%Total 
Bruto Anual Base Aliquota R$ Base 30% Fat Aliquota R$ Total 

80.000,00 9.600,00 8,00% 768,00 24.000,00 11,00% 2.640,00 3.408,00 4,26% 
100.000,00 12.000,00 8,00% 960,00 30.000,00 11,00% 3.300,00 4.260,00 4,26% 
150.000,00 18.000,00 8,00% 1.440,00 45.000,00 11,00% 4.950,00 6.390,00 4,26% 
250.000,00 30.000,00 8,00% 2.400,00 75.000,00 11,00% 8.250,00 10.650,00 4,26% 

Tabela IV- Simulagao de Impastos- Empresas sem enquadramento no Simples (Folha de pagamento) 

Consolidado 
Faturamento Prestagao de Servigos Folha de Pagamento Consolidado 
Bruto Anual 

Impasto %Total Impasto %Total Impasto %Total 
80.000,00 5.544,00 6,93% 3.408,00 4,26% 8.952,00 11,19% 

100.000,00 6.930,00 6,93% 4.260,00 4,26% 11.190,00 11,19% 
150.000,00 10.395,00 6,93% 6.390,00 4,26% 16.785,00 11,19% 
250.000,00 17.325,00 6,93% 10.650,00 4,26% 27.975,00 11,19% 

Tabela V- Simulagao de Impastos- Empresas sem enquadramento no Simples (Consolidado) 



50 

5.3. Enquadrado no Simples 

Sera analisado o planejamento tributario ap6s inclusao da empresa no sistema 

integrado de recolhimento de impastos e contribuiQ6es para microempresas e 

empresa de pequeno porte 

Transporte lntermunicipal e lnterestadual de Cargas 
Faturamento Bruto Aliquotas I Valores Impasto 

%Total Anual Simples* A$ ICMS** A$ Total 
80.000,00 4,00% 3.200,00 12,00% 9.600,00 12.800,00 16,00% 

100.000,00 5,00% 5.000,00 12,00% 12.000,00 17.000,00 17,00% 
150.000,00 5,40% 8.100,00 12,00% 18.000,00 26.100,00 17,40% 
250.000,00 5,80% 14.500,00 12,00% 30.000,00 44.500,00 17,80% 

*Art. 5Q da lei 9317 de 05.12.1996 
**Art. 15 do Decreta nQ 51411PA, de 12.12.2001 

Tabela VI- Simulavao de Impastos- Transporte intermunicipal e interestadual (Simples) 

Transporte Municipal de Cargas 
Faturamento Bruto Aliquotas I Valores 

Impasto Total %Total Anual Simples* A$ ISS** A$ 
80.000,00 4,00% 3.200,00 5,00% 4.000,00 7.200,00 9,00% 

100.000,00 5,00% 5.000,00 5,00% 5.000,00 10.000,00 10,00% 
150.000,00 5,40% 8.100,00 5,00% 7.500,00 15.600,00 10,40% 
250.000,00 5,80% 14.500,00 5,00% 12.500,00 27.000,00 10,80% 

*Art. 5Q da lei 9317 de 05.12.1996 
**Art. 4Q da Lei Municipal de No. 40 de 18.12.2001 (Curitiba) 

Tabela VII- Simulavao de Impastos- Transporte municipal (Simples) 

5.4. Enquadrado no Super Simples 

Simulando o pagamento de impastos desta mesma empresa ap6s inclusao no 

Simples Nacional, vigorando a partir do dia 01/07/2007. 

Transporte lntermunicipal e lnterestadual de Cargas 
Faturamento Bruto Aliquotas I Valores 

Impasto Total %Total 
Anual Simples* A$ ICMS** A$ 

80.000,00 4,00% 3.200,00 1,25% 1.000,00 4.200,00 5,25% 
100.000,00 4,48% 4.480,00 1,25% 1.250,00 5.730,00 5,73% 
150.000,00 4,48% 6.720,00 1,86% 2.790,00 9.510,00 6,34% 
250.000,00 4,96% 12.400,00 2,33% 5.825,00 18.225,00 7,29% 

* Anexo V da LC 123 de 15.12.2006 
** Anexo I da LC 123 de 15.12.2006 

Tabela VIII - Simulavao de Impastos- Transporte intermunicipal e interestadual (Super Simples) 
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T ranspo rt M e UniCipa ld c e argas 
Faturamento Brute Aliquotas I Valores Impasto 

%Total Anual Simples* R$ ISS* R$ Total 
80.000,00 2,50% 2.000,00 2,00% 1.600,00 3.600,00 4,50% 

100.000,00 2,50% 2.500,00 2,00% 2.000,00 4.500,00 4,50% 
150.000,00 3,75% 5.625,00 2,79% 4.185,00 9.810,00 6,54% 
250.000,00 4,20% 10.500,00 3,50% 8.750,00 19.250,00 7,70% 

* Anexo IV da LC 123 de 15.12.2006 

Tabela IX- Simula<;:ao de Impastos- Transporte municipal e interestadual (Super Simples) 

5.5. Comparac;ao 

Comparando o recolhimento de impastos desta empresa nas condigoes de 

Simples ou Simples Nacional pode-se tragar urn parametro como economia, 

planejamento e responsabilidade com os tributes. 

Faturamento 
Sem enquadramento Simples Lei 9317/1996 Super Simples LC 123/2006 

Brute Anual Municipal 
lntermunicipal 

Municipal 
lntermunicipal 

Municipal 
lntermunicipal 

lnterestadual lnterestadual lnterestadual 

80.000,00 11,19% 11,19% 9,00% 16,00% 4,50% 5,25% 

100.000,00 11,19% 11,19% 10,00% 17,00% 4,50% 5,73% 

150.000,00 11,19% 11,19% 10,40% 17,40% 6,54% 6,34% 

250.000,00 11,19% 11,19% 10,80% 17,80% 7,70% 7,29% 

Tabela X- Comparative das Simula<;:oes de Impastos 
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6. Conclusao 

Analisando o sistema de atividades e o enquadramento da empresa, verifica-se 

que sua melhor opgao e o seu enquadramento no Simples Nacional. Conforme 

descrito acima, as alterag6es solicitadas nao comprometeriam o desempenho de 

suas atividades, porem diminuiriam os valores recolhidos como impostos. 

Nota-se atraves da tabela X que faz uma relagao da carga de impostos 

relacionados a cada enquadramento, que para a empresa a vantagem de ser 

optante do simples (antigo) seria possfvel somente se tivesse mais de 90% de suas 

atividades no ambito municipal. Portanto com o Simples Nacional, nao ha problemas 

em sua fatia de servigo, em se tratando de municipal e intermunicipal, interestadual. 

Nas bases desses calculos sua redugao de carga tributaria podera chegar ate em 

5,94 pontos percentuais e atualmente com seu faturamento baseado em R$ 

150.000,00 sua redugao na carga tributaria ficara na casa dos 4,85%. 

Esse enquadramento sera vantajoso quando a carga tributaria do Super Simples 

nao ultrapassar a alfquota de 11,29% que e 0 fndice das empresas nao 

enquadradas, porem esse fndice podera ser medido por simulagao dos impostos 

atraves das tabelas anexas a LC 123/2006. 

Numa visao unica de atividade, nota-se o nao favorecimento da opgao a partir da 

receita bruta de R$ 960.000,00 para transportes municipais que incidira 11,51% de 

imposto e R$ 1.080.000,00 no transporte intermunicipal, interestadual que tera 

11 ,42% de imposto. Conclul-se que uma analise detalhada das atividades das 

empresas, juntamente com as leis federais, estaduais e municipais, pode ter 

sucesso na redugao da carga tributaria da empresa, sem comprometer a etica e a 

responsabilidade social e fiscal. 
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Impastos 

Competencia da Uniao: 

ANEXOA 

IMPOSTOS E CONTRIBUIQOES 

II- Impasto sobre a lmportaQao de produtos estrangeiros; 

IE - Impasto sobre a Exporta9ao para o exterior de produtos nacionais ou 

nacionalizados; 

ITR -Impasto sobre a Propriedade Territorial Rural; 

IPI- Impasto sobre Produtos lndustrializados; 

IR- Impasto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza; 

IOF- Impasto sobre Opera96es de Credito, Cambio, Seguro e Relativas a Tftulos e 

Valores Mobiliarios. 

Competencia dos Estados e Distrito Federal: 

ITCD- Impasto sobre a Transmissao Causa Mortise Doa9ao de quaisquer Bens 

ou Direitos; 

ICMS - Impasto sobre Opera96es relativas a CirculaQao de Mercadorias e sobre 

Presta96es de ServiQos de Transporte lnterestadual e lntermunicipal e de ComunicaQao; 

IPVA- Impasto sobre a Propriedade de Vefculos Automotores. 

Competencia dos Municlpios: 

IPTU -Impasto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana; 

ITBI- Impasto sobre a Transmissao Inter Vivos, a qualquer tftulo, por ato oneroso, 

de Bens lm6veis, por natureza ou acessao ffsica, e de direitos reais sobre im6veis, exceto 

os de garantia, bern como a cessao de direitos a sua aquisi9ao; 

ISS -Impasto sobre Servi9os de Qualquer Natureza. 



ANEXO 8 

INFORME FISCODATA: Esta Lei sera tida como revogada, a con tar de 01.07. 2007, em face das 
disposi~oes contidas no art. 89 da Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006 (DOU de 15.12.2006). 

LEI N° 9841, DE 05 DE OUTUBRO DE 1999 
(DOU DE 06.10.99) 

Institui o Estatuto da Microempresa e 
Tratamento juridico diferenciado, simplificado 
Constitui~ao Federal. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA 

da 
e 

Empresa de 
favorecido 

Pequeno 
previsto 

Porte, dispondo 
nos arts. 170 e 

Fa~o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPITULO I 
DO TRATAMENTO JURIDICO DIFERENCIADO 

sabre 
179 

0 

da 

Art. 1° Nos termos dos arts. 170 e 179 da Constitui~ao Federal, e assegurado as 
microempresas e as empresas de pequeno porte tratamento juridico diferenciado e simplificado nos 
campos administrative, tributario, previdenciario, trabalhista, crediticio e de desenvolvimento 
empresarial, em conformidade com o que dispoe esta Lei e a Lei n° 9317, de 05.12.96, e altera~oes 
posteriores. 

Paragrafo unico - 0 tratamento juridico simplificado e favorecido, estabelecido nesta Lei, 
visa facilitar a constitui~ao e o funcionamento da microempresa e da empresa de pequeno porte, de 
modo a assegurar o fortalecimento de sua participa~ao no processo de desenvolvimento econ6mico e 
social. 

CAPITULO II 
DA DEFINI~AO DE MICROEMPRESA E DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

INFORME FISCODATA: Os limites previstos nos incisos I e II do art. 2° abaixo tiveram os 
valores alterados pelo Decreta n° 5028, de 31.03.2004 (DOU de 01.04.2004), cuja vigencia da-se a 
contar da data da publica~ao, para os fins dos beneficios constantes nesta lei. 

Art. 2° - Para os efeitos desta Lei, ressalvado o disposto no art. 3°, considera-se: 

INFORME FISCODATA: Nova reda~ao dada ao inciso I do art. 2°, pelo Decreta n° 5028, de 
31.03.2004 (DOU de 01.04.2004), vigencia a partir de 01.04.2004. (Reda~ao Anterior) 

I - microempresa, a pessoa juridica e a firma mercantil individual que tiver receita bruta 
anual igual ou inferior a R$ 433.755,14 (quatrocentos e trinta e tres mil, setecentos e cinqlienta e 
cinco reais e quatorze centavos); 

INFORME FISCODATA: Nova reda~ao dada ao inciso II do art. 2° pelo Decreto n° 5028, de 
31.03.2004 (DOU de 01.04.2004), vigencia a partir de 01.04.2004. (Reda~ao Anterior) 

II - empresa de pequeno porte, a pessoa juridica e a firma mercantil individual que, nao 
enquadrada como microempresa, tiver receita bruta anual superior a R$ 433.755,14 (quatrocentos e 
trinta e tres mil, setecentos e cinqlienta e cinco reais e quatorze centavos) e igual ou inferior a 
R$ 2.133.222,00 (dois milhoes, cento e trinta e tres mil, duzentos e vinte e dais reais). 

Paragrafo 1° - No primeiro ano de ati vi dade, os limi tes da recei ta bruta de que tratam os 
incisos I e II serao proporcionais ao numero de meses em que a pessoa juridica ou firma mercantil 
individual tiver exercido atividade, desconsideradas as fra~oes de mes. 

Paragrafo 2° 0 enquadramento de firma mercantil individual ou de pessoa juridica em 
microempresa ou empresa de pequeno porte, bern como o seu desenquadramento, nao implicarao altera~ao, 
denuncia ou qualquer restri~ao em rela~ao a contratos por elas anteriormente firmados. 

Paragrafo 3° - 0 Poder Executive atualizara os valores constantes dos incisos I e II com base 
na varia~ao acumulada pelo IGP-DI, ou por indice oficial que venha a substitui-lo. 

Art. 3° - Nao se inclui no regime desta Lei a pessoa juridica em que haja participa~ao: 

I - de pessoa fisica domiciliada no exterior ou de outra pessoa juridica; 

II - de pessoa fisica que sej a titular de firma mercantil individual ou s6cia de outra 
empresa que receba tratamento juridico diferenciado na forma desta Lei, salvo se a participa~ao nao 
for superior a dez por cento do capital social de outra empresa des de que a recei ta brut a global 
anual ultrapasse os limites de que tratam os incisos I e II do art. 2°. 

Paragrafo unico - 0 disposto no inciso II deste artigo nao se aplica a participa~ao de 
microempresas ou de empresas de pequeno porte em centrais de compras, bolsas de subcontrata~ao, 

cons6rcios de exporta~ao e outras formas de associa~ao assemelhadas, inclusive as de que trata o 
art. 18 desta Lei. 



CAPITULO III 
DO ENQUADRAMENTO 
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Art. 4 2 - A pessoa juridica ou firma mercantil individual que, antes da promulga<:;ao desta 
Lei, preenchia os seus requisitos de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, 
excetuadas as ja enquadradas no regime juridico anterior, comunicara esta situa<:;ao, conforme o caso, 
a Junta Comercial ou ao Registro Civil das Pessoas Juridicas, para fim de registro, mediante simples 
comunica<:;ao, da qual constarao: 

I - a situa<:;ao de microempresa ou de empresa de pequeno porte; 
II - o nome e demais dados de identifica<:;ao da empresa; 
III a indica<:;ao do registro de firma mercantil individual ou do arquivamento dos atos 

constitutivos da sociedade; 
IV - a declara<:;ao do titular ou de todos os s6cios de que o valor da receita bruta anual da 

empresa nao excedeu, no ano anterior, o limite fixado no inciso I ou II do art. 2 2 , conforme o caso, 
e de que a empresa nao se enquadra em qualquer das hip6teses de exclusao relacionadas no art. 3 2 • 

Art. 5 2 - Tratando-se de empresa em constitui<:;ao, devera o titular ou s6cios, conforme o 
caso, declarar a situa<:;ao de microempresa ou de empresa de pequeno porte, que a receita bruta anual 
nao excedera, no ano da constitui<:;ao, o limite fixado no inciso I ou II do art. 2 2 , conforme o caso, 
e que a empresa nao se enquadra em qualquer das hip6teses de exclusao relacionadas no art. 3 2 desta 
Lei. 

Art. 6 2 - 0 arquivamento, nos 6rgaos de registro, dos atos constitutivos de firmas mercantis 
individuais e de sociedades que se enquadrarem como microempresa ou empresa de pequeno porte, bern 
como o arquivamento de suas altera<:;oes, e dispensado das seguintes exigencias: 

I - certidao de inexistencia de condena<:;ao criminal, exigida pelo inciso II do art. 37 da Lei 
n 2 8934, de 18.11.94, que sera substituida por declara<:;ao do titular ou administrador, firmada sob 
as penas da lei, de nao estar impedido de exercer atividade mercantil ou a administra<:;ao de 
sociedade mercantil, em virtude de condena<:;ao criminal; 

II prova de quita<:;ao, regularidade ou inexistencia de debito referente a tributo ou 
contribui<:;ao de qualquer natureza, salvo no caso de extin<:;ao de firma mercantil individual ou de 
sociedade. 

Paragrafo UlllCO - Nao se aplica as microempresas e as empresas de pequeno porte o disposto no 
Paragrafo 2 2 do art. 1 2 a Lei n 2 8906, de 04.07.94. 

Art. 7 2 Feita a comunica<:;ao, e independentemente de altera<:;ao 
microempresa adotara, em seguida ao seu nome, a expressao "microempresa" ou, 
a empresa de pequeno porte, a expressao "empresa de pequeno porte" ou "EPP". 

do ato constitutivo, a 
abreviadamente, "ME", e 

Paragrafo unico E privativo de microempresa e de empresa de pequeno porte 0 uso das 
expressoes de que trata este artigo. 

CAPITULO IV 
DO DESENQUADRAMENTO E REENQUADRAMENTO 

Art. 8 2 - o desenquadramento da microempresa e da empresa de pequeno porte dar-se-a quando 
excedidos ou nao alcan<:;ados os respectivos limites de receita bruta anual fixados no art. 2 2 • 

Paragrafo 12 - Desenquadrada a microempresa, passa automaticamente a condi<:;ao de empresa de 
pequeno porte, e esta passa a condi<:;ao de empresa excluida do regime desta Lei ou retorna a condi<:;ao 
de microempresa. 

Paragrafo 2 2 A perda da condi<:;ao de microempresa ou de empresa de pequeno porte, em 
decorrencia do excesso de receita bruta, somente ocorrera se o fato se verificar durante dais anos 
consecutivos ou tres anos alternados, em urn periodo de cinco anos. 

Art. 92 - A empresa de pequeno porte reenquadrada como empresa, a microempresa reenquadrada 
na condi<:;ao de empresa de pequeno porte e a empresa de pequeno porte reenquadrada como microempresa 
comunicarao este fato ao 6rgao de registro, no prazo de trinta dias, a contar da data da ocorrencia. 

Paragrafo unico - os requerimentos e comunica<:;oes previstos neste Capitulo e no Capitulo III 
poderao ser feitos por via postal, com aviso de recebimento. 

CAPITULO V 
DO REGIME PREVIDENCIARIO E TRABALHISTA 

Art. 10 o Poder Executi vo estabelecera procedimentos simplificados, alem dos previstos 
neste Capitulo, para o cumprimento da legisla<:;ao previdenciaria e trabalhista por parte das 
microempresas e das empresas de pequeno porte, bern como para eliminar exigencias burocraticas e 
obriga<:;oes acess6rias que sejam incompativeis com o tratamento simplificado e favorecido previsto 
nesta Lei. 

Art. 11 - A microempresa e a empresa de pequeno porte sao dispensadas do cumprimento das 
obriga<:;oes acess6rias a que se referem os arts. 74; 135, paragrafo 2 2 ; 360; 429 e 628, paragrafo 1 2

, 

da Consolida<:;ao das Leis do Trabalho - CLT. 
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Paragrafo linico - 0 disposto no caput deste artigo nao dispensa a microempresa e a empresa de 
pequeno porte dos seguintes procedimentos: 

I - anota~oes na Carteira de Trabalho e Previdencia Social - CTPS; 

II apresenta~ao da Rela~ao Anual de Informa~oes Sociais - Rais e do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados - Caged; 

III - arquivamento dos documentos comprobat6rios de cumprimento das obriga~oes trabalhistas e 
previdenciarias, enquanto nao prescreverem essas obriga~oes; 

IV apresenta~ao da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servi~o e 
Informa~oes a Previdencia Social - Gfip. 

Art. 12 - Sem prejuizo de sua a~ao especifica, as fiscaliza~oes trabalhista e previdenciaria 
prestarao, prioritariamente, orienta~ao a microempresa e a empresa de pequeno porte. 

Paragrafo unico - No que se refere a fiscaliza~ao trabalhista, sera observado o criteria da 
dupla visita para lavratura de autos de infra~ao, salvo quando for constatada infra~ao por falta de 
registro de empregado, ou anota~ao da Carteira de Trabalho e Previdencia Social - CTPS, ou ainda na 
ocorrencia de reincidencia, fraude, resistencia ou embara~o a fiscaliza~ao. 

Art. 13 - Na homologa~ao de rescisao de contrato de traba1ho, o extrato de conta vinculada ao 
trabalhador relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Servi~o - FGTS podera ser substituido pela 
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servi~o e Informa~oes a Previdencia Social -
Gfip pre-impressa no mes anterior, desde que sua quita~ao venha a ocorrer em data anterior ao dia 
dez do mes subseqliente a sua emissao. 

CAPITULO VI 
DO APOIO CREDITICIO 

Art. 14 0 Poder Executi vo estabelecera mecanismos fiscais e financeiros de estimulo as 
institui~oes financeiras privadas no sentido de que mantenham linhas de credito especificas para as 
microempresas e para as empresas de pequeno porte. 

Art. 15 - As institui~oes financeiras oficiais que operam com credito para o setor privado 
manterao linhas de credito especificas para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, 
devendo o montante disponivel e suas condi~oes de acesso ser expressas, nos respectivos documentos 
de planejamento, e amplamente divulgados. 

Paragrafo unico - As institui~oes de que trata este artigo farao publicar, semestralmente, 
relat6rio detalhado dos recursos planejados e aqueles efetivamente utilizados na linha de credito 
mencionada neste artigo, ana1isando as justificativas do desempenho alcan~ado. 

Art. 16 - As institui~oes de que trata o art. 15, nas suas opera~oes com as microempresas e 
com as empresas de pequeno porte, atuarao, em articula~ao com as entidades de apoio e representa~ao 

daquelas empresas, no sentido de propiciar mecanismos de treinamento, desenvol vimento gerencial e 
capacita~ao tecnol6gica articulados com as opera~oes de financiamento. 

Art. 17 Para fins de apoio credi ticio a exporta~ao, serao utilizados os parfunetros de 
enquadramento de empresas, segundo o porte, aprovados pelo Mercado Comum do Sul - Mercosul para as 
microempresas e para as empresas de pequeno porte. 

Art. 18 - (VETADO) 

CAPITULO VII 
DO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL 

Art. 19 - 0 Poder Executivo estabelecera mecanismos de incentivos fiscais e financeiros, de 
forma simplificada e descentralizada, as microempresas e as empresas de pequeno porte, levando em 
considera~ao a sua capacidade de gera~ao e manuten~ao de ocupa~ao e emprego, potencial de 
competitividade e de capacita~ao tecnol6gica, que lhes garantirao o crescimento e o desenvolvimento. 

Art. 20 Dos recursos federais aplicados em pesquisa, desenvolvimento e capacita~ao 
tecno16gica na area empresarial, no minima vinte por cento serao destinados, prioritariamente, para 
o segmento da microempresa e da empresa de pequeno porte. 

Paragrafo unlco As organiza~oes federais atuantes em pesquisa, desenvo1vimento e 
capaci ta~ao tecnol6gica deverao destacar suas ap1ica~oes vol tadas ao apoio as microempresas e as 
empresas de pequeno porte. 

Art. 21 - As microempresas e as empresas de pequeno porte terao tratamento diferenciado e 
favorecido no que diz respeito ao acesso a servi~os de metrologia e certifica~ao de conformidade 
prestados por entidades tecnol6gicas publicas. 

Paragrafo unico - As entidades de apoio e de representa~ao das microempresas e das empresas 
de pequeno porte criarao condi~oes que facilitem o acesso aos servi~os de que trata o art. 20. 
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Art. 22 - 0 Poder Executivo diligenciara para que se garantarn as entidades de apoio e de 
representac;:ao das microempresas e das empresas de pequeno porte condic;:oes para capaci tarem essas 
empresas para que atuem de forma competitiva no mercado interno e externo, inclusive mediante o 
associativismo de interesse economico. 

Art. 23 - As microempresas e as 
favorecido quando atuarem no mercado 
servic;:os, para o que o Poder Executivo 
capacitac;:ao. 

empresas de pequeno porte terao tratarnento diferenciado e 
internacional, seja importando ou exportando produtos e 
estabelecera mecanismos de facilitac;:ao, desburocratizac;:ao e 

Paragrafo unico Os 6rgaos e entidades da Administrac;:ao Federal Direta e Indireta, 
intervenientes nas atividades de controle da exportac;:ao e da importac;:ao, deverao adotar 
procedimentos que facili tern as operac;:oes que envol varn as microempresas e as empresas de pequeno 
porte, otimizando prazos e reduzindo custos. 

Art. 24 - A politica de compras 
pequeno porte, indi vidualmente ou de 
termos da regulamentac;:ao desta Lei. 

governarnentais dara prioridade a microempresa e a empresa de 
forma associada, com processo especial e simplificado nos 

CAPITULO VIII 
DA SOCIEDADE DE GARANTIA SOLIDARIA 

Art. 25 - E autorizada a constituic;:ao de Sociedade de Garantia Solidaria, constituida sob a 
forma de sociedade anonima, para a concessao de garantia a seus s6cios participantes, mediante a 
celebrac;:ao de contratos. 

Paragrafo linico 
e s6cios investidores: 

A sociedade de garantia solidaria sera constituida de s6cios participantes 

I - os s6cios participantes serao, exclusivamente, microempresas e empresas de pequeno porte 
com, no minima, dez participantes e participac;:ao maxima individual de dez por cento do capital 
social; 

II os s6cios investidores serao pessoas fisicas ou juridicas, que efetuarao aporte de 
capital na sociedade, com o objetivo exclusivo de auferir rendimentos, nao podendo sua participac;:ao, 
em conjunto, exceder a quarenta e nove por cento do capital social. 

Art. 26 - o estatuto social da sociedade de garantia solidaria deve estabelecer: 

I - finalidade social, condic;:oes e criterios para admissao de novas s6cios participantes e 
para sua saida e exclusao; 

II - privilegio sabre as ac;:oes detidas pelo s6cio excluido por inadimplencia; 

III - proibic;:ao de que as ac;:oes dos s6cios participantes sejam oferecidas como garantia de 
qualquer especie; e 

IV - estrutura, compreendendo a Assembleia-Geral, 6rgao maximo da sociedade, que elegera o 
Conselho Fiscal e o Conselho de Administrac;:ao, que, por sua vez, indicara a Diretoria Executiva. 

Art. 27 - A sociedade de garantia solidaria e sujeita ainda as seguintes condic;:oes: 

I - proibic;:ao de concessao a urn mesmo soclo participante de garantia superior a dez por cento 
do capital social ou do total garantido pela sociedade, o que for maior; 

II - proibic;:ao de concessao de credito a seus s6cios ou a terceiros; e 

III - dos resultados liquidos, alocac;:ao de cinco por cento, para reserva legal, ate o limite 
de vinte por cento do capital social; e de cinqlienta por cento da parte correspondente aos s6cios 
participantes para o fundo de risco, que sera constituido tambem por aporte dos s6cios investidores 
e de outras receitas aprovadas pela Assembleia-Geral da sociedade. 

Art. 28 - o contrato de garantia solidaria tern por finalidade regular a concessao da garantia 
pela sociedade ao s6cio participante, mediante o recebimento da taxa de remunerac;:ao pelo servic;:o 
prestado, devendo fixar as clausulas necessarias ao cumprimento das obrigac;:oes do s6cio beneficiario 
perante a sociedade. 

Paragrafo unico Para a concessao da garantia, a sociedade de garantia solidaria podera 
exigir a contragarantia por parte do s6cio participante beneficiario. 

Art. 29 - As microempresas e as empresas de pequeno porte podem oferecer as suas contas e 
valores a receber como lastro para a emissao de valores mobiliarios a serem colocados junto aos 
investidores no mercado de capitais. 

Art. 30 - A sociedade de garantia solidaria pode conceder garantia sabre o montante de 
recebiveis de seus s6cios participantes, objeto de securitizac;:ao, podendo tambem prestar o servic;:o 
de colocac;:ao de recebiveis junto a empresa de securitizac;:ao especializada na emissao dos titulos e 
valores mobiliarios transacionaveis no mercado de capitais. 
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Paragrafo unlco - 0 agente fiduciario de que trata o "caput" nao tern direi to de regress a 
contra as empresas titulares dos valores e contas a receber, objeto de securitiza(ao. 

Art. 31 - A fun(ao de registro, acompanhamento e fiscaliza(ao das sociedades de garantia 
solidaria, sem prejuizo das autoridades governamentais competentes, podera ser exercida pelas 
entidades vinculadas as microempresas e as empresas de pequeno porte, em especial o Servi(O 
Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas - Sebrae, mediante convenio a ser firmado com o 
Executivo. 

CAPITULO IX 
DAS PENALIDADES 

Art. 32 A pessoa juridica e a firma mercantil individual que, sem observancia dos 
requisi tos desta Lei, plei tear seu enquadramento ou se manti ver enquadrada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte estara sujeita as seguintes conseqliencias e penalidades: 

I cancelamento de oficio de seu registro como microempresa ou como empresa de pequeno 
porte; 

II - aplica(ao automatica, em favor da institui(ao financeira, de multa de vinte por cento 
sabre o valor monetariamente corrigido dos emprestimos obtidos com base nesta Lei, independentemente 
do cancelamento do incentivo de que tenha sido beneficiada. 

Art. 33 - A falsidade de declara(ao prestada objetivando os beneficios desta Lei caracteriza 
o crime de que trata o art. 299 do C6digo Penal, sem prejuizo de enquadramento em outras figuras 
penais. 

CAPITULO X 
DISPOSI(OES FINAIS 

Art. 34 Os 6rgaos fiscalizadores de registro de produtos procederao a analise para 
inscri(ao e licenciamento a que estiverem sujeitas as microempresas e as empresas de pequeno porte, 
no prazo maximo de trinta dias, a contar da data de entrega da documenta(ao ao 6rgao. 

Art. 35 - As firmas mercantis individuais e as sociedades mercantis e civis enquadraveis como 
microempresa ou empresa de pequeno porte que, durante cinco anos, nao tenham exercido atividade 
econ6mica de qualquer especie, poderao requerer e obter a baixa no registro competente, 

independentemente de prova de qui ta(ao de tributos e contribui(oes para com a Fazenda 
Nacional, bern como para com o Instituto Nacional do Segura Social - INSS e para com o Fundo de 
Garantia do Tempo de Servi(o - FGTS. 

Art. 36 - A inscri(ao e altera(oes da microempresa 
Administra(aO Federal ocorrera independentemente da 
administradores ou de empresas de que estes participem. 

e da empresa de pequeno porte em 6rgaos da 
situa(ao fiscal do titular, s6cios, 

Art. 37 - As microempresas e as empresas de pequeno porte sao isentas de pagamento de pre(os, 
taxas e emolumentos remunerat6rios de registro das declara(oes referidas nos arts. 4°, 5° e 9° desta 
Lei. 

Art. 38 - Aplica-se as microempresas o disposto no paragrafo 1° do art. 
26.09. 95, passando essas empresas, assim como as pessoas fisicas capazes, 
proporem a(ao perante o Juizado Especial, excluidos os cessionarios de direito 

8° da Lei no 9099, de 
a serem admi tidas a 

de pessoas juridicas. 

Art. 39 - o protesto de titulo, quando o devedor for microempresario ou empresa de pequeno 
porte, e sujeito as seguintes normas: 

I - os emolumentos devidos ao tabeliao de protesto nao excederao urn por cento do valor do 
titulo, observado o limite maximo de R$ 20,00 (vinte reais), incluidos neste limite as despesas de 
apresenta(ao, protesto, intima(ao, certidao e quaisquer outras relativas a execu(ao dos servi(os; 

II - para o pagamento do titulo em cart6rio, nao podera ser exigido cheque de emissao de 
estabelecimento bancario, mas, feito o pagamento por meio de cheque, de emissao de estabelecimento 
bancario QU nao, a quita(aO dada pelo tabelionato de proteStO sera condicionada a efetiva liquida(aO 
do cheque; 

III - o cancelamento do registro de protesto, fundado no pagamento do 
independentemente de declara(ao de anuencia do credor, salvo no caso de 
apresenta(ao do original protestado; 

titulo, sera feito 
impossibilidade de 

IV - para os fins do disposto no caput e nos incisos 
sua qualidade de microempresa ou de empresa de pequeno porte 
titulos, mediante documento expedido pela Junta Comercial 
Juridicas, conforme o caso. 

I, II e III, cabera ao devedor provar 
perante o tabelionato de protestos de 
ou pelo Registro Civil das Pessoas 

Art. 40 - Os arts. 29 e 31 da Lei n° 9492, de 10.09. 97, pass am a vigorar com a seguinte 
reda(ao: 

"Art. 29 - os cart6rios fornecerao as entidades representativas da industria e do comercio ou 
aquelas vinculadas a prote(aO do credito, quando solicitada, certidao diaria, em forma de rela(aO, 



dos protestos tirados e dos cancelamentos efetuados, com a nota de se cuidar de 
reservada, da qual nao se podera dar publicidade pela imprensa, nem mesmo parcialmente." 
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informac;ao 
(NR) 

"Paragrafo 1° - 0 fornecimento da certidao sera suspenso caso se desatenda ao disposto no 
"caput" ou se fornec;am informac;oes de protestos cancelados." (NR) 

"Paragrafo 2 ° - Dos cadastros ou bancos de dados das entidades referidas no "caput" somente 
serao prestadas informac;oes restritivas de cn§dito oriundas de titulos ou documentos de dividas 
regularmente protestados cujos registros nao foram cancelados." (NR) 

"Paragrafo 3° - Revogado." 

"Art. 31 Poderao ser fornecidas certidoes de protestos, nao cancelados, a quaisquer 
interessados, desde que requeridas por escrito." (NR) 

Art. 41 - Ao Ministerio do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior compete acompanhar 
e avaliar a implantac;ao efetiva das normas desta Lei, visando seu cumprimento e aperfeic;oamento. 

Paragrafo linico - Para o cumprimento do disposto neste artigo, o Poder Executivo e autorizado 
a criar o Forum Permanente da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, com participac;ao dos 
6rgaos federais competentes e das entidades vinculadas ao setor. 

Art. 42 - 0 Poder Executivo regulamentara esta Lei no prazo de noventa dias, a contar da data 
de sua publicac;ao. 

Art. 43 - Revogam-se as Leis n° 7256, de 27.11.84, e n° 8864, de 28.03.94. 

Brasilia, 05 de outubro de 1999; 178° da Independencia e 111° da Republica. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 



ANEXO C 

INFORME FISCODATA: Lei revogada pela Lei Complementar n• 123, de 
14.12.2006 (DOU de 15.12.2006), vigencia a partir de 01.07.2007. 

LEI N2 9317, DE 05 DE DEZEMBRO DE 1996 
(DOU DE 06.12.96) 

Dispoe sabre o regime tributario das microempresas e das empresas de pequeno porte, institui 
o Sistema Integrado de Pagamento de Impastos e Contribuic;:oes das Microempresas e das Empresas de 
Pequeno Porte - SIMPLES e da outras providencias. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA, fac;:o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

CAPITULO I 
DAS DISPOSICOES PRELIMINARES 

Art. 1• - Esta Lei regula, em conformidade com o disposto no art. 179 da Constituic;:ao, o 
tratamento diferenciado, simplificado e favorecido, aplicavel as microempresas e as empresas de 
pequeno porte, relativo aos impastos e as contribuic;:oes que menciona. 

CAPITULO II 
DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Sec;:ao Unica 
Da Definic;:ao 

Art. 2• - Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: 

INFORME FISCODATA: Nova redac;:ao dada ao inciso I do art. 2' pel a Lei n 11196, de 
21.11.2005, (DOU de 22.11.2005), vigencia a partir de 01.01.2006. (Redac;:ao Anterior) 

I - microempresa a pessoa juridica que tenha auferido, no ano-calendario, receita bruta igual 
ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); 

INFORME FISCODATA: Nova redac;:ao dada ao inciso II do art. 2 ', pela Lei n• 11196, de 
21.11. 2005, (DOU de 22 .11. 2005), vigencia a partir de 01. 01.2006. (Redac;:ao Anterior) 

II empresa de pequeno porte a pessoa juridica que tenha auferido, no ano-calendario, 
recei ta bruta superior a R$ 240.000, 00 ( duzentos e quarenta mil rea is) e igual ou inferior a R$ 
2.400.000,00 (dois milhoes e quatrocentos mil reais). 

Paragrafo 1• - No caso de inicio de atividades no proprio ano-calendario, os limites de que 
tratam os incisos I e II serao proporcionais ao numero de meses em que a pessoa juridica houver 
exercido atividade, desconsideradas as frac;:oes de meses. 

Paragrafo 2• - Para os fins do disposto neste artigo, considera-se receita bruta o produto da 
venda de bens e servic;:os nas operac;:oes de conta propria, o prec;:o dos servic;:os prestados e o 
resultado nas operac;:oes em conta alheia, nao incluidas as vendas canceladas e os descontos 
incondicionais concedidos. 

CAPITULO III 
DO SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E 

CONTRIBUICOES - SIMPLES 

sec;:ao I 
Da Definic;:ao e da Abrangencia 

Art. 3• - A pessoa juridica enquadrada na condic;:ao de microempresa e de empresa de pequeno 
porte, na forma do art. 2 •, podera optar pel a inscric;:ao no Sistema Integrado de Pagamento de 
Impastos e Contribuic;:oes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES. 

Paragrafo 1• - A inscric;:ao no SIMPLES implica pagamento mensal unificado dos seguintes 
impastos e contribuic;:oes: 

a) Impasto de Renda das Pessoas Juridicas - IRPJ; 
b) contribuic;:ao para os Programas de Integrac;:ao Social e de Formac;:ao do Patrimonio do 

Servidor Publico - PIS/PASEP; 
c) Contribuic;:ao Social sabre o Luera Liquido - CSLL; 
d) Contribuic;:ao para Financiamento da Seguridade Social - COFINS; 
e) Impasto sabre Produtos Industrializados - IPI; 
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INFORME FISCODATA: Nova reda<;:ao dada ao "caput" da alinea "f" do paragrafo 12 do art. 32, 
pela Lei n 2 10256, de 09.07.2001 (DOU de 10.07.2001), vigencia a partir de 10.07.2001. 

f) Contribui<;:oes para a Seguridade Social, a cargo da pessoa juridica, de que tratam a Lei 
Complementar n 2 84, de 18 de janeiro de 1996, os arts. 22 e 22A da Lei n 2 8212, de 24 de julho de 
1991 eo art. 25 da Lei n 2 8870, de 15 de abril de 1994. 

Paragrafo 2 2 0 pagamento na forma do paragrafo anterior nao exclui a incidencia dos 
seguintes impastos ou contribui<;:oes, devidos na qualidade de contribuinte ou responsavel, em rela<;:ao 
aos quais sera observada a legisla<;:ao aplicavel as demais pessoas juridicas: 

a) Impasto sabre Opera<;:oes de Credi to, Cfunbio e Segura, ou Relati vas a Ti tulos ou Val ores 
Mobiliarios - IOF; 

b) Impasto sabre Importa<;:ao de Produtos Estrangeiros - II; 
c) Impasto sabre Exporta<;:ao, para o Exterior, de Produtos Nacionais ou Nacionalizados - IE; 
d) Impasto de Renda, relativo aos pagamentos ou creditos efetuados pela pessoa juridica e aos 

rendimentos ou ganhos liquidos auferidos em aplica<;:oes de renda fixa ou variavel, bern assim relativo 
aos ganhos de capital obtidos na aliena<;:ao de ativos; 

e) Impasto sabre a Propriedade Territorial Rural - ITR; 
f) Contribui<;:ao Provis6ria sabre a Movimenta<;:ao Financeira - CPMF; 
g) Contribui<;:ao para o Fundo de Garantia do Tempo de Servi<;:o - FGTS; 
h) Contribui<;:ao para a Seguridade Social, relativa ao empregado. 

Paragrafo 3 2 - A incidencia do impasto de renda na fonte relativa aos rendimentos e ganhos 
liquidos auferidos em aplica<;:oes de renda fixa ou variavel e aos ganhos de capital, na hip6tese da 
alinea "d" do paragrafo anterior, sera definitiva. 

Paragrafo 4 2 - A inscri<;:ao no SIMPLES dispensa a pessoa juridica do pagamento das demais 
contribui<;:oes instituidas pela Uniao. 

Art. 4 2 - 0 SIMPLES podera incluir o Impasto sabre Opera<;:oes Relativas a Circula<;:ao de 
Mercadorias e sabre Servi<;:os de Transporte Interestadual e Intermunicipal - ICMS ou o Impasto sabre 
Servi<;:os de Qualquer Natureza - ISS devido por microempresas e empresas de pequeno porte, desde que 
a Unidade Federada ou o municipio em que esteja estabelecida venha a ele aderir mediante convenio. 

Paragrafo 1 2 - Os convenios serao bilaterais e terao como partes a Uniao, representada pela 
Secretaria da Receita Federal, e a Unidade Federada ou o municipio, podendo limitar-se a hip6tese de 
microempresa ou de empresa de pequeno porte. 

Paragrafo 2 2 0 convenio entrara em vigor a partir do terceiro mes subsequente ao da 
publica<;:ao, no Diario Oficial da Uniao, de seu extrato. 

Paragrafo 3 2 - Denunciado o convenio, por qualquer das partes, a exclusao do ICMS ou do ISS 
do SIMPLES somente produzira efeitos a partir de 01 de janeiro do ano-calendario subsequente ao da 
sua denuncia. 

INFORME FISCODATA: Nova reda<;:ao dada ao paragrafo 4 2 do 4 2 , pela Lei n 2 11307, de 19.05.2006 
(DOU de 22.05.2006), vigencia a partir de 22.05.2006, produzindo seus efeito desde 01.01.2006. 

Paragrafo 4 2 - Para fins do disposto neste artigo, os convenios de adesao ao SIMPLES poderao 
considerar como empresas de pequeno porte tao-somente aquelas cuja receita bruta, no ano-calendario, 
seja superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 720.000,00 
(setecentos e vinte mil reais) . 

sec;:ao II 
Do Recolhimento e dos Percentuais 

INFORME FISCODATA: Ficam acrescidos de 50% (cinquenta por cento) os percetuais referidos no 
art. so, em rela<;:ao as atividades relacionadas nos incisos II a V do art. 1 2 desta Lei e as pessoas 
juridicas que aufiram receita bruta decorrente da presta<;:ao de servi<;:os em montante igual ou 
superior a trinta por cento da receita bruta total, pela Lei n 2 10034, de 24.10.2000 (DOE de 
25.10.2000), alterada pela Lei n 2 10684, de 30.05.2003 (DOU de 31.05.2003- EDicAO EXTRA). 

Art. 5 2 o valor devido mensalmente pelas microempresas e empresas de pequeno porte, 
inscritas no SIMPLES, sera determinado mediante a aplica<;:ao, sabre a receita bruta mensal auferida, 
dos seguintes percentuais: 

I - para as microempresas, em rela<;:ao a receita bruta acurnulada dentro do ano-calendario: 

a) ate R$ 60.000,00 (sessenta mil reais): 3% (tres por cento); 
b) de R$ 60.000,01 (sessenta mil reais e urn centavo) a R$ 90.000,00 (noventa mil reais): 4% 

(quatro por cento); 
c) de 90.000,01 (noventa mil reais e urn centavo) a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais): 

5% (cinco por cento); 

INFORME FISCODATA: Fica acrescentado a alinea "d" do inciso I do art. 5 2 , pela Lei n 2 11307, 
de 19.05.2006 (DOU de 22.05.2006), vigencia a partir de 22.05.2006, produzindo seus efeito desde 
01. 01.2006. 

d) de R$ 120.000,01 (cento e vinte mil reais e urn centavo) a R$ 240.000,00 (duzentos e 
quarenta mil reais): 5,4% (cinco inteiros e quatro decimos por cento); 
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II - para a empresa de pequeno porte, em rela<;:ao a recei ta bruta acurnulada dentro do ano
calendario: 

a) ate R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais): S,4% (cinco inteiros e quatro decimos 
por cento); 

b) de R$ 240.000,01 (duzentos e quarenta mil reais e urn centavo) a R$ 360.000,00 (trezentos e 
sessenta mil reais): S,8% (cinco inteiros e oito decimos por cento); 

c) de R$ 360.000,01 (trezentos e sessenta mil reais e urn centavo) a R$ 480.000,00 
(quatrocentos e oitenta mil reais): 6,2% (seis inteiros e dois decimos por cento); 

d) de R$ 480.000,01 (quatrocentos e oitenta mil reais e urn centavo) a R$ 600.000,00 
(seiscentos mil reais): 6,6% (seis inteiros e seis decimos por cento); 

e) de R$ 600.000,01 (seiscentos mil reais e urn centavo) a R$ 720.000,00 (setecentos e vinte 
mil reais): 7% (sete por cento). 

INFORME FISCODATA: Nova reda<;:ao dada as alineas "f", "g", "h" e "i" do inciso II do art. so 
pela Lei n° 9732, de 11.12.98 (DOU de 14.12.98), vigencia a partir de 14.12.98. 

f) de R$ 720.000,01 (setecentos e vinte mil reais e urn centavo) a R$ 840.000,00 (oitocentos e 
quarenta mil reais): sete inteiros e quatro decimos por cento; 

g) de R$ 840.000,01 (oitocentos e quarenta mil reais e urn centavo) a R$ 960.000,00 
(novecentos e sessenta mil reais): sete inteiros e oito decimos por cento; 

h) de R$ 960.000, 01 (novecentos e sessenta mil reais e urn centavo) a R$ 1. 080.000, 00 (urn 
milhao e oitenta mil reais): oito inteiros e dois decimos por cento; 

i) de R$ 1.080.000,01 (urn milhao, oitenta mil reais e urn centavo) a R$ 1.200.000,00 (urn 
milhao e duzentos mil reais): oito inteiros e seis decimos por cento;" 

INFORME FISCODATA: Fica acrescentado a alinea "j" do inciso II do art. S 0 , pela Lei n° 11307, 
de 19.0S.2006 (DOU de 22.0S.2006), vigencia a partir de 22.0S.2006, produzindo seus efeito desde 
01.01.2006. 

j) de R$ 1.200.000,01 (urn milhao, duzentos mil reais e urn centavo) a R$ 1.320.000,00 (urn 
milhao e trezentos e vinte mil reais): 9% (nove por cento); 

INFORME FISCODATA: Fica acrescentado a alinea "l" do inciso II do art. S 0 , pela Lei n° 11307, 
de 19.0S.2006 (DOU de 22.0S.2006), vigencia a partir de 22.0S.2006, produzindo seus efeito desde 
01. 01.2006. 

l) de R$ 1.320.000,01 (urn milhao, trezentos e vinte mil reais e urn centavo) a R$ 1.440.000,00 
(urn milhao e quatrocentos e quarenta mil reais): 9,4% (nove inteiros e quatro decimos por cento); 

INFORME FISCODATA: Fica acrescentado a alinea "m" do inciso II do art. S 0 , pela Lei n 2 11307, 
de 19.0S.2006 (DOU de 22.0S.2006), vigencia a partir de 22.0S.2006, produzindo seus efeito desde 
01. 01.2006. 

m) de R$ 1.440.000,01 (urn milhao, quatrocentos e quarenta mil reais e urn centavo) a R$ 
1.S60.000,00 (urn milhao e quinhentos e sessenta mil reais): 9,8% (nove inteiros e oito decimos por 
cento); 

INFORME FISCODATA: Fica acrescentado a alinea "n" do inciso II do art. S 0 , pela Lei n° 11307, 
de 19.0S.2006 (DOU de 22.0S.2006), vigencia a partir de 22.0S.2006, produzindo seus efeito desde 
01.01.2006. 

n) de R$ l.S60.000,01 (urn milhao, quinhentos e sessenta mil reais e urn centavo) a R$ 
1.680.000,00 (urn milhao e seiscentos e oitenta mil reais): 10,2% (dez inteiros e dois decimos por 
cento); 

INFORME FISCODATA: Fica acrescentado a alinea "o" do inciso II do art. S 0 , pela Lei n° 11307, 
de 19.0S.2006 (DOU de 22.0S.2006), vigencia a partir de 22.0S.2006, produzindo seus efeito desde 
01.01.2006. 

o) de R$ 1.680.000,01 (urn milhao, seiscentos e oitenta mil reais e urn centavo) a R$ 
1.800.000,00 (urn milhao e oitocentos mil reais): 10,6% (dez inteiros e seis decimos por cento); 

INFORME FISCODATA: Fica acrescentado a alinea "p" do inciso II do art. S 0 , pela Lei n° 11307, 
de 19.0S.2006 (DOU de 22.0S.2006), vigencia a partir de 22.0S.2006, produzindo seus efeito desde 
01. 01.2006. 

p) de R$ 1.800.000,01 (urn milhao, oitocentos mil reais e urn centavo) a R$ 1.920.000,00 (urn 
milhao e novecentos e vinte mil reais): 11% (onze por cento); 

INFORME FISCODATA: Fica acrescentado a alinea "q" do inciso II do art. S 0
, pela Lei no 11307, 

de 19.0S.2006 (DOU de 22.0S.2006), vigencia a partir de 22.0S.2006, produzindo seus efeito desde 
01.01.2006. 
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q) de R$ 1.920.000,01 (urn milhao, novecentos e vinte mil reais e urn centavo) a R$ 
2.040.000,00 (dois milhoes e quarenta mil reais): 11,4% (onze inteiros e quatro decimos por cento); 

INFORME FISCODATA: Fica acrescentado a alinea "r" do inciso II do art. 5•, pela Lei n• 11307, 
de 19.05. 2006 (DOU de 22.05. 2006), vigencia a partir de 22.05. 2006, produzindo seus efei to desde 
01. 01.2006. 

r) de R$ 2.040.000,01 (dois milhoes, quarenta mil reais e urn centavo) a R$ 2.160.000,00 (dois 
milhoes e cento e sessenta mil reais): 11,8% (onze inteiros e oito decimos por cento); 

INFORME FISCODATA: Fica acrescentado a alinea "s" do inciso II do art. 5•, pela Lei n• 11307, 
de 19.05.2006 (DOU de 22.05.2006), vigencia a partir de 22.05.2006, produzindo seus efeito desde 
01. 01.2006. 

s) de R$ 2.160.000,01 (dois milhoes, cento e sessenta mil reais e urn centavo) a R$ 
2.280.000,00 (dois milhoes e duzentos e oitenta mil reais): 12,2% (doze inteiros e dois decimos por 
cento); 

INFORME FISCODATA: Fica acrescentado a alinea "t" do inciso II do art. 5•, pela Lei n• 11307, 
de 19.05.2006 (DOU de 22.05.2006), vigencia a partir de 22.05.2006, produzindo seus efeito desde 
01.01.2006. 

t) de R$ 2.280.000,01 (dois milhoes, duzentos 
2.400.000,00 (dois milhoes e quatrocentos mil reais): 
cento). 

e oitenta mil reais e urn centavo) a R$ 
12, 6% (doze inteiros e seis decimos por 

Paragrafo 1 • - 0 percentual a ser aplicado em cada mes, na forma deste artigo, sera o 
correspondente a receita bruta acurnulada ate o proprio mes. 

Paragrafo 2• - No caso de pessoa juridica contribuinte do IPI, os percentuais referidos neste 
artigo serao acrescidos de 0,5 (meio) ponto percentual. 

Paragrafo 3• - Caso a Unidade Federada em que esteja estabelecida a microempresa ou a empresa 
de pequeno porte tenha celebrado convenio com a Uniao, nos termos do art. 4 •, os percentuais 
referidos neste artigo serao acrescidos, a titulo de pagamento do ICMS, observado o disposto no 
respectivo convenio: 

I em relac;:ao a microempresa contribuinte exclusi vamente do ICMS: de ate 1 (urn) ponto 
percentual; 

II em relac;:ao a microempresa contribuinte do ICMS e do ISS: de ate 0, 5 (meio) ponto 
percentual; 

III - em relac;:ao a empresa de pequeno porte contribuinte exclusivamente do ICMS: de ate 2,5 
(dois e meio) pontos percentuais; 

IV - em relac;:ao a empresa de pequeno porte contribuinte do ICMS e do ISS: de ate 2 (dois) 
pontos percentuais. 

Paragrafo 4• - Caso o municipio em que esteja estabelecida a microempresa ou a empresa de 
pequeno porte tenha celebrado convenlo com a Uniao, nos termos do art. 4•, os percentuais referidos 
neste artigo serao acrescidos, a titulo de pagamento do ISS, observado o disposto no respectivo 
convenio: 

I em relac;:ao a microempresa contribuinte exclusivamente do ISS: de ate 1 (urn) ponto 
percentual; 

II em relac;:ao a microempresa contribuinte do ISS e do ICMS: de ate 0, 5 (meio) ponto 
percentual; 

III - em relac;:ao a empresa de pequeno porte contribuinte exclusivamente do ISS: de ate 2,5 
(dois e meio) pontos percentuais; 

IV- em relac;:ao a empresa de pequeno porte contribuinte do ISS e do ICMS: de ate 0,5 (meio) 
ponto percentual. 

Paragrafo 5• - A inscric;:ao no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno porte, 
a utilizac;:ao ou destinac;:ao de qualquer valor a titulo de incentivo fiscal, bern assim a apropriac;:ao 
ou a transferencia de creditos relativos ao IPI e ao ICMS. 

Paragrafo 6• - o disposto no paragrafo anterior nao se aplica relativamente ao ICMS, caso a 
Unidade Federada em que esteja localizada a microempresa ou a empresa de pequeno porte nao tenha 
aderido ao SIMPLES, nos termos do art. 4•. 

INFORME FISCODATA: Nova redac;:ao dada ao paragrafo 7• do art. 5• pela Lei n• 9732, de 11.12.98 
(DOU de 14.12.98), vigencia a partir de 14.12.98. 

Paragrafo 7• - No caso de convenio com Unidade Federada ou municipio, em que seja considerada 
como empresa de pequeno porte pessoa juridica com receita bruta superior a R$ 720.000,00 (setecentos 
e vinte mil reais), os percentuais a que se referem: 
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I - o inciso III dos paragrafos 3• e 4" fica acrescido de urn ponto percentual; 

II - o inciso IV dos paragrafos 3• e 4" fica acrescido de meio ponto percentual. 

Se<;:ao III 
Da Data e da Forma de Pagamento 

INFORME FISCODATA: Nova reda<;:ao dada ao "caput" do art. 6', pela Lei n 11196, de 21.11.2005, 
(DOU de 22.11.2005), vigencia a partir de 22.11.2005. (Reda<;:ao Anterior) 

Art. 6• - 0 pagamento unificado de impastos e contribui<;:oes devidos pela microempresa e pela 
empresa de pequeno porte inscritas no Simples sera feito de forma centralizada ate o 20• (vigesimo) 
dia do mes subseqliente aquele em que houver sido auferida a receita bruta. 

Paragrafo lg - Para fins do disposto neste artigo, a Secretaria da Receita Federal instituira 
documento de arrecada<;:ao unico e especifico (DARF-SIMPLES). 

Paragrafo 2 g - Os impastos e contribui<;:oes devidos pel as pessoas juridicas inscri tas no 
SIMPLES nao poderao ser objeto de parcelamento. 

Se<;:ao IV 
Da Declara<;:ao Anual Simplificada, da Escritura<;:ao e dos Documentos 

Art. 7 g - A microempresa e a empresa de pequeno porte, inscri tas no SIMPLES apresentarao, 
anualmente, declara<;:ao simplificada, que sera entregue ate o ultimo dia util do mes de maio do ano
calendario subseqliente ao da ocorrencia dos fatos geradores dos impastos e contribui<;:oes de que 
tratam os arts. 3g e 4g. 

Paragrafo lg - A microempresa e a empresa de pequeno porte ficam dispensadas de escritura<;:ao 
comercial desde que mantenham, em boa ordem e guarda e enquanto nao decorrido o prazo decadencial e 
nao prescritas eventuais a<;:oes que lhes sejam pertinentes: 

a) Livro Caixa, no qual devera estar escriturada toda a sua movimenta<;:ao financeira, 
inclusive bancaria; 

b) Livro de Registro de Inventario, no qual deverao constar registrados os estoques 
existentes no termino de cada ano-calendario; 

c) todos os documentos e demais papeis que serviram de base para a escritura<;:ao dos livros 
referidos nas alineas anteriores. 

Paragrafo 2g - o disposto neste artigo nao dispensa o cumprimento, por parte da microempresa 
e empresa de pequeno porte, das obriga<;:oes acess6rias previstas na legislac;:ao previdenciaria e 
trabalhista. 

CAPITULO IV 
DA OPCAO PELO SIMPLES 

Art. Bg - A op<;:ao pelo SIMPLES dar-se-a mediante a inscric;:ao da pessoa juridica enquadrada na 
condi<;:ao de microempresa ou empresa de pequeno porte no Cadastro Geral de Contribuintes do 
Ministerio da Fazenda - CGC/MF, quando o contribuinte pres tara todas as informa<;:oes necessarias, 
inclusive quanta: 

I- especifica<;:ao dos impastos, dos quais e contribuinte (IPI, ICMS ou ISS); 

II - ao porte da pessoa juridica (microempresa ou empresa de pequeno porte) . 

Paragrafo 1• - As pessoas juridicas ja devidamente cadastradas no CGC/MF exercerao sua opc;:ao 
pelo SIMPLES mediante altera<;:ao cadastral. 

Paragrafo 2g - A op<;:ao exercida de conformidade com este artigo submetera a pessoa juridica a 
sistematica do SIMPLES a partir do primeiro dia do ano-calendario subseqliente, sendo definitiva para 
todo o periodo. 

Paragrafo 3g - Excepcionalmente, no ano-calendario de 1997, a op<;:ao podera ser efetuada ate 
31 de mar<;:o, com efeitos a partir de 01 de janeiro daquele ano. 

Paragrafo 4g o prazo para a opc;:ao a que se refere o paragrafo anterior podera ser 
prorrogado por ato da Secretaria da Receita Federal. 

Paragrafo 5• As pessoas juridicas inscritas no SIMPLES 
estabelecimentos, em local visivel ao publico, placa indicativa que 
microempresa ou empresa de pequeno porte inscrita no 

SIMPLES. 

deverao manter em seus 
esclare<;:a tratar-se de 

INFORME FISCODATA: Nova reda<;:ao dada ao paragrafo 6• do art. 8•, pela Lei n• 10833, de 
29.12.2003 (DOU de 30.12.2003), vigencia a partir de 30.12.2003, produzindo seus efeitos a partir de 
30.12.2003. (Reda<;:ao Anterior) 
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Paragrafo 6° 0 indeferimento da 
autoridade da Secretaria da Receita Federal, 
de 06 de marGo de 1g72. 

opyao pelo SIMPLES, mediante despacho decis6rio de 
submeter-se-a ao rito processual do Decreto n° 70235, 

CAPITULO V 
DAS VEDACOES A OPCAO 

Art. go - Nao podera optar pelo SIMPLES, a pessoa juridica: 

INFORME FISCODATA: Nova redaGao dada ao inciso I do art. go, pela Lei n° 11307, de 1g.os.2006 
(DOU de 22.05.2006), vigencia a partir de 22.05.2006, produzindo seus efeito desde 01.01.2006. 

I - na condiGao de microempresa, que tenha auferido, no anocalendario imediatamente anterior, 
receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); 

REDACAO ANTERIOR: 

INFORME FISCODATA: Nova redaGao dada aos incisos I e II do art. go, pela Medida Provis6ria n° 
218g-4g, de 23.08.2001 (DOU de 24.08.2001), vigencia a partir de 24.08.2001. 

I na condiGao de microempresa, que tenha auferido, no ano-calendario imediatamente 
anterior, receita bruta superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); 

INFORME FISCODATA: Nova redayao dada 
1g.os.2006 (DOU de 22.05.2006), vigencia a 
01. 01.2006. 

ao inciso 
partir de 

II do art. 
22.05.2006, 

go, pela 
produzindo 

Lei 
seus 

no 11307, de 
efeito desde 

II na condiGao de empresa de pequeno porte, que tenha auferido, no ano-calendario 
imediatamente anterior, recei ta bruta superior a R$ 2. 400.000, 00 (do is milhoes e quatrocentos mil 
reais); 

REDACAO ANTERIOR: 

II na condiGao de empresa de pequeno porte, que tenha auferido, no ano-calendario 
imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 1.200.000,00 (urn milhao e duzentos mil reais); 

REDACAO ANTERIOR: 

NOTA: Nova redaGao dada ao inciso I do art. go pelo art. 6° da Lei n° g77g, de 1g.01.gg (DOU 
de 20.01.gg), vigencia a partir de 20.01.gg_ 

I na condiGao de empresa de pequeno porte, que tenha auferido, no ano-calendario 
imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 1.200.000,00 (urn milhao e duzentos mil reais); 

II na condiGao de empresa de pequeno porte, que tenha auferido, no ano-calendario 
imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais); 

III - constituida sob a forma de sociedade por ayoes; 

IV - cuja atividade seja banco comercial, banco de investimentos, banco de desenvolvimento, 
caixa economlca, sociedade de credito, financiamento e investimento, sociedade de credito 
imobiliario, sociedade corretora de titulos, valores mobiliarios e c&mbio, distribuidora de titulos 
e val ores mobiliarios, empresa de arrendamento mercantil, cooperati va de credi to, empresas de 
seguros privados e de capitalizaGao e entidade de previdencia privada aberta; 

V - que se dedique a compra e a venda, ao loteamento, a incorporayaO OU a construyaO de 
im6veis; 

VI - que tenha s6cio estrangeiro residente no exterior; 

VII - constituida sob qualquer forma, de cujo capital participe entidade da administraGao 
publica, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal; 

VIII - que seja filial, sucursal, agencia ou representayao, no pais, de pessoa juridica com 
sede no exterior; 

IX - cujo titular ou soclo participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra 
empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 2°; 

X - de cujo capital participe, como s6cio, outra pessoa juridica; 

INFORME FISCODATA: Fica revogado o inciso XI do art. go, pela Medida Provis6ria n° 2158-34, 
de 27.07.2001 (DOU de 28.07.2001), vigencia a partir de 28.07.2001. 

REDACAO ANTERIOR: 

XI - cuja receita decorrente da venda de bens importados seja superior a 50% (cinquenta por 
cento) de sua receita bruta total; 
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XII - que realize opera~oes relativas a: 

INFORME FISCODATA: Fica revogada a alinea "a" do inciso XII do art. 9•, pela Medida 
Provisoria n• 2158-34, de 27.07.2001 (DOU de 28.07.2001), vigencia a partir de 28.07.2001. 

REDA~AO ANTERIOR: 

a) importa~ao de produtos estrangeiros; 

b) loca~ao ou administra~ao de imoveis; 

c) armazenamento e deposito de produtos de terceiros; 

d) propaganda e publicidade, excluidos os veiculos de comunica~ao; 

e) "factoring"; 

f) presta~ao de servi~o de vigilancia, limpeza, conserva~ao e loca~ao de mao-de-obra; 

INFORME FISCODATA: Ficam excetuadas da restri~ao de que trata o inciso XIII do art. 9•, as 
pessoas juridicas que se dedi quem a ati vidades como: creches, pre-escolas e estabelecimentos de 
ensino fundamental, pela Lei n• 10034, de 24.10.2000 (DOE de 25.10.2000), vigencia a partir de 
25.10.2000. 

XIII - que preste servi~os profissionais de corretor, representante comercial, despachante, 
ator, empresario, diretor ou produtor de espetaculos, cantor, musico, dan~arino, medico, dentista, 
enfermeiro, veterinario, engenheiro, arquiteto, fisico, qulmlco, economista, contador, auditor, 
consultor, estatistico, administrador, programador, analista de sistema, advogado, psicologo, 
professor, jornalista, publicitario, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissao cujo 
exercicio dependa de habilita~ao profissional legalmente exigida; 

XIV que participe do capital de outra pessoa juridica, ressalvados os investimentos 
provenientes de incentivos fiscais efetuados antes da vigencia da Lei n• 7256, de 27 de novembro de 
1984, quando se tratar de microempresa, ou antes da vigencia desta Lei, quando se tratar de empresa 
de pequeno porte; 

XV - que tenha debito inscrito em Divida Ativa da Uniao ou do Instituto Nacional do Segura 
Social - INSS, cuja exigibilidade nao esteja suspensa; 

XVI - cujo titular, ou socio que participe de seu capital com mais de 10% (dez por cento), 
esteja inscrito em Divida Ativa da Uniao ou do Instituto Nacional do Segura Social - INSS, cuja 
exigibilidade nao esteja suspensa; 

XVII - que sej a resul tante de cisao ou qualquer outra forma de desmembramento da pessoa 
juridica, salvo em rela~ao aos eventos ocorridos antes da vigencia desta Lei. 

XVIII - cujo titular, ou socio com participa~ao em seu capital superior a 10% (dez por 
cento), adquira bens ou realize gastos em valor incompativel com os rendimentos por ele declarados. 

INFORME FISCODATA: Nova reda~ao dada ao inciso XIX ao art. 9°, pela Medida Provisoria n• 
2189-49, de 23.08.2001 (DOU de 24.08.2001), vigencia a partir de 24.08.2001. 

XIX - que exer~a a atividade de industrializa~ao, por conta propria ou por encomenda, dos 
produtos classificados nos Capi tulos 22 e 24 da Tabela de Incidencia do IPI - TIPI, suj ei tos ao 
regime de tributa~ao de que trata a Lei n• 7798, de 10 de julho de 1989, mantidas, ate 31 de 
dezembro de 2000, as op~oes ja exercidas. (NR) 

REDA~AO ANTERIOR: 

XIX - que exer~a a atividade de industrializa~ao, por conta propria ou por encomenda, dos 
produtos classificados nos Capi tulos 22 e 24 da Tabela de Incidencia do IPI - TIPI, suj ei tos ao 
regime de tributa~ao de que trata a Lei n• 7798, de 10 de julho de 1989, mantidas, ate 31 de 
dezembro de 2000, as op~oes ja exercidas. 

INFORME FISCODATA: Nova reda~ao dada ao paragrafo 1• do art. 9•, pela Lei n• 11307, de 
19.05.2006 (DOU de 22.05.2006), vigencia a partir de 22.05.2006, produzindo seus efeito desde 
01.01.2006. 

Paragrafo 1• - Na hip6tese de inicio de atividade no ano-calendario imediatamente anterior ao 
da op~ao, os valores a que se referem os incisos I e II serao, respectivamente, de R$ 20.000,00 
(vinte mil reais) e R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) multiplicados pelo nlimero de meses de 
funcionamento naquele periodo, desconsideradas as fra~oes de meses. 

REDA~AO ANERIOR: 

INFORME FISCODATA: Nova reda~ao dada ao paragrafo 1• do art. 9• 
pelo art. 6• da Lei n• 9779, de 19.01.99 (DOU de 20.01.99), 
vigencia a partir de 20.01.99. 
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Paragrafo 1° - Na hip6tese de inicio de atividade no ano-calendario imediatamente anterior ao 
da op~ao, os valores a que se referem os incisos I e II serao, respectivamente, de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais) e R$ 100.000,00 (cern mil reais) multiplicados pelo nU:mero de meses de funcionamento 
naquele periodo, desconsideradas as fra~oes de meses. (NR). 

Paragrafo 2° - 0 disposto nos incisos IX e XIV nao se aplica a participa~ao em centrais de 
compras, balsas de subcontrata~ao, cons6rcio de exporta~ao e associa~oes assemelhadas, sociedades de 
interesse econ6mico, sociedades de garantia solidaria e outros tipos de sociedades, que tenham como 
objetivo social a defesa exclusiva dos interesses econ6micos das microempresas e empresas de pequeno 
porte, desde que estas nao exer~am as atividades referidas no inciso XII. 

Paragrafo 3° - 0 disposto no inciso XI e na alinea "a" do inciso XII nao se aplica a pessoa 
juridica situada exclusivamente em area da Zona Franca de Manaus e da Amazonia Ocidental, a que se 
referem os Decretos-leis n°s 288, de 28 de fevereiro de 1967, e 3S6, de lS de agosto de 1968. 

NOTA: Fica acrescentado o paragrafo 4° ao art. 9 2 , pela Lei n° 9S28, de 10.12.97 (DOU de 
11.12.97), vigencia a partir de 11.12.97 e ate que sejam exigiveis as contribui~oes instituidas ou 
modificadas por esta MP e mantida a reda~ao anterior. 

Paragrafo 4° - Compreende-se na atividade de constru~ao de im6veis, de que trata o inciso v 
deste artigo, a execu~ao de obra de constru~ao civil, propria ou de terceiros, com a constru~ao, 

demoli~ao, reforma, amplia~ao de edifica~ao ou outras benfeitorias agregadas ou solo ou subsolo. 

INFORME FISCODATA: Fica acrescentado o paragrafo S 0 ao art. 9°, pelo art. 23 da Lei n 2 10684, 
de 30.0S.2003 (DOU de 3l.OS.2003 EDI<;AO EXTRA), vigencia a partir de 3l.OS.2003. (Reda~ao 
Anterior) 

Paragrafo S 0 - A veda~ao a que se referem os incisos IX e XIV do "caput" nao se aplica na 
hip6tese de participa~ao no capital de cooperativa de credito. 

Art. 10 - Nao podera pagar o ICMS, na forma do SIMPLES, ainda que a Unidade Federada onde 
esteja estabelecida seja conveniada, a pessoa juridica: 

I - que possua estabelecimento em mais de uma Unidade Federada; 

II que exer~a, ainda que parcialmente, atividade de transporte interestadual ou 
intermunicipal. 

Art. 11 - Nao podera pagar o ISS, na forma do SIMPLES, ainda que o Municipio onde estej a 
estabelecida seja conveniado, a pessoa juridica que possua estabelecimento em mais de urn municipio. 

CAPITULO VI 
DA EXCLUSAO DO SIMPLES 

Art. 12 - A exclusao do SIMPLES sera feita mediante comunica~ao pela pessoa juridica ou de 
oficio. 

Art. 13 - A exclusao mediante comunica~ao da pessoa juridica dar-se-a: 

I - por op~ao; 

II - obrigatoriamente, quando: 

a) incorrer em qualquer das situa~oes excludentes constantes do art. 9°; 

INFORME FISCODATA: Nova reda~ao dada a alinea "b" do inciso II do art. 13, pela Lei no 11307, 
de 19.0S.2006 (DOU de 22.0S.2006), vigencia a partir de 22.0S.2006, produzindo seus efeito desde 
01.01.2006. 

b) ultrapassado, no ano-calendario 
correspondente a R$ 200.000,00 (duzentos 
funcionamento nesse periodo. 

REDA<;AO ANTERIOR: 

de inicio de atividades, 
mil reais) multiplicados 

o limite de 
pelo nU:mero 

receita bruta 
de meses de 

b) ultrapassado, no ano-calendario de inicio de atividades, o limite de receita bruta 
correspondente a R$ 60.000,00 multiplicados pelo nU:mero de meses de funcionamento nesse periodo. 

Paragrafo 1° 
cadastral. 

A exclusao na forma deste artigo sera formalizada mediante altera~ao 

INFORME FISCODATA: Nova reda~ao dada ao paragrafo 2° do art. 13, pela, Lei n° 11307, de 
19.0S.2006 (DOU de 22.0S.2006), vigencia a partir de 22.0S.2006, produzindo seus efeito desde 
01. 01.2006. 

Paragrafo 2 o - A microempresa que ul trapassar, no ano-calendario imediatamente anterior, o 
limite de receita bruta correspondente a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) estara 
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excluida do SIMPLES nessa condi~ao, podendo, mediante altera~ao cadastral, inscrever-se na condi~ao 
de empresa de pequeno porte. 

REDACAO ANTERIOR: 

Paragrafo 2 • - A microempresa que ul trapassar, no ano-calendario imediatamente anterior, o 
limite de receita bruta correspondente a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), estara excluida do 
SIMPLES nessa condi~ao, podendo, mediante altera~ao cadastral, inscrever-se na condi~ao de empresa 
de pequeno porte. 

Paragrafo 3 • - No caso do inciso II do e do paragrafo anterior a comunica~ao devera ser 
efetuada: 

a) ate 0 ultimo dia util do mes de janeiro do ano-calendario subseqliente aquele em que se deu 
o excesso de receita bruta, nas hip6teses dos incisos I e II do art. 9•; 

b) ate 0 ultimo dia util do mes subseqliente aquele em que houver ocorrido 0 fato que deu 
ensejo a exclusao, nas hip6teses dos demais incisos do art. 9• e da alinea "b" do inciso II deste 
artigo. 

Art. 14 - A exclusao dar-se-a de oficio quando a pessoa juridica incorrer em quaisquer das 
seguintes hip6teses: 

I - exclusao obrigat6ria, nas formas do inciso II e paragrafo 2• do artigo anterior, quando 
nao realizada por comunica~ao da pessoa juridica; 

II - embara~o a fiscaliza~ao, caracterizado pela negativa nao justificada de exibi~ao de 
livros e documentos a que estiver obrigada, bern assim pelo nao fornecimento de informa~oes sabre 
bens, movimenta~ao financeira, neg6cio ou atividade, pr6prios ou de terceiros, quando intimado, e 
demais hip6teses que autorizam a requisi~ao de auxilio da for~a publica, nos termos do art. 200 da 
Lei n• 5172, de 25 de outubro de 1966 (C6digo Tributario Nacional); 

III - resistencia a fiscaliza~ao, caracterizada pela negativa de acesso ao estabelecimento, 
ao domicilio fiscal ou a qualquer outro local onde se desenvolvam as atividades da pessoa juridica 
ou se encontrem bens de sua posse ou propriedade; 

IV - constitui~ao da pessoa juridica por interpostas pessoas que nao sejam os verdadeiros 
s6cios ou acionista, ou o titular, no caso de firma individual; 

v - pratica reiterada de infra~ao a legisla~ao tributaria; 

VI - comercializa~ao de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho; 

VII - incidencia em crimes contra a ordem tributaria, com decisao definitiva. 

Art. 15 - A exclusao do SIMPLES nas condi~oes de que tratam os arts. 13 e 14 surtira efeito: 

I - a partir do ano-calendario subseqliente, na hip6tese de que trata o inciso I do art. 13; 

INFORME FISCODATA: Nova reda~ao dada ao inciso II do 
21.11.2005, (DOU de 22.11.2005), vigencia a partir de 22.11.2005. 

art. 15, pel a Lei 
(Reda~ao Anterior) 

n 11196, de 

II - a partir do mes subseqliente ao que for incorrida a situa~ao excludente, nas hip6teses de 
que tratam os incisos III a XIV e XVII a XIX do "caput" do art. 9• desta Lei; 

III a partir do inicio de atividade da pessoa juridica, sujeitando-a ao pagamento da 
totalidade ou diferen~a dos respectivos impastos e contribui~oes, devidos de conformidade com as 
normas gerais de incidencia, acrescidos, apenas, de juros de mora quando efetuado antes do inicio de 
procedimento de oficio, na hip6tese do inciso II, alinea "b", do art. 13; 

IV a partir do ano-calendario subseqliente aquele em que foi ultrapassado o limite 
estabelecido, nas hip6teses dos incisos I e II do art. 9•; 

v - a partir, inclusive, do mes de ocorrencia de qualquer dos fatos mencionados nos incisos 
II a VII do artigo anterior. 

INFORME FISCODATA: Nova reda~ao dada ao inciso VI do 
21.11.2005, (DOU de 22.11.2005), vigencia a partir de 22.11.2005. 

art. 15, pela Lei 
(Reda~ao Anterior) 

n 11196, de 

VI - a partir do ano-calendario subseqliente ao da ciencia do ato declarat6rio de exclusao, 
nos casas dos incisos XV e XVI do "caput" do art. 9° desta Lei. 

Paragrafo 1• - A pessoa juridica que, por qualquer razao, for excluida do SIMPLES devera 
apurar o estoque de produtos, materias-primas, produtos intermediarios e materiais de embalagem 
existente no ultimo dia do ultimo roes em que houver apurado o IPI ou o ICMS de conformidade com 
aquele sistema e determinar, a partir da respecti va documenta~ao de aquis~~ao, o montante dos 
creditos que serao passiveis de aproveitamento nos periodos de apura~ao subseqlientes. 

Paragrafo 2 o o conven~o podera estabelecer outra forma de determina~ao dos credi tos 
relativos ao ICMS, passiveis de aproveitamento, na hip6tese de que trata o paragrafo anterior. 
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NOTA: Nova redac;:ao dada aos paragrafos 3° e 4° do art. 15 pela Lei n° 9732, de 11.12.98 (DOU 
de 14.12.98), vigencia a partir de 14.12.98. 

Paragrafo 3° - A exclusao de oficio dar-se-a mediante ato declarat6rio da autoridade fiscal 
da Secretaria da Recei ta Federal que jurisdicione o contribuinte, assegurado o contradi t6rio e a 
ampla defesa, observada a legislac;:ao relativa ao processo tributario administrativo. 

Paragrafo 4° Os orgaos de fiscalizac;:ao do Instituto Nacional do Segura social ou de 
qualquer entidade convenente deverao representar a Secretaria da Receita Federal se, no exercicio de 
suas atividades fiscalizadoras, constatarem hip6tese de exclusao obrigat6ria do SIMPLES, em 
conformidade como disposto no inciso II do art. 13. (NR). 

INFORME FISCODATA: Nova redac;:ao dada ao paragrafo 5' do art. 15, pela Lei n 
21.11.2005, (DOU de 22.11.2005), vigencia a partir de 22.11.2005. (Redac;:ao Anterior) 

11196, de 

Paragrafo 5° - Na hip6tese do inciso VI do "caput" deste artigo, sera permitida a permanencia 
da pessoa juridica como optante pelo Simples mediante a comprovac;:ao, na unidade da Receita Federal 
do Brasil com jurisdic;:ao sobre o seu domicilio fiscal, da quitac;:ao do debito inscrito no prazo de 
ate 30 (trinta) dias contado a partir da ciencia do ato declarat6rio de exclusao. 

Art. 16 - A pessoa juridica excluida do SIMPLES Sujeitar-se-a, a partir do periodo em que se 
processarem os efeitos da exclusao, as normas de tributac;:ao aplicaveis a demais pessoas juridicas. 

CAPITULO VII 
DAS ATIVIDADES DE ARRECADAcAO, COBRANCA, FISCALIZACAO E TRIBUTACAO 

Art. 17 - Competem a Secretaria da Receita Federal as atividades de arrecadac;:ao, cobranc;:a, 
fiscalizac;:ao e tributac;:ao dos impastos e contribuic;:oes pagos de conformidade como SIMPLES. 

Paragrafo 1° - Aos processos de determinac;:ao e exigencia dos creditos tributarios e de 
consulta, relativos aos impastos e contribuic;:oes devidos de conformidade com o SIMPLES, aplicam-se 
as normas relativas ao impasto de renda. 

Paragrafo 2° - A celebrac;:ao de convenio, na forma do art. 4°, implica delegar competencia, a 
Secretaria da Receita Federal, para o exercicio das atividades de que trata este artigo, nos termos 
do art. 7° da Lei n° 5172, de 25 de outubro de 1966 (Sistema Tributario Nacional). 

Paragrafo 3° - 0 convenio a que se refere o paragrafo anterior podera, tambem, disciplinar a 
forma de participac;:ao das Unidades Federadas nas atividades de fiscalizac;:ao. 

Sec;:ao I 
Da Omissao de Receita 

Art. 18 - Aplicam-se a microempresa e a empresa de pequeno porte todas as presunc;:oes de 
omissao de receita existentes nas legislac;:oes de regencia dos impastos e contribuic;:oes de que trata 
est a Lei, des de que apuraveis com base nos li vros e documentos a que esti verem obrigadas aquelas 
pessoas juridicas. 

sec;:ao II 
Dos Acrescimos Legais 

Art. 19 - Aplicam-se aos impastos e contribuic;:oes devidos pela microempresa e pela empresa de 
pequeno porte, inscritas no SIMPLES, as normas relativas aos juros e multa de mora e de oficio 
previstas para o impasto de renda, inclusive, quando for o caso, em relac;:ao ao ICMS e ao ISS. 

Art. 20 - A inobservancia da exigencia de que trata o paragrafo 5 2 do art. 8° sujeitara a 
pessoa juridica a multa correspondente a 2% (dois por cento) do total dos impastos e contribuic;:oes 
devidos de conformidade com o SIMPLES no proprio mes em que constatada a irregularidade. 

Paragrafo unico - A multa a que se refere este artigo sera aplicada, mensalmente, enquanto 
perdurar o descumprimento da obrigac;:ao a que se refere. 

Art. 21 - A falta de comunicac;:ao, quando obrigat6ria, da exclusao da pessoa juridica do 
SIMPLES, nos prazos determinados no paragrafo 3° do art. 13, sujeitara a pessoa juridica a multa 
correspondente a 10% (dez por cento) do total dos impastos e contribuic;:oes devidos de conformidade 
como SIMPLES no mes que anteceder o inicio dos efeitos da exclusao, nao inferior a R$ 100,00 (cern 
reais), insusceptivel de reduc;:ao. 

Art. 22 - A imposic;:ao das mul tas de que trata esta Lei nao exclui a aplicac;:ao das sanc;:oes 
previstas na legislac;:ao penal, inclusive em relac;:ao a declarac;:ao falsa, adulterac;:ao de documentos e 
emissao de nota fiscal em desacordo com a operac;:ao efetivamente praticada, a que estao sujeitos o 
titular ou s6cio da pessoa juridica. 

Sec;:ao III 
Da Partilha dos Valores Pagos 

INFORME FISCODATA: Nova redac;:ao dada ao art. 23, pela Lei n° 11307, de 19.05.2006 (DOU de 
22.05.2006), vigencia a partir de 22.05.2006, produzindo seus efeito desde 01.01.2006. 



Art. 23 - Os valores pagos pelas pessoas juridicas inscritas no SIMPLES corresponderao a: 

I - no caso de microempresas: 

a) em rela.;:ao a faixa de receita bruta de que trata a alinea "a" do inciso I do art. 5 2 : 

1- 0% (zero por cento), relativo ao IRPJ; 
2- 0,3% (tres decimos por cento), relativos a CSLL; 
3- 0,9% (nove decimos por cento), relativos a COFINS; 
4- 0% (zero por cento), relativo ao PIS/PASEP; 
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5 1,8% (urn inteiro e oito decimos por cento), relativos as contribui.;:oes de que trata a 
alinea "f" do paragrafo 1 2 do art. 3 2 ; 

b) em rela.;:ao a faixa de receita bruta de que trata a alinea "b" do inciso I do art. 52: 

1- 0% (zero por cento), relativo ao IRPJ; 
2- 0,4% (quatro decimos por cento), relativos a CSLL; 
3- 1,2% (urn inteiro e dois decimos por cento), relativos a COFINS; 
4- 0% (zero por cento), relativo ao PIS/PASEP; 
5- 2,4% (dois inteiros e quatro decimos por cento), relativos as contribui.;:oes de que trata 

a alinea "f" do paragrafo 1 2 do art. 3 2 ; 

c) em rela.;:ao a faixa de receita bruta de que trata a alinea "c" do inciso I do art. 52: 

1- 0% (zero por cento), relativo ao IRPJ; 
2- 0,5% (cinco decimos por cento), relativos a CSLL; 
3- 1,5% (urn inteiro e cinco decimos por cento), relativos a COFINS; 
4- 0% (zero por cento), relativo ao PIS/PASEP; 
5-3% (tres por cento), relativos as contribui.;:6es de que trata a alinea "f" do paragrafo 1 2 

do art. 3 2 ; 

d) em rela.;:ao a faixa de receita bruta de que trata a alinea "d" do inciso I do art. 5 2 : 

1- 0% (zero por cento), relativo ao IRPJ; 
2- 0,54% (cinqUenta e quatro centesimos por cento), relativos a CSLL; 
3- 1,62% (urn inteiro e sessenta e dois centesimos por cento), relativos a COFINS; 
4- 0% (zero por cento), relativo ao PIS/PASEP; 
5 - 3,24% (tres inteiros e vinte e quatro centesimos por cento), relativos as contribui.;:oes 

de que trata a alinea "f" do paragrafo 1 2 do art. 3 2 ; 

II - no caso de empresa de pequeno porte: 

a) em rela.;:ao a faixa de receita bruta de que trata a alinea "a" do inciso II do art. 5 2 : 

1- 0% (zero por cento), relativo ao IRPJ; 
2- 0,54% (cinquenta e quatro centesimos por cento), relativos a CSLL; 
3- 1,62% (urn inteiro e sessenta e dois centesimos por cento), relativos a COFINS; 
4- 0% (zero por cento), relativo ao PIS/PASEP; 
5 - 3,24% (tres inteiros e vinte e quatro centesimos por cento), relativos as contribui.;:oes 

de que trata a alinea "f" do paragrafo 1 2 do art. 3 2 ; 

b) em rela.;:ao a faixa de receita bruta de que trata a alinea "b" do inciso II do art. 5 2 : 

1- 0,41% (quarenta e urn centesimos por cento), relativos ao IRPJ; 
2- 0,41% (quarenta e urn centesimos por cento), relativos a CSLL; 
3- 1,21% (urn inteiro e vinte e urn centesimos por cento), relativos a COFINS; 
4- 0,29% (vinte e nove centesimos por cento), relativos ao PIS/PASEP; 
5- 3,48% (tres inteiros e quarenta e oito centesimos por cento), relativos as contribui.;:oes 

de que trata a alinea "f" do paragrafo 1 2 do art. 3 2 ; 

c) em rela.;:ao a faixa de receita bruta de que trata a alinea "c" do inciso II do art. 5 2 : 

1- 0,44% (quarenta e quatro centesimos por cento), relativos ao IRPJ; 
2- 0,44% (quarenta e quatro centesimos por cento), relativos a CSLL; 
3- 1,29% (urn inteiro e vinte e nove centesimos por cento), relativos a COFINS; 
4- 0,31% (trinta e urn centesimos por cento), relativos ao PIS/PASEP; 
5 - 3,72% (tres inteiros e setenta e dois centesimos por cento), relativos as contribui.;:oes 

de que trata a alinea "f" do paragrafo 1 2 do art. 3 2 ; 

d) em rela.;:ao a faixa de receita bruta de que trata a alinea "d" do inciso II do art. 5 2
: 

1- 0,46% (quarenta e seis centesimos por cento), relativos ao IRPJ; 
2- 0,46% (quarenta e seis centesimos por cento), relativos a CSLL; 
3- 1,38% (urn inteiro e trinta e oito centesimos por cento), relativos a COFINS; 
4- 0,34% (trinta e quatro centesimos por cento), relativos ao PIS/PASEP; 

5- 3,96% (tres inteiros e noventa e seis centesimos por cento), relativos as contribui.;:oes 
de que trata a alinea "f" do paragrafo 1 2 do art. 3 2 ; 



e) em rela<;:ao a faixa de receita bruta de que trata a alinea "e" do inciso II do art. 5 2 : 

1- 0,49% (quarenta e nove centesimos por cento), relativos ao IRPJ; 
2- 0,49% (quarenta e nove centesimos por cento), relativos a CSLL; 
3- 1,47% (urn inteiro e quarenta e sete centesimos por cento), relativos a COFINS; 
4- 0,35% (trinta e cinco centesimos por cento), relativos ao PIS/PASEP; 
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5- 4,2% (quatro inteiros e dois decimos por cento), relativos as contribui<;:oes de que trata 
a alinea "f" do paragrafo 1 2 do art. 3 2 ; 

f) em rela<;:ao a faixa de receita bruta de que trata a alinea "f" do inciso II do art. 5 2 : 

1- 0,52% (cinqlienta e dois centesimos por cento), relativos ao IRPJ; 
2- 0,52% (cinqlienta e dois centesimos por cento), relativos a CSLL; 
3- 1,55% (urn inteiro e cinqlienta e cinco centesimos por cento), relativos a COFINS; 
4- 0,37% (trinta e sete centesimos por cento), relativos ao PIS/PASEP; 
5 4,44% (quatro inteiros e quarenta e quatro centesimos por cento), relativos as 

contribui<;:oes de que trata a alinea "f" do paragrafo 1 2 do art. 3 2 ; 

g) em rela<;:ao a faixa de receita bruta de que trata a alinea "g" do inciso II do art. 5 2 : 

1- 0,55% (cinqlienta e cinco centesimos por cento), re1ativos ao IRPJ; 
2- 0,55% (cinqlienta e cinco centesimos por cento), relativos a CSLL; 
3- 1,63% (urn inteiro e sessenta e tres centesimos por cento), relativos a COFINS; 
4- 0,39% (trinta e nove centesimos por cento), relativos ao PIS/PASEP; 
5 4,68% (quatro inteiros e sessenta e oito centesimos por cento), relativos as 

contribui<;:oes de que trata a alinea "f" do paragrafo 1 2 do art. 3 2 ; 

h) em re1a<;:ao a faixa de receita bruta de que trata a a1inea "h" do inciso II do art. 5 2 : 

1- 0,58% (cinqlienta e oito centesimos por cento), re1ativos ao IRPJ; 
2- 0,58% (cinqlienta e oito centesimos por cento), re1ativos a CSLL; 
3- 1,71% (urn inteiro e setenta e urn centesimos por cento), relativos a COFINS; 
4- 0,41% (quarenta e urn centesimos por cento), relativos ao PIS/PASEP; 
5- 4,92% (quatro inteiros e noventa e dois centesimos por cento), re1ativos as contribui<;:oes 

de que trata a alinea "f" do paragrafo 1 2 do art. 3 2 ; 

i) em rela<;:ao a faixa de receita bruta de que trata a a1inea "i" do inciso II do art. 5 2 : 

1- 0,6% (seis decimos por cento), relativos ao IRPJ; 
2- 0,6% (seis decimos por cento), re1ativos a CSLL; 
3- 1,81% (urn inteiro e oitenta e urn centesimos por cento), re1ativos a COFINS; 
4- 0,43% (quarenta e tres centesimos por cento), re1ativos ao PIS/PASEP; 
5 - 5,16% (cinco inteiros e dezesseis centesimos por cento), relativos as contribui<;:oes de 

que trata a alinea "f" do paragrafo 1 2 do art. 3 2 ; 

j) em rela<;:ao a faixa de receita bruta de que trata a alinea "j" do inciso II do art. 5o: 

1- 0,63% (sessenta e tres centesimos por cento), relativos ao IRPJ; 
2- 0,63% (sessenta e tres centesimos por cento), relativos a CSLL; 
3- 1,88% (urn inteiro e oitenta e oito centesimos por cento), relativos a COFINS; 
4- 0,46% (quarenta e seis centesimos por cento), relativos ao PIS/PASEP; 
5- 5,4% (cinco inteiros e quatro decimos por cento), relativos as contribui<;:oes de que trata 

a alinea "f" do paragrafo 1 2 do art. 3 2 ; 

l) em rela<;:ao a faixa de receita bruta de que trata a alinea "l" do inciso II do art. 5 2
: 

1- 0,65% (sessenta e cinco centesimos por cento), relativos ao IRPJ; 
2- 0,65% (sessenta e cinco centesimos por cento), relativos a CSLL; 
3- 1,97% (urn inteiro e noventa e sete centesimos por cento), relativos a COFINS; 
4- 0,49% (quarenta e nove centesimos por cento), relativos ao PIS/PASEP; 
5 5,64% (cinco inteiros e sessenta e quatro centesimos por cento), relativos as 

contribui<;:oes de que trata a alinea "f" do paragrafo 1 2 do art. 3 2
; 

m) em rela<;:ao a faixa de receita bruta de que trata a alinea "m" do inciso II do art. 5 2 : 

1- 0,68% (sessenta e oito centesimos por cento), relativos ao IRPJ; 
2- 0,68% (sessenta e oito centesimos por cento), relativos a CSLL; 
3- 2,05% (dois inteiros e cinco centesimos por cento), relativos a COFINS; 
4- 0,51% (cinquenta e urn centesimos por cento), relativos ao PIS/PASEP; 
5- 5,88% (cinco inteiros e oitenta e oito centesimos por cento), relativos as contribui<;:oes 

de que trata a alinea "f" do paragrafo 1 2 do art. 3 2
; 

n) em rela<;:ao a faixa de receita bruta de que trata a alinea "n" do inciso II do art. 5 2
: 

1- 0,71% (setenta e urn centesimos por cento), relativos ao IRPJ; 
2- 0,71% (setenta e urn centesimos por cento), relativos a CSLL; 
3- 2,12% (dois inteiros e doze centesimos por cento), relativos a COFINS; 
4- 0,54% (cinqlienta e quatro centesimos por cento), relativos ao PIS/PASEP; 
5 - 6,12% (seis inteiros e doze centesimos por cento), relativos as contribui<;:oes de que 

trata a alinea "f" do paragrafo 1 2 do art. 3 2
; 



que 

o) em relac;:ao a faixa de receita bruta de que trata a alinea "o" do inciso II do art. 5 2 : 

1 - 0,74% (setenta e quatro centesimos por cento), relativos ao IRPJ; 
2 - 0,74% (setenta e quatro centesimos por cento), relativos a CSLL; 
3 - 2,2% (do is inteiros e do is decimos por cento), relativos a COFINS; 
4 - 0,56% (cinquenta e seis centesimos por cento), relativos ao PIS/PASEP; 
5 6,36% (seis inteiros e trinta e seis centesimos por cento), relativos as contribuic;:oes 

trata a alinea "f11 do paragrafo 1• do art. 32; 

p) em relac;:ao a faixa de receita bruta de que trata a alinea "p" do inciso II do art. 5 2 : 

1- 0,77% (setenta e sete centesimos por cento), relativos ao IRPJ; 
2- 0,77% (setenta e sete centesimos por cento), relativos a CSLL; 
3- 2,27% (dais inteiros e vinte e sete centesimos por cento), relativos a COFINS; 
4- 0,59% (cinquenta e nove centesimos por cento), relativos ao PIS/PASEP; 
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de 

5- 6,6% (seis inteiros e seis decimos por cento), relativos as contribuic;:oes de que trata a 
alinea "f" do paragrafo 1 2 do art. 3 2 ; 

q) em relac;:ao a faixa de receita bruta de que trata a alinea "q" do inciso II do art. 5 2 : 

1- 0,8% (oito decimos por cento), relativos ao IRPJ; 
2- 0,8% (oito decimos por cento), relativos a CSLL; 
3- 2,35% (dais inteiros e trinta e cinco centesimos por cento), relativos a COFINS; 
4- 0,61% (sessenta e urn centesimos por cento), relativos ao PIS/PASEP; 
5- 6,84% (seis inteiros e oitenta e quatro centesimos por cento), relativos as contribuic;:oes 

de que trata a alinea "f" do paragrafo 1 2 do art. 3 2 ; 

r) em relac;:ao a faixa de receita bruta de que trata a alinea "r" do inciso II do art. 5 2 : 

1- 0,84% (oitenta e quatro centesimos por cento), relativos ao IRPJ; 
2- 0,84% (oitenta e quatro centesimos por cento), relativos a CSLL; 
3- 2,42% (dais inteiros e quarenta e dais centesimos por cento), relativos a COFINS; 
4- 0,62% (sessenta e dais centesimos por cento), relativos ao PIS/PASEP; 
5- 7,08% (sete inteiros e oito decimos por cento), relativos as contribuic;:oes de que trata a 

alinea "f" do paragrafo 1 2 do art. 3 2 ; 

s) em relac;:ao a faixa de receita bruta de que trata a alinea "s" do inciso II do art. 5 2 : 

1 - 0,86% (oitenta e seis centesimos por cento), relativos ao IRPJ; 
2- 0,86% (oitenta e seis centesimos por cento), relativos a CSLL; 
3- 2,52% (dais inteiros e cinqtienta e dais centesimos por cento), relativos a COFINS; 
4- 0,64% (sessenta e quatro centesimos por cento), relativos ao PIS/PASEP; 
5- 7,32% (sete inteiros e trinta e dais centesimos por cento), relativos as contribuic;:oes de 

que trata a alinea "f" do paragrafo 1 2 do art. 3 2 ; 

t) em relac;:ao a faixa de receita bruta de que trata a alinea "t" do inciso II do art. 5o: 

1- 0,89% (oitenta e nove centesimos por cento), relativos ao IRPJ; 
2- 0,89% (oitenta e nove centesimos por cento), relativos a CSLL; 
3- 2,61% (dais inteiros e sessenta e urn centesimos por cento), relativos a COFINS; 
4- 0,65% (sessenta e cinco centesimos por cento), relativos ao PIS/PASEP; 
5- 7,56% (sete inteiros e cinqtienta e seis centesimos por cento), relativos as contribuic;:oes 

de que trata a alinea "f" do paragrafo 1 2 do art. 3 2 • 

Paragrafo 1 2 Os percentuais relati vos ao IPI, ao ICMS e ao ISS serao acrescidos de 
conformidade como disposto nos paragrafos 2 2 a 4 2 do art. 5 2 , respectivamente. 

Paragrafo 2 2 - A pessoa juridica, inscrita no SIMPLES na condic;:ao de microempresa, que 
ultrapassar, no decurso do ano-calendario, o limite a que se refere o inciso I do art. 2 2 , Sujeitar
se-a, em relac;:ao aos valores excedentes, dentro daquele ano, aos percentuais e normas aplicaveis as 
empresas de pequeno porte, observado o disposto no paragrafo seguinte. 

INFORME FISCODATA: Nova redac;:ao dada ao paragrafo 3 2 do art. 23, pela Lei n• 11307, de 
19.05.2006 (DOU de 22.05.2006), vigencia a partir de 22.05.2006, produzindo seus efeito desde 
01.01.2006. 

Paragrafo 3 2 - A pessoa juridica cuja receita bruta, no decurso do anocalendario, exceder ao 
limite a que se refere o inciso II do art. 2 2 adotara, em relac;:ao aos valores excedentes, dentro 
daquele ano, os percentuais previstos na a1inea "t" do inciso II enos paragrafos 2 2 , 3°, inciso III 
ou IV, e paragrafo 4 2 , inciso III ou IV, todos do art. 5 2 , acrescidos de 20% (vinte por cento), 
observado o disposto em seu paragrafo 1 2 • 

Art. 24 - os valores arrecadados pelo SIMPLES, na forma do art. 6 2 , serao creditados a cada 
impasto e contribuic;:ao a que corresponder. 

Paragrafo 1• Serao repassadas diretamente, pela Uniao, as Unidades Federadas e aos 
Municipios conveniados, ate o ultimo dia util do mes da arrecadac;:ao, os val ores correspondentes, 
respectivamente, ao ICMS e ao ISS, vedada qualquer retenc;:ao. 
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INFORME FISCODATA: Fica revogado o paragrafo 2 2 do art. 24, pela Medida Provis6ria n2 258, de 
21.07.2005 (DOU de 22.07.2005), vigencia a partir de 15.08.2005. 

Paragrafo 2 2 - Revogado. 

CAPITULO VIII 
DAS DISPOSI~OES GERAIS E TRANSITORIAS 

Se<;:ao I 
Da Isen<;:ao dos Rendimentos Distribuidos 

aos S6cios e ao Titular 

Art. 25 - Consideram-se isentos do impasto de renda, na fonte e na declara<;:ao de ajuste do 
beneficiario, os valores efetivamente pagos ao titular ou s6cio da microempresa ou da empresa de 
pequeno porte, salvo os que corresponderem a "pro labore", alugueis ou servi<;:os prestados. 

Se<;:ao II 
Do Parcelamento 

Art. 26 - Podera ser autorizado o parcelamento, em ate setenta e duas parcelas mensais e 
sucessivas, dos debitos para com a Fazenda Nacional e para com a Seguridade Social, de 
responsabilidade da microempresa ou empresa de pequeno porte e de seu titular ou s6cio, relativos a 
fatos geradores ocorridos ate 31 de outubro de 1996. 

Paragrafo 1 2 0 valor minima da parcela mensal sera de R$ 50,00 (cinqlienta reais), 
considerados isoladamente os debitos para com a Fazenda Nacional e para com a Seguridade Social. 

Paragrafo 2 2 Aplicam-se ao disposto neste artigo as demais regras vigentes para 
parcelamento de tributos e contribui<;:oes federais. 

Se<;:ao III 
Do Conselho Deliberativo do SEBRAE 

Art. 27 - (VETADO) 

Art. 28 - A Lei n 2 8989, de 24 de fevereiro de 1995, com vigencia prorroga pela Lei n 2 9144, 
de 08 de dezembro de 1995, passa a vigorar ate 31 de dezembro de 1997. 

Art. 29 - 0 inciso I do art. 1 2 e o art. 2 2 da Lei n 2 8989, de 24 de fevereiro de 1995, 
passam a vigorar com a seguinte reda<;:ao: 

"Art. 1 2 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

I - motoristas profissionais que exer<;:am, comprovadamente, em veiculo de sua propriedade, 
atividade de condutor aut6nomo de passageiros, na condi<;:ao de titular de autoriza<;:ao, permissao ou 
concessao do Poder Publico e que destinam o autom6vel a utiliza<;:ao na categoria de aluguel (taxi); 

Art. 2 2 - o beneficia de que trata o art. 1 2 somente podera ser utilizado uma vez, salvo se o 
veiculo tiver sido adquirido ha mais de tres anos, caso em que o beneficia podera ser utilizado uma 
Segunda ve z . " 

Art. 30 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica<;:ao, produzindo efeitos a partir de 
01 de janeiro de 1997. 

Art. 31 - Revogam-se os artigos 22, 3 2 , 11 a 16, 19, incisos II e III, e 25 a 27 da Lei n 2 

7256, de 27 de novembro de 1984, o art. 42 da Lei n 2 8383, de 30 de dezembro de 1991 e os arts. 12 a 
14 da Lei n 2 8864, de 28 de mar<;:o de 1994. 

Brasilia, de 05 de dezembro de 1996; 175 2 da Independencia e 108 2 da Republica. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Malan 



ANEXO D 

LEI COMPLEMENTAR N2 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 
(DOU DE 15.12.2006) 

Istitui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos 
das Leis n•s 8212 e 8213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolida~ao das Leis do Trabalho - CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei n• 5452, de 01. de maio de 1943, da Lei n• 1.0189, de 14 de fevereiro de 2001, 
da Lei Comp1ementar no 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis n•s 9317, de OS de dezembro de 
1996, e 9841, de 05 de outubro de 1999. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA 

Fa~o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

CAPITULO I 
DISPOSICOES PRELIMINARES 

Art. 1• - Esta Lei Complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e 
favorecido a ser dispensado as microempresas e empresas de pequeno porte no funbito dos Poderes da 
Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, especialmente no que se refere: 

I - a apura~ao e recolhimento dos impostos e contribui~oes da Uniao, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municipios, mediante regime unico de arrecada~ao, inclusive obriga~oes acessorias; 

II ao cumprimento de obriga~oes trabalhistas e previdenciarias, inclusive obriga~oes 
acessorias; 

III - ao acesso a credito e ao mercado, inclusive quanta a preferencia nas aquisl~oes de bens e 
servi~os pelos Poderes Publicos, a tecnologia, ao associativismo e as regras de inclusao. 

Paragrafo 1• - Cabe ao Comite Gestor de que trata o inciso I do "caput" do art. 2 2 desta Lei 
Complementar apreciar a necessidade de revisao dos valores expressos em moeda nesta Lei Complementar. 

Paragrafo 2 2 (VETADO). 

Art. 2 2 0 tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado as microempresas e empresas de 
pequeno porte de que trata o art. 1• desta Lei Complementar sera gerido pelas instancias a seguir 
especificadas: 

I - Comite Gestor de Tributa~ao das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, vinculado ao 
Ministerio da Fazenda, composto por 2 (dois) representantes da Secretaria da Receita Federal e 2 (dois) 
representantes da Secretaria da Receita Previdenciaria, como representantes da Uniao, 2 (dois) dos 
Estados e do Distrito Federal e 2 (dois) dos Municipios, para tratar dos aspectos tributaries; e 

II - Forum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com a participa~ao dos 
orgaos federais competentes e das entidades vinculadas ao setor, para tratar dos demais aspectos. 

Paragrafo 1 2 - 0 Comite de que trata o inciso I do "caput" deste artigo sera presidido e 
coordenado por urn dos representantes da Uniao. 

Paragrafo 2• - Os representantes dos Estados e do Distrito Federal no Comite referido no inciso 
I do "caput" deste artigo serao indicados pelo Conselho Nacional de Politica Fazendaria - Confaz e os 
dos Municipios serao indicados, urn pela entidade representativa das Secretarias de Finan~as das 
Capitais e outro pelas entidades de representa~ao nacional dos Municipios brasileiros. 

Paragrafo 3 • - As entidades de representa~ao referidas no paragrafo 2 • deste artigo serao 
aquelas regularmente constituidas ha pelo menos l (urn) ano antes da publica~ao desta Lei Complementar. 

Paragrafo 4 2 - 0 Comite Gestor elaborara seu regimento interno mediante resolu~ao. 

Paragrafo 5 2 - 0 Forum referido no inciso II do "caput" deste artigo, que tern por finalidade 
orientar e assessorar a formula~ao e coordena~ao da politica nacional de desenvolvimento das 
microempresas e empresas de pequeno porte, bern como acompanhar e avaliar a sua implanta~ao, sera 
presidido e coordenado pelo Ministerio do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior. 

CAPITULO II 
DA DEFINICAO DE MICROEMPRESA E DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Art. 3 2 - Para os efei tos desta Lei Complementar, consideramse microempresas ou empresas de 
pequeno porte a sociedade empresaria, a sociedade simples e o empresario a que se refere o ~~~- 966 da 
Lei n• 10406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no 
Registro Civil de Pessoas Juridicas," conforme o caso, desde que: 

I - no caso das microempresas, o empresario, a pessoa juridica, ou a e1a equiparada, aufira, em 
cada ano-calendario, receita bruta igua1 ou inferior a R$ 240000,00 (duzentos e quarenta mil reais); 

II no caso das empresas de pequeno porte, o empresario, a pessoa juridica, ou a ela 
equiparada, aufira, em cada ano-calendario, receita bruta superior a R$ 240000,00 (duzentos e quarenta 
mil reais) e igual ou inferior a R$ 2400000,00 (dois milhoes e quatrocentos mil reais). 
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Paragrafo 1° - Considera-se receita bruta, para fins do disposto no "caput" deste artigo, o 

produto da venda de bens e servi~os nas opera~oes de conta propria, o pre~o dos servi~os prestados e o 
resultado nas opera~oes em conta alheia, nao incluidas as vendas canceladas e os descontos 
incondicionais concedidos. 

Paragrafo 2 ° - No caso de inicio de ati vi dade no proprio ano-calendario, o limite a que se 
ref ere o "caput" deste artigo sera proporcional ao numero de meses em que a microempresa ou a empresa 
de pequeno porte houver exercido atividade, inclusive as fra~oes de meses. 

Paragrafo 3 ° 0 enquadramento do empresarlo ou da sociedade simples ou empresaria como 
microempresa ou empresa de pequeno porte bern como o seu desenquadramento nao implicarao al tera~ao, 
denuncia ou qualquer restri~ao em rela~ao a contratos por elas anteriormente firmados. 

Paragrafo 4° Nao se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto nesta Lei 
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa juridica: 

I - de cujo capital participe outra pessoa juridica; 

II - que seja filial, sucursal, agencia ou representa~ao, no Pais, de pessoa juridica com sede 
no exterior; 

III - de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja socia de 
outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que 
a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do "caput" deste artigo; 

IV - cujo titular ou soclo participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa 
nao beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que 
trata o inciso II do "caput" deste artigo; 

V - cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins 
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do "caput" 
deste artigo; 

VI - constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 

VII - que participe do capital de outra pessoa juridica; 

VIII - que exer~a atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa 
econ6mica, de sociedade de credito, financiamento e investimento ou de credito imobiliario, de 
corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cfunbio, de empresa de arrendamento 
mercantil, de seguros privados e de capitaliza~ao ou de previdencia complementar; 

IX - resultante ou remanescente de cisao ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa 
juridica que tenha ocorrido em urn dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores; 

X - constituida sob a forma de sociedade por a~oes. 

Paragrafo 5° 0 disposto nos incisos IV e VII do paragrafo 4° deste artigo nao se aplica a 
participa~ao no capital de cooperati vas de credi to, bern como em centrais de compras, balsas de 
subcontrata~ao, no consorcio previsto nesta Lei Complementar, e associa~oes assemelhadas, sociedades de 
interesse econ6mico, sociedades de garantia solidaria e outros tipos de sociedade, que tenham como 
objetivo social a defesa exclusiva dos interesses econ6micos das microempresas e empresas de pequeno 
porte. 

Paragrafo 6° - Na hipotese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em alguma das 
situa~oes previstas nos incisos do paragrafo 4° deste artigo, sera excluida do regime de que trata esta 
Lei Complementar, com efeitos a partir do mes seguinte ao que incorrida a situa~ao impeditiva. 

Paragrafo 7 ° Observado o disposto no paragrafo 2 ° deste artigo, no caso de inicio de 
atividades, a microempresa que, no ano-calendario, exceder o limite de receita bruta anual previsto no 
inciso I do "caput" deste artigo passa, no ano-calendario seguinte, a condi~ao de empresa de pequeno 
porte. 

Paragrafo 8° Observado o disposto no paragrafo 2° deste artigo, no caso de inicio de 
ati vidades, a empresa de pequeno porte que, no ano-calendario, nao ul trapassar o limite de recei ta 
bruta anual previsto no inciso I do "caput" deste artigo passa, no ano-calendario seguinte, a condi~ao 
de microempresa. 

Paragrafo 9° - A empresa de pequeno porte que, no ano-calendario, exceder o limite de receita 
bruta anual previsto no inciso II do "caput" deste artigo fica excluida, no ano-calendario seguinte, do 
regime diferenciado e favorecido previsto por esta Lei Complementar para todos os efeitos legais. 

Paragrafo 10 - A microempresa e a empresa de pequeno porte que no decurso do ano-calendario de 
inicio de atividade ultrapassarem o limite de R$ 200000,00 (duzentos mil reais) multiplicados pelo 
nlimero de meses de funcionamento nesse periodo estarao excluidas do regime desta Lei Complementar, com 
efeitos retroativos ao inicio de suas atividades. 

Paragrafo 11 - Na hipotese de o Distri to Federal, os Est ados e seus respecti vos Municipios 
adotarem o disposto nos incisos I e II do "caput" do art. 19 e no art. 20 desta Lei Complementar, caso 
a receita bruta auferida durante o ano-calendario de inicio de atividade ultrapasse o limite de R$ 
100000,00 (cern mil reais) ouR$ 150000,00 (cento e cinquenta mil reais), respectivamente, multiplicados 
pelo numero de meses de funcionamento nesse periodo, estara excluida do regime tributario previsto 
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nesta Lei Complementar em relac:;:ao ao pagamento dos tributos estaduais e municipais, com efeitos 
retroativos ao inicio de suas atividades. 

Paragrafo 12 - A exclusao do regime desta Lei Complementar de que tratam os paragrafo 10 e 11 
deste artigo nao retroagira ao inicio das atividades se o excesso verificado em relac:;:ao a receita bruta 
nao for superior a 20% (vinte por cento) dos respectivos limites referidos naqueles paragrafos, 
hip6teses em que os efeitos da exclusao dar-seao no ano-calendario subseqliente. 

CAPITULO III 
DA INSCRICAO E DA BAIXA 

Art. 4° - Na elaborac:;:ao de normas de sua competencia, os 6rgaos e entidades 
abertura e fechamento de empresas, dos 3 (tres) &mbitos de governo, deverao considerar 
process a de registro e de legalizac:;:ao de empresarios e de pessoas juridicas, para 
articular as competencias pr6prias com aquelas dos demais membros, e buscar, 
compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evi tar a duplicidade de exigencias 
linearidade do processo, da perspectiva do usuario. 

envol vidos na 
a unicidade do 
tanto devendo 
em conjunto, 
e garantir a 

Art. 5° - Os 6rgaos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (tres) 
&mbitos de governo, no ambito de suas atribuic:;:oes, deverao manter a disposic:;:ao dos usuarios, de forma 
presencial e pel a rede mundial de computadores, informac:;:oes, orientac:;:oes e instrumentos, de forma 
integrada e consolidada, que permitam pesquisas previas as etapas de registro ou inscric:;:ao, alterac:;:ao e 
baixa de empresarlos e pessoas juridicas, de modo a prover ao usuario certeza quanta a documentac:;:ao 
exigivel e quanta a viabilidade do registro ou inscric:;:ao. 

Paragrafo unico - As pesquisas previas a elaborac:;:ao de a to consti tuti vo ou de sua al terac:;:ao 
deverao bastar a que o usuario seja informado pelos 6rgaos e entidades competentes: 

I da descric:;:ao oficial do enderec:;:o de seu interesse e da possibilidade de exercicio da 
atividade desejada no local escolhido; 

II de todos os requisi tos a serem cumpridos para obtenc:;:ao de licenc:;:as de autorizac:;:ao de 
funcionamento, segundo a atividade pretendida, o porte, o grau de risco e a localizac:;:ao; e 

III - da possibilidade de uso do nome empresarial de seu interesse. 

Art. 6° os requisitos de seguranc:;:a sanitaria, metrologia, controle ambiental e prevenc:;:ao 
contra incendios, para os fins de registro e legalizac:;:ao de empresarios e pessoas juridicas, deverao 
ser simplificados, racionalizados e uniformizados pelos 6rgaos envolvidos na abertura e fechamento de 
empresas, no ambito de suas competencias. 

Paragrafo 1° - os 6rgaos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas que sejam 
responsaveis pela emissao de licenc:;:as e autorizac:;:oes de funcionamento somente realizarao vistorias ap6s 
o inicio de operac:;:ao do estabelecimento, quando a atividade, por sua natureza, comportar grau de risco 
compativel com esse procedimento. 

Paragrafo 2 o - os 6rgaos e 
publicac:;:ao desta Lei Complementar, 
exigirao vistoria previa. 

entidades competentes definirao, em 
as atividades cujo grau de risco 

6 (seis) meses, 
sej a considerado 

contados da 
alto e que 

Art. 7 ° Exceto nos casas em que o grau de risco da ati vi dade 
Municipios emitirao Alvara de Funcionamento Provis6rio, que permitira 
estabelecimento imediatamente ap6s o ato de registro. 

seja considerado alto, 
o inicio de operac:;:ao 

OS 

do 

Art. 8 ° - sera assegurado aos empresarios entrada linica de dados cadastrais e de documentos, 
resguardada a independencia das bases de dados e observada a necessidade de informac:;:oes por parte dos 
6rgaos e entidades que as integrem. 

Art. go-o registro dos atos constitutivos, de suas alterac:;:oes e extinc:;:oes (baixas), referentes 
a empresarios e pessoas juridicas em qualquer 6rgao envolvido no registro empresarial e na abertura da 
empresa, dos 3 ( tres) &mbi tos de governo, ocorrera independentemente da regularidade de obrigac:;:oes 
tributarias, previdenciarias ou trabalhistas, principais ou acessorlas, do empresario, da sociedade, 
dos s6cios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuizo das responsabilidades do 
empresario, dos s6cios ou dos administradores por tais obrigac:;:oes, apuradas antes ou ap6s o ato de 
extinc:;:ao. 

Paragrafo 1o - o arquivamento, nos 6rgaos de registro, dos atos constitutivos de empresarios, de 
sociedades empresarias e de demais equiparados que se enquadrarem como microempresa ou empresa de 
pequeno porte bern como o arquivamento de suas alterac:;:oes sao dispensados das seguintes exigencias: 

I - certidao de inexistencia de condenac:;:ao criminal, que sera substi tuida por declarac:;:ao do 
titular ou administrador, firmada sob as penas da lei, de nao estar impedido de exercer ati vi dade 
mercantil ou a administrac:;:ao de sociedade, em virtude de condenac:;:ao criminal; 

II prova de quitac:;:ao, regularidade ou inexistencia de debito referente a tributo ou 
contribuic:;:ao de qualquer natureza. 

Paragrafo 2o - Nao se aplica as microempresas e as empresas de pequeno porte o disposto no 
paragrafo 2o do art. 1° da Lei n° 8906, de 04 de ju1ho de 1994. 

Art. 10 - Nao poderao ser exigidos pelos 6rgaos e entidades envolvidos na abertura e fechamento 
de empresas, dos 3 (tres) &mbitos de governo: 
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I - excetuados os casos de autorizacao previa, quaisquer documentos adicionais aos requeridos 

pelos 6rgaos executores do Registro Publico de Empresas Mercantis e Atividades Afins e do Registro 
Civil de Pessoas Juridicas; 

II - documento de propriedade ou contrato de locacao do im6vel onde sera instalada a sede, 
filial ou outro estabelecimento, salvo para comprovacao do endereco indicado; 

III - comprovacao de regularidade de prepostos dos empresarios ou pessoas juridicas com seus 
6rgaos de classe, sob qualquer forma, como requisito para deferimento de ato de inscricao, alteracao ou 
baixa de empresa, bern como para autenticacao de instrumento de escrituracao. 

Art. 11 - Fica vedada a insti tuicao de qualquer tipo de exigencia de natureza documental ou 
formal, restritiva ou condicionante, pelos 6rgaos envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 
3 (tres) &mbitos de governo, que exceda o estrito limite dos requisitos pertinentes a essencia do ato 
de registro, alteracao ou baixa da empresa. 

CAPITULO IV 
DOS TRIBUTOS E CONTRIBUI~OES 

Secao I 
Da Instituicao e Abrangencia 

Art. 12 - Fica instituido o Regime Especial Unificado de Arrecadacao de Tributos e Contribuicoes 
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. 

Art. 13 0 Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento unico de 
arrecadacao, dos seguintes impostos e contribuicoes: 

I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica - IRPJ; 

II Imposto sobre Produtos Industrializados IPI, observado o disposto no inciso XII do 
paragrafo 1 2 deste artigo; 

III - Contribuicao Social sobre o Lucro Liquido - CSLL; 

IV - Contribuicao para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, observado o disposto no 
inciso XII do paragrafo 1 2 deste artigo; 

V - Contribuicao para o PIS/Pasep, observado o disposto no inciso XII do paragrafo 12 deste 
artigo; 

VI - Contribuicao para a Seguridade Social, a cargo da pessoa juridica, de que trata o art. 22 
da Lei n 2 8212, de 24 de julho de 1991, exceto no caso das pessoas juridicas que se dediquem as 
atividades-de presta6iJ:o--deservi;;os-pre;Jistas nos incisos XIII a XXVIII do paragrafo 1 2 e no paragrafo 
2 2 do art. 17 desta Lei Complementar; 

VII Imposto sobre Operacoes Relativas a Circulacao de Mercadorias e Sobre Prestacoes de 
Servicos de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicacao - ICMS; 

VIII - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS. 

Paragrafo 1 2 - 0 recolhimento na forma deste artigo nao exclui a incidencia dos seguintes 
impostos ou contribuicoes, devidos na qualidade de contribuinte ou responsavel, em relacao aos quais 
sera observada a legislacao aplicavel as demais pessoas juridicas: 

I - Imposto sobre Operacoes de Cn~dito, C&mbio e Seguro, ou Relativas a Titulos ou Valores 
Mobiliarios - IOF; 

II - Imposto sobre a Importacao de Produtos Estrangeiros - II; 

III - Imposto sobre a Exportacao, para o Exterior, de Produtos Nacionais ou Nacionalizados - IE; 

IV - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - IPTR; 

v - Imposto de Renda, relativo aos rendimentos ou ganhos liquidos auferidos em aplicacoes de 
renda fixa ou variavel; 

VI - Imposto de Renda relativo aos ganhos de capital auferidos na alienacao de bens do ativo 
permanente; 

VII - Contribuicao Provis6ria sobre Movimentacao ou Transmissao de Valores e de Creditos e 
Direitos de Natureza Financeira - CPMF; 

VIII - contribuicao para o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS; 

IX - Contribuicao para manutencao da Seguridade Social, relativa ao trabalhador; 

x - contribuicao para a Seguridade Social, relati va a pessoa do empresario, na qualidade de 
contribuinte individual; 

XI - Imposto de Renda relati vo aos pagamentos ou cn§di tos efetuados pel a pessoa juridica a 
pessoas fisicas; 



XII - Contribui~ao para o PIS/Pasep, Cofins e IPI incidentes na importa~ao de bens e servi~os; 

XIII - ICMS devido: 

a) nas operaGoes ou prestacoes sujeitas ao regime de substitui~ao tributaria; 
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b) par terceiro, a que o contribuinte se ache obrigado, par for~a da legisla~ao estadual ou 
distrital vigente; 

c) na entrada, no territ6rio do Estado ou do Distrito Federal, de petr6leo, 
lubrificantes e combustiveis liquidos e gasosos dele derivados, bern como energia eletrica, 
destinados a comercializa~ao ou industrializa~ao; 

d) par ocasiao do desembara~o aduaneiro; 

inclusive 
quando nao 

e) na aquisi~ao ou manuten~ao em estoque de mercadoria desacobertada de documento fiscal; 

f) na opera~ao ou presta~ao desacobertada de documento fiscal; 

g) nas opera~oes com mercadorias sujeitas ao regime de antecipa~ao do recolhimento do impasto, 
bern como do valor relativo a diferen~a entre a aliquota interna e a interestadual, nas aquisi~oes em 
outros Estados e Distrito Federal, nos termos da legisla~ao estadual ou distrital; 

XIV - ISS devido: 

a) em rela~ao aos servi~os sujeitos a substitui~ao tributaria ou reten~ao na fonte; 

b) na importa~ao de servi~os; 

XV demais tributos de competencia da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal ou dos 
Municipios, nao relacionados nos incisos anteriores. 

Paragrafo 2 2 - Observada a legisla~ao aplicavel, a incidencia do impasto de renda na fonte, na 
hip6tese do inciso v do paragrafo 1 2 deste artigo, sera definitiva. 

Paragrafo 3 2 - As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam 
dispensadas do pagamento das demais contribui~oes insti tuidas pel a Uniao, inclusive as contribui~oes 

para as entidades privadas de serviGo social e de forma~ao profissional vinculadas ao sistema sindical, 
de que trata o art. 240 da Constitui~ao Federal, e demais entidades de servi~o social aut6nomo. 

Paragrafo 4 2 - (VETADO). 

Art. 14 - Consideram-se isentos do impasto de renda, na fonte e na declara~ao de ajuste do 
beneficiario, os val ores efeti vamente pagos ou distribuidos ao titular ou s6cio da microempresa ou 
empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, salvo os que corresponderem a pr6-labore, 
alugueis ou servi~os prestados. 

Paragrafo 1 2 - A isen~ao de que trata o caput deste artigo fica limitada ao valor resultante da 
aplica~ao dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei n 2 9249, de 26 de dezernbro de 1995, sabre a 
receita bruta mensal, no caso de antecipa~ao de fonte, ou da receita bruta total anual, tratando-se de 
declara~ao de ajuste, subtraido do valor devido na forma do Simples Nacional no periodo. 

Paragrafo 2° - 0 disposto no paragrafo 1 2 deste artigo nao se aplica na hip6tese de a pessoa 
juridica manter escritura~ao contabil e evidenciar lucro superior aquele limite. 

Art. 15 - (VETADO). 

Art. 16 A op~ao pelo 
microempresa e empresa de pequeno 
sendo irretratavel para todo o 

ano-calendario. 

Simples Nacional da pessoa juridica enquadrada na condi~ao de 
porte dar-se-a na forma a ser estabelecida em ato do Comite Gestor, 

Paragrafo 1° - Para efeito de enquadramento no Simples Nacional, considerar-se-a microempresa ou 
empresa de pequeno porte aquela cuja receita bruta no ano-calendario anterior ao da op~ao esteja 
compreendida dentro dos limites previstos no art. 3 2 desta Lei Complementar. 

Paragrafo 2 2 - A op~ao de que trata o "caput" deste artigo devera ser realizada no mes de 
janeiro, ate 0 seu ultimo dia util, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendario da 
op~ao, ressalvado o disposto no paragrafo 3 2 deste artigo. 

Paragrafo 3 2 - A opGao produzira efei tos a partir da data do inicio de ati vi dade, des de que 
exercida nos termos, prazo e condi~oes a serem estabelecidos no ato do Comite Gestor a que se refere o 
"caput" deste artigo. 

Paragrafo 42 - Serao consideradas inscritas no Simples Nacional as microempresas e empresas de 
pequeno porte regularmente optantes pelo regime tributario de que trata a Lei n 2 9317, de 05 de 
dezembro de 1996, salvo as que estiverem impedidas de optar par alguma veda~ao imposta par esta Lei 
Complementar. 

Paragrafo 5° - 0 Comite Gestor regulamentara a op~ao automatica prevista no paragrafo 4 2 deste 
artigo. 
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Paragrafo 6 2 - 0 indeferimento da op~ao pelo Simples Nacional sera formalizado mediante ato da 

Administra~ao Tributaria segundo regulamenta~ao do Comite Gestor. 

se~ao II 
Das Veda~oes ao Ingresso no Simples Nacional 

Art. 17 - Nao poderao recolher os impastos e contribui~oes na forma do Simples Nacional a 
microempresa ou a empresa de pequeno porte: 

I que explore atividade de presta~ao cumulativa e continua de 
crediticia, gestao de credito, sele~ao e riscos, administra~ao de contas 
gerenciamento de ativos (asset management), compras de direitos credit6rios 
mercantis a prazo ou de presta~ao de servi~os (factoring); 

servi~os de assessoria 
a pagar e a receber, 
resultantes de vendas 

II - que tenha s6cio domiciliado no exterior; 

III - de cujo capital participe entidade da administra~ao publica, direta ou indireta, federal, 
estadual ou municipal; 

IV - que preste servi~o de comunica~ao; 

V - que possua debito com o Insti tuto Nacional do Segura Social - INSS, ou com as Fazendas 
Publicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade nao esteja suspensa; 

VI - que preste servi~o de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros; 

VII - que seja geradora, transmissora, distribuidora ou comercializadora de energia eletrica; 

VIII - que exer~a atividade de importa~ao ou fabrica~ao de autom6veis e motocicletas; 

IX - que exer~a atividade de importa~ao de combustiveis; 

X - que exer~a atividade de produ~ao ou venda no atacado de bebidas alco6licas, cigarros, armas, 
bern como de outros produtos tributados pelo IPI com aliquota ad valorem superior a 20% (vinte por 
cento) ou com aliquota especifica; 

XI - que tenha por finalidade a presta~ao de servi~os decorrentes do exercicio 
intelectual, de natureza tecnica, cientifica, desportiva, artistica ou cultural, 
profissao regulamentada ou nao, bern como a que preste servi~os de instrutor, de 
despachante ou de qualquer tipo de intermedia~ao de neg6cios; 

de atividade 
que constitua 

corretor, de 

XII - que realize cessao ou loca~ao de mao-de-obra; 

XIII - que realize atividade de consultoria; 

XIV - que se dedique ao loteamento e a incorpora~ao de im6veis. 

Paragrafo 1 2 - As veda~oes relativas a exercicio de atividades previstas no "caput" deste 
nao se aplicam as pessoas juridicas que se dediquem exclusivamente as atividades seguintes 
exer~am em conjunto com outras atividades que nao tenham sido objeto de veda~ao no "caput" 
artigo: 

I - creche, pre-escola e estabelecimento de ensino fundamental; 

II - agencia terceirizada de correios; 

III - agencia de viagem e turismo; 

artigo 
ou as 
deste 

IV centro de forma~ao de condutores de veiculos automotores de transporte terrestre de 
passageiros e de carga; 

v - agencia loterica; 

VI servi~os de manuten~ao e repara~ao de autom6veis, caminhoes, onibus, outros veiculos 
pesados, tratores, maquinas e equipamentos agricolas; 

VII - servi~os de instala~ao, manuten~ao e repara~ao de acess6rios para veiculos automotores; 

VIII - servi~os de manuten~ao e repara~ao de motocicletas, motonetas e bicicletas; 

IX - servi~os de instala~ao, manuten~ao e repara~ao de maquinas de escrit6rio e de informatica; 

x servi~os de reparos hidraulicos, eletricos, pintura e carpintaria em residencias ou 
estabelecimentos civis ou empresariais, bern como manuten~ao e repara~ao de aparelhos eletrodomesticos; 

XI servi~os de instala~ao e manuten~ao de aparelhos e sistemas de ar condicionado, 
refrigera~ao, ventila~ao, aquecimento e tratamento de ar em ambientes controlados; 

XII - veiculos de comunica~ao, de radiodifusao sonora e de sons e imagens, e midia externa; 

XIII 
subempreitada; 

constru~ao de im6veis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de 
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XIV - transporte municipal de passageiros; 

XV - empresas montadoras de estandes para feiras; 

XVI - escolas livres, de linguas estrangeiras, artes, cursos tecnicos e gerenciais; 

XVII - produ9ao cultural e artistica; 

XVIII - produ9ao cinematografica e de artes cenicas; 

XIX - cumulativamente administra9ao e loca9ao de im6veis de terceiros; 

XX - academias de dan9a, de capoeira, de ioga e de artes marciais; 

XXI - academias de atividades fisicas, desportivas, de nata9ao e escolas de esportes; 

XXII - (VETADO) ; 

XXIII elabora9ao de programas de computadores, inclusive jogos eletronicos, desde que 
desenvolvidos em estabelecimento do optante; 

XXIV - licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computa9ao; 

XXV planejamento, confec9ao, manuten9ao e atualiza9ao de paginas eletronicas, desde que 
realizados em estabelecimento do optante; 

XXVI - escrit6rios de servi9os contabeis; 

XXVII - servi90 de vigilancia, limpeza ou conserva9ao; 

XXVIII - (VETADO) . 

Paragrafo 2 2 - Poderao optar pelo Simples Nacional sociedades que se dediquem exclusivamente a 
presta9ao de outros servi9os que nao tenham sido objeto de veda9ao expressa no "caput" deste artigo. 

Paragrafo 3 2 - (VETADO). 

Se9a0 III 
Das Aliquotas e Base de Calculo 

Art. 18 - 0 valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte, optante do 
Simples Nacional, sera determinado mediante aplica9ao da tabela do Anexo I desta Lei Complementar. 

Paragrafo 1• - Para efeito de determina9ao da aliquota, o sujeito passivo utilizara a receita 
bruta acumulada nos 12 (doze) meses anteriores ao do periodo de apura9ao. 

Paragrafo 2 2 - Em caso de inicio de atividade, os valores de receita bruta acumulada constantes 
das tabelas dos Anexos I a V desta Lei Complementar devem ser proporcionalizados ao nlimero de meses de 
atividade no periodo. 

Paragrafo 3 2 - Sabre a receita bruta auferida no mes incidira a aliquota determinada na forma do 
"caput" e dos paragrafos 1 2 e 2 2 deste artigo, podendo tal incidencia se dar, a op9ao do contribuinte, 
na forma regulamentada pelo Comite Gestor, sabre a receita recebida no mes, sendo essa op9ao 
irretratavel para todo o ano-calendario. 

Paragrafo 4 2 - 0 contribuinte devera considerar, destacadamente, para fim de pagamento: 

I - as receitas decorrentes da revenda de mercadorias; 

II - as receitas decorrentes da venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte; 

III - as receitas decorrentes da presta9ao de servi9os, bern como a de loca9ao de bens m6veis; 

IV - as receitas decorrentes da venda de mercadorias sujeitas a substitui9ao tributaria; e 

V - as receitas decorrentes da exporta9ao de mercadorias para o exterior, inclusive as vendas 
realizadas por meio de comercial exportadora ou do cons6rcio previsto nesta Lei Complementar. 

Paragrafo 5 2 - Nos casas de atividades industriais, de loca9ao de bens m6veis e de presta9ao de 
servi9os, serao observadas as seguintes regras: 

I - as atividades industriais serao tributadas na forma do Anexo II desta Lei Complementar; 

II - as atividades de presta9ao de servi9os previstas nos incisos I a XII do paragrafo 1 2 do 
art. 17 desta Lei Complementar serao tributadas na forma do Anexo III desta Lei Complementar; 

III - atividades de loca9ao de bens m6veis serao tributadas na forma do Anexo III desta Lei 
Complementar, deduzindo-se da aliquota o percentual correspondente ao ISS previsto nesse Anexo; 

IV -
do art. 17 
hip6tese em 

as atividades de presta9ao de servi9os previstas nos incisos XIII a XVIII do paragrafo 1• 
desta Lei Complementar serao tributadas na forma do Anexo IV desta Lei Complementar, 

que nao estara incluida no Simples Nacional a contribui9ao prevista no inciso VI do "caput" 



8 
do art. 13 desta Lei Complementar, devendo ela ser recolhida segundo a legislac;:ao prevista para os 
demais contribuintes ou responsaveis; 

V - as atividades de prestac;:ao de servic;:os previstas nos incisos XIX a XXVIII do paragrafo 1• e 
no paragrafo 2• do art. 17 desta Lei Complementar serao tributadas na forma do Anexo v desta Lei 
Complementar, hip6tese em que nao estara incluida no Simples Nacional a contribuic;:ao prevista no inciso 
VI do "caput" do art. 13 desta Lei Complementar, devendo ela ser recolhida segundo a legislac;:ao 
prevista para os demais contribuintes ou responsaveis; 

VI as ati vidades de prestac;;ao de servic;;os de transportes intermunicipais e interestaduais 
serao tributadas na forma do Anexo V desta Lei Complementar, acrescido das aliquotas correspondentes ao 
ICMS previstas no Anexo I desta Lei Complementar, hip6tese em que nao estara incluida no Simples 
Nacional a contribuic;;ao prevista no inciso VI do "caput" do art. 13 desta Lei Complementar, devendo 
esta ser recolhida segundo a legislac;;ao prevista para os demais contribuintes ou responsaveis. 

Paragrafo 6 2 - No caso dos servic;;os previstos no paragrafo 2 2 do art. 6 2 da Lei Complementar n 2 

116, de 31 de julho de 2003, prestados pelas microempresas e pelas empr-esas de pequeno porte, o tomador 
do seivic;;o devera retero montante correspondente na forma da legislac;;ao do municipio onde estiver 
localizado, que sera abatido do valor a ser recolhido na forma do paragrafo 3 2 do art. 21 desta Lei 
Complementar. 

Paragrafo 7 2 A empresa comercial exportadora que houver adquirido mercadorias de pessoa 
juridica optante pelo Simples Nacional, com o fim especifico de exportac;;ao para o exterior, que, no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da emissao da nota fiscal pela vendedora, nao 
comprovar o seu embarque para o exterior ficara sujeita ao pagamento de todos os impastos e 
contribuic;;oes que deixaram de ser pagos pela empresa vendedora, acrescidos de juros de mora e multa, de 
mora ou de oficio, calculados na forma da legislac;;ao que rege a cobranc;;a do tributo nao pago, aplicavel 
a propria comercial exportadora. 

Paragrafo a• - Para efeito do disposto no paragrafo 7 2 deste artigo, considerase vencido o prazo 
para o pagamento na data em que a empresa vendedora deveria faze-lo, caso a venda houvesse sido 
efetuada para o mercado interno. 

Paragrafo 9 2 Relativamente a contribuic;;ao patronal, devida pela vendedora, a comercial 
exportadora devera recolher, no prazo previsto no paragrafo a• deste artigo, o valor correspondente a 
11% (onze por cento) do valor das mercadorias nao exportadas nos termos do paragrafo 7 2 deste artigo. 

Paragrafo 10 - Na hip6tese do paragrafo 7 2 deste artigo, a empresa comercial exportadora nao 
podera deduzir do montante devido qualquer valor a titulo de credito de Impasto sobre Produtos 
Industrializados IPI da Contribuic;;ao para o PIS/Pasep ou da Co fins, decorrente da aquisic;;ao das 
mercadorias e servic;;os objeto da incidencia. 

Paragrafo 11 - Na hip6tese do paragrafo 7 2 deste artigo, a 
pagar, tambem, os impastos e contribuic;;oes devidos nas vendas 
qualquer forma, tenha alienado ou utilizado as mercadorias. 

empresa comercial exportadora devera 
para o mercado interno, caso, por 

Paragrafo 12 - Na apurac;;ao do montante devido no mes relativo a cada tributo, o contribuinte que 
apure receitas mencionadas nos incisos IV e V do paragrafo 4 2 deste artigo tera direito a reduc;;ao do 
valor a ser recolhido na forma do Simples Nacional calculada nos termos dos paragrafos 13 e 14 deste 
artigo. 

Paragrafo 13 - Para efeito de determinac;;ao da reduc;;ao de que trata o paragrafo 12 deste artigo, 
as recei tas serao discriminadas em comerciais, industriais ou de prestac;;ao de servic;;os na forma dos 
Anexos I, II, III, IV e V desta Lei Complementar. 

Paragrafo 14 - A reduc;;ao no montante a ser recolhido do Simples Nacional no mes relativo aos 
valores das receitas de que tratam os incisos IV e V do paragrafo 4• deste artigo correspondera: 

I - no caso de revenda de mercadorias: 

a) ao percentual que incidiria sobre o montante total de receita, caso nao houvesse nenhuma 
reduc;;ao, previsto no Anexo I desta Lei Complementar, relati vo a Co fins, aplicado sobre a respecti va 
parcela de receita referida nos incisos IV ou V do paragrafo 4• deste artigo, conforme o caso; 

b) ao percentual que incidiria sobre o montante total de recei ta, caso nao houvesse nenhuma 
reduc;;ao, previsto no Anexo I desta Lei Complementar, relativo a Contribuic;;ao para o PIS/Pasep, aplicado 
sobre a respecti va parcel a de recei ta referida nos incisos IV ou V do paragrafo 4 2 deste artigo, 
conforme o caso; 

c) ao percentual que incidiria sobre o montante total de receita, caso nao houvesse nenhuma 
reduc;;ao, previsto no Anexo I desta Lei Complementar, relati vo ao ICMS, aplicado sobre a respecti va 
parcela de receita referida nos incisos IV ou V do paragrafo 4• deste artigo, conforme o caso; 

II - no caso de venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte: 

a) ao percentual que incidiria sobre o montante total de recei ta, caso nao houvesse nenhuma 
reduc;;ao, previsto no Anexo II desta Lei Complementar, relativo a Cofins, aplicado sobre a respectiva 
parcela de receita referida nos incisos IV ou V do paragrafo 4 2 deste artigo, conforme o caso; 

b) ao percentual que 
reduc;;ao, previsto no Anexo 
aplicado sobre a respectiva 
artigo, conforme o caso; 

incidiria sobre o montante total de recei ta, caso nao houvesse nenhuma 
II desta Lei Complementar, relati vo a Contribuic;;ao para o PIS/Pasep, 
parcela de receita referida nos incisos IV ou V do paragrafo 4 2 deste 
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c) ao percentual que incidiria sabre o montante total de receita, caso nao houvesse nenhuma 
reduc;:ao, previsto no Anexo II desta Lei Complementar, relati vo ao ICMS, aplicado sabre a respecti va 
parcela de receita referida nos incisos IV ou V do paragrafo 4 2 deste artigo, conforme o caso; 

d) ao percentual que incidiria sabre o montante total de recei ta, caso nao houvesse nenhurna 
reduc;:ao, previsto no Anexo II desta Lei Cornplementar, relati vo ao IPI, aplicado sabre a respecti va 
parcela de receita referida nos incisos IV ou V do paragrafo 4 2 deste artigo, conforme o caso. 

Paragrafo 15 - Sera disponibilizado sistema eletr6nico para realizac;:ao do calculo simplificado 
do valor mensal devido referente ao Simples Nacional. 

Paragrafo 16 - Se o valor da receita bruta auferida durante o anocalendario ultrapassar o limite 
de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) multiplicados pelo mS.mero de meses do periodo de atividade, a 
parcel a de recei ta que exceder o montante assim determinado estara suj ei ta as ali quotas maximas 
previstas nos Anexos I a V desta Lei Complementar, proporcionalmente conforme o caso, acrescidas de 20% 
(vinte por cento). 

Paragrafo 17 - Na hip6tese de o Distrito Federal ou o Estado e os Municipios nele localizados 
adotarem o disposto nos incisos I e II do "caput" do art. 19 e no art. 20, ambos desta Lei 
Complementar, a parcela da receita bruta auferida durante o ano-calendario que ultrapassar o limite de 
R$ 100.000,00 (cern mil reais) ou R$ 150.000,00 (cento e cinqlienta mil reais), respectivamente, 
multiplicados pelo numero de meses do periodo de atividade, estara sujeita, em relac;:ao aos percentuais 
aplicaveis ao ICMS e ao ISS, as aliquotas maximas correspondentes a essas faixas previstas nos Anexos I 
a V desta Lei Complementar, proporcionalrnente conforme o caso, acrescidas de 20% (vinte por cento). 

Paragrafo 18 - Os Estados, o Distrito Federal e os Municipios, no funbito de suas respectivas 
competencias, poderao estabelecer, na forma definida pelo Comite Gestor, independentemente da receita 
bruta recebida no mes pelo contribuinte, valores fixos mensais para o recolhimento do ICMS e do ISS 
devido por microempresa que auf ira recei ta bruta, no ano-calendario anterior, de ate R$ 120.000, 00 
( cento e vinte mil reais) , ficando a microempresa suj ei ta a esses val ores durante todo o ano
calendario. 

Paragrafo 19 - Os valores estabelecidos no paragrafo 18 deste artigo nao poderao exceder a 50% 
(cinqlienta por cento) do maior recolhimento possivel do tributo para a faixa de enquadramento prevista 
na tabela do "caput" deste artigo, respeitados os acrescimos decorrentes do tipo de atividade da 
empresa estabelecidos no paragrafo 5 2 - deste artigo. 

Paragrafo 20 - Na hip6tese em que o Estado, o Municipio ou o Distrito Federal concedam isenc;:ao 
ou reduc;:ao do ICMS ou do ISS devido por microempresa ou empresa de pequeno porte, ou ainda determine 
recolhimento de valor fixo para esses tributos, na forma do paragrafo 18 deste artigo, sera realizada 
reduc;:ao proporcional ou ajuste do valor a ser recolhido, na forma definida em resoluc;:ao do Comite 
Gestor. 

Paragrafo 21 - 0 valor a ser recolhido na forma do disposto no paragrafo 20 deste artigo, 
exclusivamente na hip6tese de isenc;:ao, nao integrara o montante a ser partilhado com o respectivo 
Municipio, Estado ou Distrito Federal. 

Paragrafo 22 A ati vi dade constante do inciso XXVI do paragrafo 1 2 do art. 17 desta Lei 
Complementar recolhera o ISS em valor fixo, na forma da legislac;:ao municipal. 

Paragrafo 23 - Da base de calculo do ISS sera abatido o material fornecido pelo prestador dos 
servic;:os previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de servic;:os anexa a Lei Complementar no 116, de 31 de 
julho de 2003. 

Paragrafo 24 - Para efeito de aplicac;:ao do Anexo V desta Lei Complementar, considera-se folha de 
salarios incluidos encargos o montante pago, nos 12 (doze) meses anteriores ao do periodo de apurac;:ao, 
a titulo de salarios, retiradas de pr6-labore, acrescidos do montante efetivamente recolhido a titulo 
de contribuic;:ao para a Seguridade Social e para o Fundo de Garantia do Tempo de Servic;:o. 

Art. 19 - Sem prejuizo da possibilidade de adoc;:ao de todas as faixas de receita previstas no 
art. 18 desta Lei Complementar, os Estados poderao optar pela aplicac;:ao, para efeito de recolhimento do 
ICMS na forma do Simples Nacional em seus respectivos territ6rios, da seguinte forma: 

I - os Estados cuja participac;:ao no Produto Interno Bruto brasileiro seja de ate 1% (urn por 
cento) poderao optar pela aplicac;:ao, em seus respectivos territ6rios, das faixas de receita bruta anual 
ate R$ 1.200.000,00 (urn milhao e duzentos mil reais); 

II - os Estados cuja participac;:ao no Produto Interno Bruto brasileiro seja de mais de 1% (urn por 
cento) e de menos de 5% (cinco por cento) poderao optar pela aplicac;:ao, em seus respectivos 
territ6rios, das faixas de receita bruta anual ate R$ 1.800.000,00 (urn milhao e oitocentos mil reais); 
e 

III - os Estados cuja participac;:ao no Produto Interno Bruto brasileiro seja igual ou superior a 
5% (cinco por cento) ficam obrigados a adotar todas as faixas de receita bruta anual. 

Paragrafo 12 - A participac;:ao no Produto Interno Bruto brasileiro sera apurada levando em conta 
o ultimo resultado divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica ou outro 6rgao que o 
substitua. 

Paragrafo 22 - A opc;:ao prevista nos incisos I e II do "caput" deste artigo, bern como a 
obrigatoriedade de adotar o percentual previsto no inciso III do caput deste artigo, surtira efeitos 
somente para o ano-calendario subseqliente. 
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Paragrafo 3 2 - 0 disposto neste artigo aplica-se ao Distrito Federal. 

Art. 20 - A opc;:ao fei ta na forma do art. 19 desta Lei Complementar pelos Estados importara 
adoc;:ao do mesmo limite de receita bruta anual para efeito de recolhimento na forma do ISS dos 
Municipios nele localizados, bern como para o do ISS devido no Distrito Federal. 

Paragrafo 1 2 - As microempresas e empresas de pequeno porte que ultrapassarem os limites a que 
se referem os incisos I e II do "caput" do art. 19 desta Lei Complementar estarao automaticamente 
impedidas de recolher o ICMS e o ISS na forma do Simples Nacional no ano-calendario subseqliente ao que 
tiver ocorrido o excesso. 

Paragrafo 2 2 - 0 disposto no paragrafo 1 2 deste artigo nao se aplica na hip6tese de o Estado ou 
de o Distrito Federal adotarem, compulsoriamente ou por opc;:ao, a aplicac;:ao de faixa de receita bruta 
superior a que vinha sendo utilizada no ano-calendario em que ocorreu o excesso da receita bruta. 

Paragrafo 3 2 - Na hip6tese em que o recolhimento do ICMS ou do ISS nao esteja sendo efetuado por 
meio do Simples Nacional por forc;:a do disposto neste artigo e no art. 19 desta Lei Complementar, as 
faixas de receita do Simples Nacional superiores aquela que tenha sido objeto de opc;:ao pelos Estados ou 
pelo Distrito Federal sofrerao, para efeito de recolhimento do Simples Nacional, reduc;:ao na aliquota 
equivalente aos percentuais relativos a esses impastos constantes dos Anexos I a V desta Lei 
Complementar, conforme o caso. 

Paragrafo 4 2 - o Comite Gestor regulamentara o disposto neste artigo e no art. 19 desta Lei 
Complementar. 

sec;:ao IV 
Do Recolhimento dos Tributos Devidos 

Art. 21 - Os tributos devidos, apurados na forma dos arts. 18 a 20 desta Lei Complementar, 
deverao ser pagos: 

I - por meio de documento unico de arrecadac;:ao, instituido pelo Comite Gestor; 

II - segundo c6digos especificos, para cada especie de receita discriminada no paragrafo 4 2 do 
art. 18 desta Lei Complementar; 

III - enquanto nao regulamentado pelo Comite Gestor, ate o ultimo dia util da primeira quinzena 
do mes subseqliente aquele a que se referir; 

IV - em banco integrante da rede arrecadadora credenciada pelo Comite Gestor. 

Paragrafo 1 2 - Na hip6tese de a microempresa ou a empresa de pequeno porte possuir filiais, o 
recolhimento dos tributos do Simples Nacional dar-se-a por intermedio da matriz. 

Paragrafo 2 2 Fodera 
inclusive sem utilizac;:ao da 
Municipio ao Comite Gestor. 

ser adotado sistema simpli ficado de 
rede bancaria, mediante requerimento 

arrecadac;:ao 
do Estado, 

do Simples Nacional, 
Distrito Federal ou 

Paragrafo 3 2 - 0 valor nao pago ate a data do vencimento sujeitar-sea a incidencia de encargos 
legais na forma prevista na legislac;:ao do impasto sabre a renda. 

Paragrafo 4 2 - Caso tenha havido a retenc;:ao na fonte do ISS, ele sera definitivo e devera ser 
deduzida a parcela do Simples Nacional a ele correspondente, que sera apurada, tomando-se por base as 
receitas de prestac;:ao de servic;:os que sofreram tal retenc;:ao, na forma prevista nos paragrafos 12 a 14 
do art. 18 desta Lei Complementar, nao sendo o montante recolhido na forma do Simples Nacional objeto 
de partilha com os municipios. 

Paragrafo 5 2 - 0 Comite Gestor regulara o modo pelo qual sera solicitado o pedido de restituic;:ao 
ou compensac;:ao dos valores do Simples Nacional recolhidos indevidamente ou em montante superior ao 
devido. 

Sec;:ao v 
Do Repasse do Produto da Arrecadac;:ao 

Art. 22 - 0 Comite Gestor definira o sistema de repasses do total arrecadado, inclusive encargos 
legais, para o: 

I - Municipio ou Distrito Federal, do valor correspondente ao ISS; 

II - Estado ou Distrito Federal, do valor correspondente ao ICMS; 

III Instituto Nacional do Segura Social, do valor correspondente a Contribuicao para 
manutenc;:ao da Seguridade Social. 

Paragrafo unico - Enquanto o Comite Gestor nao regulamentar o prazo para o repasse previsto no 
inciso II do "caput" deste artigo, esse sera efetuado nos prazos estabelecidos nos convenios celebrados 
no ambito do colegiado a que se ref ere a a linea "g" do inciso XII do paragrafo 2 2 do art. 155 da 
Constituic;:ao Federal. 

sec;:ao VI 
Dos Creditos 
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Art. 23 - As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional nao 

farao jus a apropria9ao nem transferirao creditos relativos a impastos ou contribui96es abrangidos pelo 
Simples Nacional. 

Art. 24 - As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional nao 
poderao utilizar ou destinar qualquer valor a titulo de incentivo fiscal. 

Se9a0 VII 
Das Obriga96es Fiscais Acess6rias 

Art. 25 As microempresas e empresas de pequeno porte optantes do 
apresentarao, anualmente, a Secretaria da Receita Federal declara9ao unica e 
informa96es socioeconomlcas e fiscais, que deverao ser disponibilizadas aos 6rgaos 
tributaria e previdenciaria, observados prazo e modelo aprovados pelo Comite Gestor. 

Simples Nacional 
simplificada de 
de fiscaliza9ao 

Art. 26 - As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam 
obrigadas a: 

I - emitir documento fiscal de venda ou presta9ao de servi9o, de acordo com instru96es expedidas 
pelo Comite Gestor; 

II - manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a apura9ao dos impastos e 
contribui96es devidos e o cumprimento das obriga96es acess6rias a que se refere o art. 25 desta Lei 
Complementar enquanto nao decorrido o prazo decadencial e nao prescritas eventuais a96es que lhes sejam 
pertinentes. 

Paragrafo 1 2 Os empreendedores individuais com receita bruta acumulada no ano de ate R$ 
36.000,00 (trinta e seis mil reais): 

I - poderao optar por fornecer nota fiscal avulsa obtida nas Secretarias de Fazenda ou Finan9as 
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municipios; 

II farao a comprova9ao da 
independentemente de documento fiscal 
das receitas, conforme instru96es 

expedidas pelo Comite Gestor; 

receita bruta, mediante apresenta9ao do registro de vendas 
de venda ou presta9ao de servi9o, ou escritura9ao simplificada 

III - ficam dispensados da emissao do document a fiscal previsto no inciso I do "caput" deste 
artigo caso requeiram nota fiscal gratuita na Secretaria de Fazenda municipal ou adotem formulario de 
escritura9ao simplificada das receitas nos municlplos que nao utilizem o sistema de nota fiscal 
gratuita, conforme instru96es expedidas pelo Comite Gestor. 

Paragrafo 2" - As demais microempresas e 
incisos I e II do "caput" deste artigo, deverao, 
sua movimenta9ao financeira e bancaria. 

as empresas de pequeno porte, alem do disposto nos 
ainda, manter o livro-caixa em que sera escriturada 

Paragrafo 3° - A exigencia de declara9ao unica a que se refere o "caput" do art. 25 desta Lei 
Complementar nao desobriga a presta9ao de informa96es relativas a terceiros. 

Paragrafo 4 2 - As microempresas e empresas de pequeno porte referidas no paragrafo 2" deste 
artigo ficam suj ei tas a outras obriga96es acess6rias a serem estabelecidas pelo Comi te Gestor, com 
caracteristicas nacionalmente uniformes, vedado o estabelecimento de regras unilaterais pelas unidades 
politicas participes do sistema. 

Paragrafo 5 2 As microempresas e 
declara9ao eletr6nica que deva canter os 
terceiros, na conformidade do que dispuser o 

empresas de pequeno 
dados referentes aos 
Comite Gestor. 

porte ficam sujeitas 
servi9os prestados 

a 
ou 

entrega 
tornados 

de 
de 

Art. 27 - As microempresas e empresas de pequeno porte 
opcionalmente, adotar contabilidade simplificada para os 
realizadas, conforme regulamenta9ao do Comite Gestor. 

optantes pelo Simples Nacional poderao, 
registros e controles das opera96es 

Se9ao VIII 
Da Exclusao do Simples Nacional 

Art. 28 A exclusao do Simples Nacional sera feita de oficio ou mediante comunica9ao das 
empresas optantes. 

Paragrafo unico As regras previstas nesta se9ao e o modo de sua implementa9ao serao 
regulamentados pelo Comite Gestor. 

Art. 29 - A exclusao de oficio das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-a quando: 

I - verificada a falta de comunica9ao de exclusao obrigat6ria; 

II for oferecido embara9o a fiscaliza9ao, caracterizado pela negativa nao justificada de 
exibi9ao de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bern como pelo nao fornecimento de 
informa96es sabre bens, movimenta9ao financeira, negoclo ou atividade que estiverem intimadas a 
apresentar, e nas demais hip6teses que autorizam a requisi9ao de auxilio da for9a publica; 

III for oferecida resistencia a fiscaliza9ao, caracterizada pela negativa de acesso ao 
estabelecimento, ao domicilio fiscal ou a qualquer outro local onde desenvolvam suas atividades ou se 
encontrem bens de sua propriedade; 
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IV - a sua constitui~ao ocorrer por interpostas pessoas; 

V - tiver sido constatada pratica reiterada de infra~ao ao disposto nesta Lei Complementar; 

VI - a empresa for declarada inapta, na forma dos arts. 81 e 82 da Lei n• 9430, de 27 de 
dezembro de 1996, e altera~oes posteriores; 

VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho; 

VIII houver falta de escritura~ao do 1ivro-caixa ou nao permitir a identifica~ao da 
movimenta~ao financeira, inclusive bancaria; 

IX - for constatado que durante o ano-calendario o valor das despesas pagas supera em 20% (vinte 
por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo periodo, excluido o ano de inicio de atividade; 

X - for constatado que durante o ano-ca1endario o valor das aquisi~oes de mercadorias para 
comercializa~ao ou industria1iza~ao, ressalvadas hip6teses justificadas de aumento de estoque, for 
superior a 80% (oitenta por cento) dos ingressos de recursos no mesmo periodo, excluido o ano de inicio 
de atividade. 

Paragrafo 1 g - Nas hip6teses previstas nos incisos II a X do "caput" deste artigo, a exclusao 
produzira efeitos a partir do proprio mes em que incorridas, impedindo a op~ao pelo regime diferenciado 
e favorecido desta Lei Complementar pelos pr6ximos 3 (tres) anos-calendario seguintes. 

Paragrafo 2g - o prazo de que trata o paragrafo lg deste artigo sera elevado para 10 (dez) anos 
caso seja constatada a utiliza~ao de artificio, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou 
mantenha a fiscaliza~ao em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apuravel 
segundo o regime especial previsto nesta Lei Complementar. 

Paragrafo 3g - A exclusao de oficio sera realizada na forma regulamentada pelo Comite Gestor, 
cabendo o lan~amento dos tributos e contribui~oes apurados aos respectivos entes tributantes. 

Paragrafo 4 g - Para efei to do disposto no inciso I do "caput" deste artigo, nao se considera 
periodo de atividade aquele em que tenha sido solicitada suspensao voluntaria perante o Cadastro 
Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ. 

Paragrafo 5g - A competencia para exclusao de oficio do Simples Nacional obedece ao disposto no 
art. 33, e o julgamento administrative, ao disposto no art. 39, ambos desta Lei Complementar. 

Art. 30 - A exclusao do Simples Nacional, mediante comunica~ao das microempresas ou das empresas 
de pequeno porte, dar-se-a: 

I - por op~ao; 

II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das si tua~oes de veda~ao previstas 
nesta Lei Complementar; ou 

III - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendario de inicio de atividade, o limite 
de receita bruta correspondente a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), multiplicados pelo nllinero de 
meses de funcionamento nesse periodo, em rela~ao aos tributos e contribui~oes federais, e, em rela~ao 
aos tributos estaduais, municipais e distritais, de R$ 100.000,00 (cern mil reais) ouR$ 150.000,00 
(cento e cinqlienta mil reais), tambem multiplicados pelo nllinero de meses de funcionamento no periodo, 
caso o Distrito Federal, os Estados e seus respectivos Municipios tenham adotado os limites previstos 
nos incisos I e II do art. 19 e no art. 20, ambos desta Lei Complementar. 

Paragrafo 1g -A exclusao devera ser comunicada a Secretaria da Receita Federal: 

I - na hip6tese do inciso I do "caput" deste artigo, ate o ultimo dia util do mes de janeiro; 

II - na hip6tese do inciso II do "caput" deste artigo, ate o ultimo dia util do mes subseqliente 
aquele em que ocorrida a situa~ao de veda~ao; 

III - na hip6tese do inciso III do "caput" deste artigo, ate o ultimo dia util do mes de janeiro 
do ano-calendario subseqliente ao do inicio de atividades. 

Paragrafo 2 g - A comunica~ao de que trata o "caput" deste artigo dar-sea na foma a ser 
estabelecida pelo Comite Gestor. 

Art. 31 - A exclusao das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples Nacional 
produzira efeitos: 

I - na hip6tese do inciso I do "caput" do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 01 de 
janeiro do ano-calendario subseqliente, ressalvado o disposto no paragrafo 4g deste artigo; 

II - na hip6tese do inciso II do "caput" do art. 30 desta Lei Complementar, a partir do mes 
seguinte da ocorrencia da situa~ao impeditiva; 

III - na hip6tese do inciso III do "caput" do art. 30 desta Lei Complementar: 

a) desde o inicio das atividades; 
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b) a partir de lo de janeiro do ano-calendario subseqliente, na hip6tese de nao ter ultrapassado 

em mais de 20% (vinte por cento) o limite proporcional de que trata o paragrafo 10 do art. 3 2 desta Lei 
Complementar, em rela~ao aos tributos federais, ou os respectivos limites de que trata o paragrafo 11 
do mesmo artigo, em rela~ao aos tributos estaduais, distritais ou municipais, conforme o caso; 

IV - na hip6tese do inciso V do "caput" do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do ano
calendario subseqliente ao da ciencia da comunica~ao da exclusao. 

Paragrafo 1 2 - Na hip6tese prevista no inciso III do "caput" do art. 30 desta Lei Complementar, 
a microempresa ou empresa de pequeno porte nao podera optar, no ano-calendario subseqliente ao do inicio 
de atividades, pelo Simples Nacional. 

Paragrafo 2 2 - Na hip6tese do inciso V do "caput" do art. 17 desta Lei Complementar, sera 
permitida a permanencia da pessoa juridica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprova~ao da 
regulariza~ao do debito no prazo de ate 30 (trinta) dias contado a partir da ciencia da comunica~ao da 
exclusao. 

Paragrafo 3 2 - A exclusao do Simples Nacional na hip6tese em que os Estados, Distrito Federal e 
Municipios adotem limites de receita bruta inferiores a R$ 2.400.000,00 (dois milhoes e quatrocentos 
mil reais) para efeito de recolhimento do ICMS e do ISS seguira as regras acima, na forma regulamentada 
pelo Comite Gestor. 

Paragrafo 4 2 - No caso de a microempresa ou a empresa de pequeno porte ser excluida do Simples 
Nacional no mes de janeiro, na hip6tese do inciso I do "caput" do art. 30 desta Lei Complementar, os 
efeitos da exclusao dar-se-ao nesse mesmo ano. 

Art. 32 As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluidas do Simples Nacional 
sujeitar-se-ao, a partir do periodo em que se processarem os efeitos da exclusao, as normas de 
tributa~ao aplicaveis as demais pessoas juridicas. 

Paragrafo 1 2 - Para efeitos do disposto no "caput" deste artigo, na hip6tese da alinea a do 
inciso III do "caput" do art. 31 desta Lei Complementar, a microempresa ou a empresa de pequeno porte 
desenquadrada ficara sujeita ao pagamento da totalidade ou diferen~a dos respectivos impastos e 
contribui~oes, devidos de conformidade com as normas gerais de incidencia, acrescidos, tao-somente, de 
juros de mora, quando efetuado antes do inicio de procedimento de oficio. 

Paragrafo 2 2 - Para efei to do disposto no "caput" deste artigo, o suj ei to passi vo podera optar 
pelo recolhimento do impasto de renda e da Contribui~ao Social sabre o Luera Liquido na forma do lucro 
presumido, lucro real trimestral ou anual. 

se~ao IX 
Da Fiscaliza~ao 

Art. 33 - A competencia para fiscalizar o cumprimento das obriga~oes principais e acessorlas 
relativas ao Simples Nacional e para verificar a ocorrencia das hip6teses previstas no art. 29 desta 
Lei Complementar e da Secretaria da Recei ta Federal e das Secretarias de Fazenda ou de Finan~as do 
Estado ou do Distrito Federal, segundo a localiza~ao do estabelecimento, e, tratando-se de presta~ao de 
servi~os incluidos na competencia tributaria municipal, a competencia sera tambem do respectivo 
Municipio. 

Paragrafo 1 2 - As Secretarias de Fazenda ou Finan~as dos Estados poderao celebrar convenio com 
os Municipios de sua jurisdi~ao para atribuir a estes a fiscaliza~ao a que se ref ere o "caput" deste 
artigo. 

Paragrafo 2 2 - Na hip6tese de a microempresa ou empresa de pequeno porte exercer alguma das 
ati vidades de presta~ao de servi~os previstas nos incisos XIII a XXVIII do paragrafo 1 2 do art. 17 
desta Lei Complementar, cabera a Secretaria da Receita Previdenciaria a fiscaliza~ao da Contribui~ao 
para a Seguridade Social, a cargo da pessoa juridica, de que trata o art. 22 da Lei n 2 § .. ~1: .. ?, de 24 de 
j ul~<?_sl:~E~:h. 

Paragrafo 3 2 0 valor nao pago, a pur ado em procedimento de fiscaliza~ao, sera exigi do em 
lan~amento de oficio pela autoridade competente que realizou a fiscaliza~ao. 

Paragrafo 42 - 0 Comite Gestor disciplinara o disposto neste artigo. 

se~ao x 
Da Omissao de Receita 

Art. 34 - Aplicam-se a microempresa e a empresa de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional 
todas as presun~oes de omissao de receita existentes nas legisla~oes de regencia dos impastos e 
contribui~oes incluidos no Simples Nacional. 

Se~ao XI 
Dos Acrescimos Legais 

Art. 35 - Aplicam-se aos impastos e contribui~oes devidos pela microempresa e pela empresa de 
pequeno porte, inscritas no Simples Nacional, as normas relativas aos juros e multa de mora e de oficio 
previstas para o impasto de renda, inclusive, quando for o caso, em rela~ao ao ICMS e ao ISS. 

Art. 36 - A falta de comunica~ao, quando obrigat6ria, da exclusao da pessoa juridica do Simples 
Nacional, nos prazos determinados no paragrafo 1 2 do art. 30 desta Lei Complementar, sujeitara a pessoa 
juridica a multa correspondente a 10% (dez por cento) do total dos impastos e contribui~oes devidos de 
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conformidade com o Simples Nacional no mes que anteceder o inicio dos efeitos da exclusao, nao inferior 
a R$ 500,00 (quinhentos reais), insusceptivel de redu~ao. 

Art. 37 - A imposi~ao das multas de que trata esta Lei Complementar nao exclui a aplica~ao das 
san~oes previstas na legisla~ao penal, inclusive em rela~ao a declara~ao falsa, adultera~ao de 
documentos e emissao de nota fiscal em desacordo com a opera~ao efetivamente praticada, a que estao 
sujeitos o titular ou s6cio da pessoa juridica. 

Art. 38 0 sujeito passivo que deixar de apresentar a Declara~ao Simplificada da Pessoa 
Juridica a que se refere o art. 25 desta Lei Complementar, no prazo fixado, ou que a apresentar com 
incorre~oes ou omissoes, sera intimado a apresentar declara~ao original, no caso de nao-apresenta~ao, 
ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela autoridade fiscal, na forma 
definida pelo Comite Gestor, e sujeitar-se-a as seguintes multas: 

I - de 2% (dois por cento) ao mes-calendario ou fra~ao, incidentes sobre o montante dos tributos 
e contribui~oes informados na Declara~ao Simplificada da Pessoa Juridica, ainda que integralmente pago, 
no caso de falta de entrega da declara~ao ou entrega ap6s o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), 
observado o disposto no paragrafo 3 2 deste artigo; 

II -de R$ 100,00 (cern reais) para cada grupo de 10 (dez) informa~oes incorretas ou omitidas. 

Paragrafo 1 2 - Para efei to de aplica~ao da mul ta prevista no inciso I do "caput" deste artigo, 
sera considerado como termo inicial o dia seguinte ao termino do prazo originalmente fixado para a 
entrega da declara~ao e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de nao-apresenta~ao, da 
lavratura do auto de infra~ao. 

Paragrafo 2 2 - Observado o disposto no paragrafo 3 2 deste artigo, as multas serao reduzidas: 

I a metade, quando a declara~ao for apresentada ap6s o prazo, mas antes de qualquer 
procedimento de oficio; 

II- a 75% (setenta e cinco por cento), se houver a apresenta~ao da declara~ao no prazo fixado 
em intima~ao. 

Paragrafo 3 2 - A multa minima a ser aplicada sera de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Paragrafo 4 2 Considerar-se-a nao entregue a declara~ao que nao atender as especifica~oes 
tecnicas estabelecidas pelo Comite Gestor. 

Paragrafo 5 2 Na hip6tese do paragrafo 4 2 deste artigo, o sujeito passivo sera intimado a 
apresentar nova declara~ao, no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciencia da intima~ao, e sujeitar-se
a a multa prevista no inciso I do "caput" deste artigo, observado o disposto nos paragrafos 1 2 a 3 2 

deste artigo. 

Se~ao XII 
Do Processo Administrative Fiscal 

Art. 39 - 0 contencioso administrative relativo ao Simples Nacional sera de competencia do 6rgao 
julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo que efetuar o lan~amento ou a 
exclusao de oficio, observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais 
desse ente. 

Paragrafo 1 2 0 Municipio podera, mediante convenlo, transferir a atribui~ao de julgamento 
exclusivamente ao respectivo Estado em que se localiza. 

Paragrafo 2 2 - No caso em que o contribuinte do Simples Nacional exer~a atividades incluidas no 
campo de incidencia do ICMS e do ISS e sej a apurada omissao de recei ta de que nao se consiga 
identificar a origem, a autua~ao sera feita utilizando a maior aliquota prevista nesta Lei 
Complementar, e a parcel a autuada que nao sej a correspondente aos tributos e contribui~oes federais 
sera rateada entre Estados e Municipios ou Distrito Federal. 

Paragrafo 3 2 - Na hip6tese referida no paragrafo 2 2 deste artigo, o julgamento cabera ao Estado 
ou ao Distrito Federal. 

Art. 40 - As consul tas relati vas ao Simples Nacional serao solucionadas pel a Secretaria da 
Recei ta Federal, salvo quando se referirem a tributos e contribui~oes de competencia estadual ou 
municipal, que serao solucionadas conforme a respectiva competencia tributaria, na forma disciplinada 
pelo Comite Gestor. 

Se~ao XIII 
Do Processo Judicial 

Art. 41 - A exce~ao do disposto no pararafo 3 2 deste artigo, os processos relativos a tributos e 
contribui~oes abrangidos pelo Simples Nacional serao ajuizados em face da Uniao, que sera representada 
em juizo pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

Paragrafo 1 2 - Os Estados, Distrito Federal e Municipios prestarao auxilio a Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional, em rela~ao aos tributos de sua competencia, na forma a ser disciplinada por ato do 
comite Gestor. 
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Paragrafo 2 • 

apurados, inscritos 
Fazenda Nacional. 

Os creditos tributarios 
em Divida Ativa da Uniao 

oriundos da 
e cobrados 

aplicac;:ao desta Lei Complementar serao 
judicialmente pela Procuradoria-Geral da 

Paragrafo 3• - Mediante convenio, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional podera delegar aos 
Estados e Municipios a inscric;:ao em divida ativa estadual e municipal e a cobranc;:a judicial dos 
tributos estaduais e municipais a que se refere esta Lei Complementar. 

CAPITULO V 
DO ACESSO AOS MERCADOS 

Sec;:ao unica 
Das Aquisic;:oes Publicas 

Art. 42 - Nas lici tac;:oes publicas, a comprovac;:ao de regularidade fiscal das microempresas e 
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato. 

Art. 43 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasiao da participac;:ao em certames 
licitat6rios, deverao apresentar toda a documentac;:ao exigida para efeito de comprovac;:ao de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restric;:ao. 

Paragrafo 1• - Havendo alguma restric;:ao na comprovac;:ao da regularidade fiscal, sera assegurado o 
prazo de 2 (do is) dias uteis, cuj o termo inicial correspondera ao momenta em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a criteria da Administrac;:ao Publica, 
para a regularizac;:ao da documentac;:ao, pagamento ou parcelamento do debito, e emissao de eventuais 
certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao 

negativa. 

Paragrafo 2• - A nao-regularizac;:ao da documentac;:ao, no prazo previsto no paragrafo 1• deste 
artigo, implicara decadencia do direito a contratac;:ao, sem prejuizo das sanc;:oes previstas no art. 81 da 
Lei n 2 8666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administrac;:ao convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificac;:ao, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitac;:ao. 

Art. 44 - Nas licitac;:oes sera assegurada, como criteria de desempate, preferencia de contratac;:ao 
para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

Paragrafo 1Q - Entende-se por empate aquelas situac;:oes em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 10% (dez por cento) superiores a proposta 
mais bern classificada. 

Paragrafo 2Q - Na modalidade de pregao, o intervalo percentual estabelecido no paragrafo 1• 
deste artigo sera de ate 5% (cinco por cento) superior ao melhor prec;:o. 

Art. 45 Para efei to do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo o empate, 
proceder-se-a da seguinte forma: 

I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bern classificada podera apresentar proposta 
de prec;:o inferior aquela considerada vencedora do certame, situac;:ao em que sera adjudicado em seu favor 
o objeto licitado; 

II - nao ocorrendo a contratac;:ao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso 
I do "caput" deste artigo, serao convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hip6tese 
dos paragrafos 1Q e 2• do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificat6ria, para o exercicio do 
mesmo direito; 

III - no caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos interval as estabelecidos nos paragrafos 1 Q e 2 Q do art. 44 desta Lei 
Complementar, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera 
apresentar melhor oferta. 

Paragrafo 1Q - Na hip6tese da nao-contratac;:ao nos termos previstos no "caput" deste artigo, o 
objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

Paragrafo 2Q - 0 disposto neste artigo somente se aplicara quando a melhor oferta inicial nao 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

Paragrafo 3 • No caso de pre gao, a 
classificada sera convocada para apresentar nova 
encerramento dos lances, sob pena de preclusao. 

microempresa ou empresa de pequeno porte mais bern 
proposta no prazo maximo de 5 (cinco) minutos ap6s o 

Art. 46 A microempresa e a empresa de pequeno porte titular de direitos credit6rios 
decorrentes de empenhos liquidados por 6rgaos e entidades da Uniao, Estados, Distri to Federal e 
Municipio nao pagos em ate 30 (trinta) dias contados da data de liquidac;:ao poderao emitir cedula de 
credito microempresarial. 

Paragrafo unico A cedula de credito microempresarial e titulo de credito 
subsidiariamente, pela legislac;:ao prevista para as cedulas de credito comercial, tendo como 
empenho do poder publico, cabendo ao Poder Executivo sua regulamentac;:ao no prazo de 180 
oitenta) dias a contar da publicac;:ao desta Lei Complementar. 

regido, 
lastro o 
(cento e 

Art. 47 - Nas contratac;:oes publicas da Uniao, dos Estados e dos Municipios, podera ser concedido 
tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a 
promoc;:ao do 
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desenvolvimento econ6mico e social no ambito municipal e regional, a amplia~ao da eficiencia das 

politicas publicas e o incentivo a inova~ao tecnol6gica, desde que previsto e regulamentado na 
legisla~ao do respectivo ente. 

Art. 48 - Para o cumprimento do disposto no art. 4 7 desta Lei Complementar, a administra~ao 

publica podera realizar processo licitat6rio: 

I - destinado exclusivamente a participa~ao de microempresas e empresas de pequeno porte nas 
contrata~oes cujo valor seja de ate R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 

II - em que sej a exigida dos lici tantes a subcontrata~ao de microempresa ou de empresa de 
pequeno porte, desde que o percentual maximo do objeto a ser subcontratado nao exceda a 30% (trinta por 
cento) do total licitado; 

III em que se estabele~a cota de ate 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a 
contrata~ao de microempresas e empresas de pequeno porte, em certames para a aquisi~ao de bens e 
servi~os de natureza divisivel. 

Paragrafo 1° - 0 valor licitado por meio do disposto neste artigo nao podera exceder a 25% 
(vinte e cinco por cento) do total licitado em cada ano civil. 

Paragrafo 2 Q - Na hip6tese do inciso II do "caput" deste artigo, os empenhos e pagamentos do 
6rgao ou entidade da administra~ao publica poderao ser destinados diretamente as microempresas e 
empresas de pequeno porte subcontratadas. 

Art. 49 - Nao se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando: 

I - os criterios de tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de 
pequeno porte nao forem expressamente previstos no instrumento convocat6rio; 

II - nao houver urn minimo de 3 (tres) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas 
ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigencias 
estabelecidas no instrumento convocat6rio; 

III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte 
nao for vantajoso para a administra~ao publica ou representar prejuizo ao conjunto ou complexo do 
objeto a ser contratado; 

IV - a licita~ao for dispensavel ou inexigivel, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei nQ 8666, de 
21 de junho de 1993. 

Art. 
Aut6nomos a 
trabalho. 

50 As 
formar 

CAPITULO VI 
DA SIMPLIFICACAO DAS RELACOES DE TRABALHO 

se~ao I 
Da Seguran~a e da Medicina do Trabalho 

microempresas serao estimuladas pelo poder publico 
cons6rcios para acesso a servi~os especializados em 

Se~ao II 
Das Obriga~oes Trabalhistas 

e pelos Servi~os Sociais 
seguran~a e medicina do 

Art. 51 - As microempresas e as empresas de pequeno porte sao dispensadas: 

I - da afixa~ao de Quadro de Trabalho em suas dependencias; 

II - da anota~ao das ferias dos empregados nos respectivos livros ou fichas de registro; 

III de empregar e matricular seus aprendizes nos cursos dos Servi~os Nacionais de 
Aprendizagem; 

IV- da posse do livro intitulado "Inspe~ao do Trabalho"; e 

V - de comunicar ao Ministerio do Trabalho e Emprego a concessao de ferias coletivas. 

Art. 52 - 0 disposto no art. 51 desta Lei Complementar nao dispensa as microempresas e as 
empresas de pequeno porte dos seguintes procedimentos: 

I - anota~oes na Carteira de Trabalho e Previdencia Social - CTPS; 

II - arquivamento dos documentos comprobat6rios de cumprimento das obriga~oes trabalhistas e 
previdenciarias, enquanto nao prescreverem essas obriga~oes; 

III apresenta~ao da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servi~o e 
Informa~oes a Previdencia Social - GFIP; 

IV - apresenta~ao das Rela~oes Anuais de Empregados e da Rela~ao Anual de Informa~oes Sociais -
RAIS e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED. 

Paragrafo linico - VETADO. 
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Art. 53 - Alem do disposto nos arts. 51 e 52 desta Lei Complementar, no que se ref ere as 

obriga<;:oes previdenciarias e trabalhistas, ao empresario com receita bruta anual no ano-calendario 
anterior de ate R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) e concedido, ainda, o seguinte tratamento 
especial, ate o dia 31 de dezembro do segundo ano subseqtiente ao de sua formaliza<;:ao: 

I - faculdade de o empresario ou os s6cios da sociedade empresaria contribuir para a Seguridade 
Social, em substitui<;:ao a contribui<;:ao de que trata o "caput" do art. 21 da Lei n 2 8212, de 24 de julho 
de 1991, na forma do paragrafo 2 9 do mesmo artigo, na reda<;:ao dada por esta Lei Complementar; 

II - dispensa do pagamento das contribui<;:oes sindicais de que trata a Se<;:ao I do Capitulo III do 
Titulo V da Consolida<;:ao das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreta-Lei n 2 5452, de 01 de maio 
de 1943; 

III 
social e de 
Constitui<;:ao 
Lei n 2 9424, 

dispensa do pagamento das contribui<;:oes de interesse das entidades pri vadas de servi<;:o 
forma<;:ao profissional vinculadas ao sistema sindical, de que trata o art. 240 da 

Federal, denominadas terceiros, e da contribui<;:ao social do salarioeduca<;:ao prevista na 
de 24 de dezembro de 1996; 

IV - dispensa do pagamento das contribui<;:oes sociais insti tuidas pelos arts. 1 2 e 2 2 da Lei 
Complementar n• 110, de 29 de junho de 2001. 

Paragrafo unico - Os beneficios referidos neste artigo somente poderao ser usufruidos por ate 3 
(tres) anos-calendario. 

Se<;:ao III 
Do Acesso a Justi<;:a do Trabalho 

Art. 54 - E facul tado ao empregador de microempresa ou de empresa de pequeno porte fazer-se 
substituir ou representar perante a Justi<;:a do Trabalho por terceiros que conhe<;:am dos fatos, ainda que 
nao possuam vinculo trabalhista ou societario. 

CAPITULO VII 
DA FISCALIZACAO ORIENTADORA 

Art. 55 - A fiscaliza<;:ao, no que se refere aos aspectos 
ambiental e de seguran<;:a, das microempresas e empresas de 
prioritariamente orientadora, quando a atividade ou situa<;:ao, por 
compativel com esse procedimento. 

trabalhista, metrol6gico, sanitaria, 
pequeno porte devera ter natureza 
sua natureza, comportar grau de risco 

Paragrafo 1 2 - Sera observado o criteria de dupla visita para lavratura de autos de infra<;:ao, 
salvo quando for constatada infra<;:ao por falta de registro de empregado ou anota<;:ao da Carteira de 
Trabalho e Previdencia Social - CTPS, ou, ainda, na ocorrencia de reincidencia, fraude, resistencia ou 
embara<;:o a fiscaliza<;:ao. 

Paragrafo 2• - VETADO. 

Paragrafo 3• - Os 6rgaos e entidades competentes definirao, em 12 (doze) meses, as atividades e 
si tua<;:oes cuj o grau de risco sej a considerado alto, as quais nao se suj ei tarao ao disposto neste 
artigo. 

Paragrafo 4 9 - 0 disposto neste artigo nao se aplica ao processo administrative fiscal relative 
a tributos, que se dara na forma dos arts. 39 e 40 desta Lei Complementar. 

Art. 56 - As microempresas ou 
poderao realizar negoclos de compra 
internacional, por meio de cons6rcio, 
pelo Poder Executive federal. 

CAPITULO VIII 
DO ASSOCIATIVISMO 

Se<;:ao Unica 
Do Cons6rcio Simples 

as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional 
e venda, de bens e servi<;:os, para os mercados nacional e 
por prazo indeterminado, nos termos e condi<;:oes estabelecidos 

Paragrafo 1• - 0 cons6rcio de que trata o "caput" deste artigo sera composto exclusivamente por 
microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional. 

Paragrafo 2• o cons6rcio referido no "caput" deste artigo destinar-sea ao aumento de 
competitividade e a sua inser<;:ao em novos mercados internes e externos, por meio de ganhos de escala, 
redu<;:ao de custos, gestao estrategica, maior capacita<;:ao, acesso a credito e a novas tecnologias. 

CAPITULO IX 
DO ESTIMULO AO CREDITO E A CAPITALIZACAO 

Se<;:ao I 
Disposi<;:oes Gerais 

Art. 57 - o Poder Executi vo federal propora, sempre que necessaria, medidas no senti do de 
melhorar o acesso das microempresas e empresas de pequeno porte aos mercados de credito e de capitais, 
objetivando a redu<;:ao do custo de transa<;:ao, a eleva<;:ao da eficiencia alocativa, o incentive ao 
ambiente concorrencial e a qualidade do conjunto informacional, em especial o acesso e portabilidade 
das informa<;:oes cadastrais relativas ao credito. 
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Art. 58 - Os bancos comerciais publicos e os bancos multiplos publicos com carteira comercial e 

a Caixa Econ6mica Federal manterao linhas de credito especificas para as microempresas e para as 
empresas de pequeno porte, devendo o montante disponivel e suas condi~oes de acesso ser expressos nos 
respectivos or~amentos e amplamente divulgadas. 

Paragrafo unlco As institui~oes mencionadas no "caput" deste artigo deverao publicar, 
juntamente com os respecti vos balan~os, relatorio circunstanciado dos recursos alocados as linhas de 
credito referidas no "caput" deste artigo e aqueles efetivamente utilizados, consignando, 
obrigatoriamente, as justificativas do desempenho alcan~ado. 

Art. 59 - As insti tui~oes referidas no "caput" do art. 58 desta Lei Complementar devem se 
articular com as respectivas entidades de apoio e representa~ao das microempresas e empresas de pequeno 
porte, no sentido de proporcionar e desenvolver programas de treinamento, desenvolvimento gerencial e 
capacita~ao tecnologica. 

Art. 60 - VETADO. 

Art. 61 - Para fins de apoio crediticio as opera~oes de comercio exterior das microempresas e 
das empresas de pequeno porte, serao utilizados os parametros de enquadramento ou outros instrumentos 
de alta significancia para as microempresas, empresas de pequeno porte exportadoras segundo o porte de 
empresas, aprovados pelo Mercado Comum do Sul - MERCOSUL. 

se~ao II 
Das Responsabilidades do Banco Central do Brasil 

Art. 62 0 Banco Central do Brasil podera disponibilizar dados e informa~oes para as 
institui~oes financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, inclusive por meio do Sistema de 
Informa~oes de Credito - SCR, visando a ampliar o acesso ao credito para microempresas e empresas de 
pequeno porte e fomentar a competi~ao bancaria. 

Paragrafo 1• 0 disposto no "caput" deste artigo alcan~a a disponibiliza~ao de dados e 
informa~oes especificas relativas ao historico de relacionamento bancario e crediticio das 
microempresas e das empresas de pequeno porte, apenas aos proprios titulares. 

Paragrafo 2• - o Banco Central do Brasil podera garantir o acesso simplificado, favorecido e 
diferenciado dos dados e informa~oes constantes no paragrafo 1• deste artigo aos seus respectivos 
interessados, podendo a institui~ao optar por realiza-lo por meio das institui~oes financeiras, com as 
quais o proprio cliente tenha relacionamento. 

Se~ao III 
Das Condi~oes de Acesso aos Depositos Especiais do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT 

Art. 63 - 0 CODEFAT podera disponibilizar recursos financeiros por meio da cria~ao de programa 
especifico para as cooperativas de credito de cujos quadros de cooperados participem 
microempreendedores, empreendedores de microempresa e empresa de pequeno porte bern como suas empresas. 

Paragrafo unico Os recursos referidos no "caput" deste artigo deverao ser destinados 
exclusivamente as microempresas e empresas de pequeno porte. 

CAPITULO X 
DO ESTIMULO A INOVA(AO 

se~ao I 
Disposi~oes Gerais 

Art. 64 - Para os efeitos desta Lei Complementar considera-se: 

I - inova~ao: a concep~ao de urn novo produto ou processo de fabrica~ao, bern como a agrega~ao de 
novas funcionalidades ou caracteristicas ao produto ou processo que implique melhorias incrementais e 
efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando em maior competitividade no mercado; 

II - agencia de fomento: orgao ou institui~ao de natureza publica ou privada que tenha entre os 
seus objetivos o financiamento de a~oes que visem a estimular e promover o desenvolvimento da ciencia, 
da tecnologia e da inova~ao; 

III - Institui~ao Cientifica e Tecnologica - ICT: orgao ou entidade da administra~ao publica que 
tenha por missao institucional, dentre outras, executar atividades de pesquisa basica ou aplicada de 
carater cientifico ou tecnologico; 

IV - nucleo de inova~ao tecnologica: nucleo ou orgao constituido por uma ou mais ICT com a 
finalidade de gerir sua politica de inova~ao; 

v - institui~ao de apoio: institui~oes criadas sob o amparo da Lei n• 8958, de 20 de dezembro de 
1994, com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensao e de desenvolvimento 
institucional, cientifico e tecnologico. 

se~ao II 
Do Apoio a Inova~ao 

Art. 65 - A Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios, e as respectivas agencias de 
fomento, as ICT, os nucleos de inova~ao tecnologica e as insti tui~oes de apoio manterao programas 
especificos para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive quando estas 
revestirem a forma de incubadoras, observando-se o seguinte: 
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I - as condi96es de acesso serao diferenciadas, favorecidas e simplificadas; 

II - o montante disponivel e suas condi96es de acesso deverao ser expressos nos respectivos 
or9amentos e amplamente divulgados. 

Panigrafo 1° - As insti tui96es deverao publicar, juntamente com as respecti vas presta96es de 
contas, relat6rio circunstanciado das estrategias para maximiza9ao da participa9ao do segmento, assim 
como dos recursos alocados as a96es referidas no "caput" deste artigo e aqueles efetivamente 
utilizados, consignando, obrigatoriamente, as justificativas do desempenho alcan9ado no periodo. 

Paragrafo 2° - As pessoas juridicas referidas no "caput" deste artigo terao por meta a aplica9ao 
de, no minima, 20% (vinte por cento) dos recursos destinados a inova9ao para o desenvolvimento de tal 
atividade nas microempresas ou nas empresas de pequeno porte. 

Paragrafo 3° - Os 6rgaos e entidades integrantes da administra9ao publica federal atuantes em 
pesquisa, desenvolvimento ou capacita9ao tecnol6gica terao por meta efetivar suas aplica96es, no 
percentual minima fixado no paragrafo 2 2 deste artigo, em programas e projetos de apoio as 
microempresas ou as empresas de pequeno porte, transmitindo ao Ministerio da Ciencia e Tecnologia, no 
primeiro trimestre de cada ano, informa9ao relativa aos valores alocados e a respectiva rela9ao 
percentual em rela9ao ao total dos recursos destinados para esse fim. 

Paragrafo 4 2 - Fica o Ministerio da Fazenda autorizado a reduzir a zero a aliquota do IPI, da 
Cofins e da Contribui9ao para o PIS/Pasep incidentes na aquisi9ao de equipamentos, maquinas, aparelhos, 
instrumentos, acess6rios sobressalentes e ferramentas que os acompanhem, adquiridos por microempresas 
ou empresas de pequeno porte que atuem no setor de inova9ao tecnol6gica, na forma definida em 
regulamento. 

Art. 66 - No primeiro trimestre do ano subseqliente, os 6rgaos e entidades a que alude o art. 67 
desta Lei Complementar transmitirao ao Ministerio da Ciencia e Tecnologia relat6rio circunstanciado dos 
projetos realizados, compreendendo a analise do desempenho alcan9ado. 

Art. 67 - Os 6rgaos congeneres ao Ministerio da Ciencia e Tecnologia estaduais e municipais 
deverao elaborar e divulgar relat6rio anual indicando o valor dos recursos recebidos, inclusive por 
transferencia de terceiros, que foram aplicados diretamente ou por organiza96es vinculadas, por Fundos 
Setoriais e outros, no segmento das microempresas e empresas de pequeno porte, retratando e avaliando 
os resultados obtidos e indicando as previsoes de a96es e metas para amplia9ao de sua participa9ao no 
exercicio seguinte. 

CAPITULO XI 
DAS REGRAS CIVIS E EMPRESARIAIS 

Se9a0 I 
Das Regras Civis 

Subse9ao I 
Do Pequeno Empresario 

Art. 68 - Considera-se pequeno empresario, para efeito de aplica9ao do disposto nos arts. 970 e 
1179 da Lei no 10406, de 10 de janeiro de 2002, o empresario individual caracterizado como microempresa 
na forma desta Lei complementar que aufira receita bruta anual de ate R$ 36.000,00 (trinta e seis mil 
reais). 

Subse9ao II 
VET ADO 

Art. 69 - VETADO. 

Art. 
reunioes e 
substituidas 
social. 

Se9ao II 
Das Delibera96es Sociais e da Estrutura Organizacional 

70 - As microempresas e as empresas de pequeno porte sao desobrigadas da realiza9ao de 
assembleias em qualquer das situa96es previstas na legisla9ao civil, as quais serao 
por delibera9ao representati va do primeiro ntimero inteiro superior a metade do capital 

Paragrafo 1o - o disposto no "caput" deste artigo nao se aplica caso haja disposi9ao contratual 
em contrario, caso ocorra hip6tese de justa causa que enseje a exclusao de s6cio ou caso urn ou mais 
s6cios ponham em risco a continuidade da empresa em virtude de atos de inegavel gravidade. 

Paragrafo 2 o Nos casas referidos no paragrafo 1 2 deste artigo, realizar-se-a reuniao ou 
assembleia de acordo com a legisla9ao civil. 

Art. 71 - Os empresarios e as sociedades de que trata esta Lei Complementar, nos termos da 
legisla9ao civil, ficam dispensados da publica9ao de qualquer ato societario. 

Se9a0 III 
Do Nome Empresarial 

Art. 72 - As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos da legisla9ao civil, 
acrescentarao a sua firma ou denomina9ao as expressoes "Microempresa" ou "Empresa de Pequeno Porte", ou 
suas respectivas abrevia96es, "ME" ou "EPP", conforme o caso, sendo facultativa a inclusao do objeto da 
sociedade. 



20 

Se<;:ao IV 
Do Protesto de Titulos 

Art. 73 - 0 prates to de titulo, quando o devedor for microempresario ou empresa de pequeno 
porte, e sujeito as seguintes condi<;:oes: 

I - sabre os emolumentos do tabeliao nao incidirao quaisquer acrescimos a titulo de taxas, 
custas e contribui<;:oes para o Estado ou Distrito Federal, carteira de previdencia, fundo de custeio de 
atos gratuitos, fundos especiais do Tribunal de Justi<;:a, bern como de associa<;:ao de classe, criados ou 
que venham a ser criados sob qualquer titulo ou denomina<;:ao, res sal vada a cobran<;:a do devedor das 
despesas de correio, condu<;:ao e publica.;:ao de edital para realiza.;:ao da intima<;:ao; 

II - para o pagamento do titulo em cart6rio, nao podera ser exigido cheque de emissao de 
estabelecimento bancario, mas, feito o pagamento por meio de cheque, de emissao de estabelecimento 
bancario ou nao, a quita<;:ao dada pelo tabelionato de protesto sera condicionada a efetiva liquida<;:ao do 
cheque; 

III o cancelamento do registro de protesto, fundado no pagamento do titulo, sera feito 
independentemente de declara.;:ao de anuencia do credor, salvo no caso de impossibilidade de apresenta<;:ao 
do original protestado; 

IV - para os fins do disposto no "caput" e nos incisos I, II e III do "caput" deste artigo, o 
devedor devera provar sua qualidade de microempresa ou de empresa de pequeno porte perante o 
tabelionato de protestos de titulos, mediante documento expedido pela Junta Comercial ou pelo Registro 
Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso; 

V - quando o pagamento do titulo ocorrer com cheque sem a devida provlsao de fundos, serao 
automaticamente suspensos pelos cart6rios de protesto, pelo prazo de 1 (urn) ano, todos os beneficios 
previstos para o devedor neste artigo, independentemente da lavratura e registro do respectivo 
protesto. 

CAPITULO XII 
DO ACESSO A JUSTICA 

Se<;:ao I 
Do Acesso aos Juizados Especiais 

Art. 74 - Aplica-se as microempresas e as empresas de pequeno porte de que trata esta Lei 
Complementar o disposto no paragrafo 1" do art. 8 2 da Lei n 2 9099, de 26 de seternbro de 1995, e no 
inciso I do "caput" do art. 6Q da Lei nQ 10259, de 1i de-·jliih() de 2001, as quais, assTm-como as pessoas 
fisicas capazes, passam a ser admitidas- como proponentes de a<;:ao perante o Juizado Especial, excluidos 
os cessionarios de direito de pessoas juridicas. 

Se<;:ao II 
Da Concilia<;:ao Previa, Media<;:ao e Arbitragem 

Art. 75 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverao ser estimuladas a utilizar os 
institutos de concilia<;:ao previa, media<;:ao e arbitragem para solu<;:ao dos seus conflitos. 

Paragrafo 1° - Serao reconhecidos de plena direito os acordos celebrados no ambito das comissoes 
de concilia<;:ao previa. 

Paragrafo 2 ° - 0 estimulo a que se ref ere o "caput" deste artigo compreendera campanhas de 
divulga<;:ao, servi<;:os de esclarecimento e tratamento diferenciado, simplificado e favorecido no tocante 
aos custos administrativos e 

honorarios cobrados. 

CAPITULO XIII 
DO APOIO E DA REPRESENTAcAO 

Art. 76 - Para o cumprimento do disposto nesta Lei Complementar, bern como para desenvolver e 
acompanhar politicas publicas voltadas as microempresas e empresas de pequeno porte, o poder publico, 
em consonancia com o Forum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, sob a coordena<;:ao 
do Ministerio do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior, devera incentivar e apoiar a cria<;:ao 
de f6runs com participa<;:ao dos 6rgaos publicos competentes e das entidades vinculadas ao setor. 

Paragrafo unico - 0 Ministerio do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior coordenara com 
as entidades representativas das microempresas e empresas de pequeno porte a implementa<;:ao dos f6runs 
regionais nas unidades da 

federa<;:ao. 

CAPITULO XIV 
DISPOSicOES FINAIS E TRANSITORIAS 

Art. 77 - Promulgada esta Lei Complementar, o Comite Gestor expedira, em 6 (seis) meses, as 
instru<;:oes que se fizerem necessarias a sua execu<;:ao. 

Paragrafo 1° - o Ministerio do Trabalho e Emprego, a Secretaria da Receita Federal, a Secretaria 
da Recei ta Previdenciaria, os Estados, o Distri to Federal e os Municipios deverao edi tar, em 1 (urn) 
ano, as leis e demais atos necessarlOS para assegurar o pronto e imediato tratamento juridico 
diferenciado, simplificado e favorecido as microempresas e as empresas de pequeno porte. 



Paragrafo 2• As empresas publicas e as sociedades de economia mista 
administra~ao publica federal adotarao, no prazo previsto no paragrafo 1• deste artigo, 
necessarias a adapta~ao dos respectivos estatutos ao disposto nesta Lei Complementar. 

Paragrafo 3• - VETADO. 

21 
integrantes da 
as providencias 

Art. 78 - As microempresas e as empresas de pequeno porte que se encontrem sem movimento ha mais 
de 3 (tres) anos poderao dar baixa nos registros dos 6rgaos publicos federais, estaduais e municipais, 
independentemente do pagamento de debitos tributarios, taxas ou multas devidas pelo atraso na entrega 
das respectivas declara~oes nesses periodos. 

Paragrafo 1• - Os 6rgaos referidos no "caput" deste artigo terao o prazo de 60 (sessenta) dias 
para efetivar a baixa nos respectivos cadastros. 

Paragrafo 2• - Ultrapassado o prazo previsto no paragrafo 1• deste artigo sem manifesta~ao do 
6rgao competente, presumir-se-a a baixa dos registros das microempresas e as das empresas de pequeno 
porte. 

Paragrafo 3• - A baixa, na hip6tese prevista neste artigo ou nos demais casos em que venha a ser 
efetivada, inclusive naquele a que se refere o art. 9 2 desta Lei Complementar, nao impede que, 
posteriormente, sejam lan~ados ou cobrados impostos, contribui~oes e respectivas penalidades, 
decorrentes da simples falta de recolhimento ou da pratica, comprovada e apurada em processo 
administrativo ou judicial, de outras irregularidades praticadas pelos empresarlos, pelas 
microempresas, pelas empresas de pequeno porte ou por seus s6cios ou administradores, reputando-se como 
solidariamente responsaveis, em qualquer das hip6teses referidas neste artigo, os titulares, os s6cios 
e os administradores do periodo de ocorrencia dos respectivos fatos geradores ou em periodos 
posteriores. 

Paragrafo 4• - Os titulares ou soclos tambem sao solidariamente responsaveis pelos tributos ou 
contribui~oes que nao tenham sido pagos ou recolhidos, inclusive multa de mora ou de oficio, conforme o 
caso, e juros de mora. 

Art. 79 - Sera concedido, para ingresso no regime diferenciado e favorecido previsto nesta Lei 
Complementar, parcelamento, em ate 120 (cento e vinte) parcelas mensais e sucessivas, dos debitos 
relativos aos tributos e contribui~oes previstos no Simples Nacional, de responsabilidade da 
microempresa ou empresa de pequeno porte e de seu titular ou s6cio, relativos a fatos geradores 
ocorridos ate 31 de janeiro de 2006. 

Paragrafo 1• - 0 valor minimo da parcela mensal sera de R$ 100,00 (cern reais), considerados 
isoladamente os debitos para com a Fazenda Nacional, para com a Seguridade Social, para com a Fazenda 
dos Estados, dos Municipios ou do Distrito Federal. 

Paragrafo 2• - Esse parcelamento alcan~a inclusive debitos inscritos em divida ativa. 

Paragrafo 3 • - 0 parcel amen to sera requerido a respecti va Fa zenda para com a qual o suj ei to 
passivo esteja em debito. 

Paragrafo 4• - Aplicam-se ao disposto neste artigo as demais regras vigentes para parcelamento 
de tributos e contribui~oes federais, na forma regulamentada pelo comite Gestor. 

Art. 80 - 0 art. 21 da Lei n• ?212, de 24 de julho de 1991, fica acrescido dos seguintes 
paragrafos 2. e 3.' passando 0 paragrafo unico a vigorar "como paragrafo 1 2 : 

"Art. 21 -

Paragrafo 2• - E de 11% (onze por cento) sobre o valor correspondente ao limite minimo mensal do 
salario-de-contribui~ao a aliquota de contribui~ao do segurado contribuinte individual que trabalhe por 
conta propria, sem rela~ao de trabalho com empresa ou equiparado, e do segurado facultativo que optarem 
pela exclusao do direito ao beneficio de aposentadoria por tempo de contribui~ao. 

Paragrafo 3• - 0 segurado que tenha contribuido na forma do paragrafo 2• deste artigo e pretenda 
contar o tempo de contribui~ao correspondente para fins de obten~ao da aposentadoria por tempo de 
contribui~ao ou da contagem reciproca do tempo de contribui~ao a que se ref ere o art. 94 da Lei n• 
8213, de 24 de julho de 1991, devera complementar a contribui~ao mensal mediante o recolhimento de mais 
9% (nove por cento), acrescido dos juros morat6rios de que trata o disposto no art. 34 desta Lei." (NR) 

Art. 81 - 0 art. 45 da Lei n• 8212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes 
altera~oes: 

"Art. 45 - ................................................. · · · · · · · · · 

Paragrafo 2• - Para apura~ao e constitui~ao dos creditos a que se refere o paragrafo 1• deste 
artigo, a Seguridade Social utilizara como base de incidencia o valor da media aritmetica simples dos 
maiores salarios- de-contribui~ao, reajustados, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o 
periodo contributivo decorrido desde a competencia julho de 1994. 
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Paragrafo 4• - Sabre os valores apurados na forma dos paragrafos 2 2 e 3• deste artigo incidirao 

juros morat6rios de 0,5% (zero virgula cinco por cento) ao mes, capitalizados anualmente, limitados ao 
percentual maximo de 50% (cinqlienta por cento), e multa de 10% (dez por cento) . 

• • • • 0 0 0 0 ••• 0 0. 0 •• 0 0 •• 0 ••••• 0 0 •• 0 ••• 0 0 •• 0 0 ••• 0 0 ••••••• 0 0 •• 0 

Paragrafo 7• - A contribui~ao complementar a que se refere o paragrafo 3 2 do art. 21 desta Lei 
sera exigida a qualquer tempo, sob pena de indeferimento do beneficia." (NR) 

Art. 82 -A Lei n• 8213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes altera~oes: 

"Art. go -
••••••••• 0 •• 0 •••• 0 0 0 ••• 0 •• 0 0 ••• 0 •• 0 0 0 0 ••• 0 •• 0 ••••••• 0 ••• 0 0 

Paragrafo 1° - 0 Regime Geral de Previdencia Social - RGPS garante a cobertura de todas as 
situa~oes expressas no art. 1• desta Lei, exceto as de desemprego involuntario, objeto de lei 
especifica, e de aposentadoria por tempo de contribui~ao para o trabalhador de que trata o paragrafo 2• 
do art. 21 da Lei n• 8212, de 24 de julho de 1991 . 

. . . . . . . . . · ..................................................... " (NR) 

"Art. 18 - ......................................................... . 

I - ................................................................ . 

c) aposentadoria por tempo de contribui~ao; 

Paragrafo 3• - 0 segurado contribuinte individual, que trabalhe por conta propria, sem rela~ao 
de trabalho com empresa ou equiparado, e o segurado facultativo que contribuam na forma do paragrafo 2 2 

do art. 21 da Lei n• 8212, de 24 de julho de 1991, nao farao jus a aposentadoria por tempo de 
contribui~ao." (NR) 

"Art. 55 - ......................................................... . 

Paragrafo 4° - Nao sera computado como tempo de contribui~ao, para efeito de concessao do 
beneficia de que trata esta subse~ao, o periodo em que o segurado contribuinte individual ou 
facultativo tiver contribuido na forma do paragrafo 2 2 do art. 21 da Lei n• 8212, de 24 de julho de 
1991, salvo se tiver complementado as contribui~oes na forma do paragrafo 3• do mesmo artigo." (NR) 

Art. 83 - 0 art. 94 da Lei n• 8213, de 24 de julho de 1991, fica acrescido do seguinte paragrafo 
2 2 passando o paragrafo unico a vigorar como paragrafo 

1•: 

"Art. 94 

Paragrafo 2 2 Nao sera computado como tempo de contribui~ao, para efeito dos beneficios 
previstos em regimes pr6prios de previdencia social, o periodo em que o segurado contribuinte 
individual ou facultativo tiver contribuido na forma do paragrafo 2 2 do art. 21 da Lei n• 8212, de 24 
de julho de 1991, salvo se complementadas as contribui~oes na forma do paragrafo 3° do mesmo artigo." 
(NR) 

Art. 84 - 0 art. 58 da Consolida~ao das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Dt:!_S:~~eto-Le_~-- n•_ 
54.52, de 01 de maio de 1943, pass a a vigorar acrescido do seguinte paragrafo 3 •: 

"Art. 58 

Paragrafo 3 2 - Poderao ser fixados, para as microempresas e empresas de pequeno porte, por meio 
de acordo ou conven~ao coletiva, em caso de transporte fornecido pelo empregador, em local de dificil 
acesso ou nao servido por transporte publico, o tempo media despendido pelo empregado, bern como a forma 
e a natureza da remunera~ao." (NR) 

Art. 85 - VETADO. 

Art. 86 As materias tratadas nest a Lei Complementar que nao sej am reservadas 
constitucionalmente a lei complementar poderao ser objeto de altera~ao por lei ordinaria. 

Art. 87 - 0 pa~jrp::~f':.Sl .. 1• do art. 3 2 _____ S\_i'l__!:_~ ___ Com]2_~..§'J.1l.":':f.l:.tar n• 63, de 11 de jailei~_g_E:' __ ~ _ _::l __ ~_()_, passa a 
vigorar com a seguinte reda~ao: 

11 Art. 32 - ........................................................... . 

Paragrafo 1 2 - 0 valor adicionado correspondera, para cada Municipio: 

I - ao valor das mercadorias saidas, acrescido do valor das pres ta~oes de servi~os, no seu 
territ6rio, deduzido o valor das mercadorias entradas, em cada ano civil; 
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II - nas hip6teses de tributa~ao simplificada a que se refere o paragrafo unico do art. 146 da 
Constitui~ao Federal, e, em outras situa~6es, em que se dispensem os controles de entrada, considerar
se-a como valor adicionado o percentual de 32% (trinta e dois por cento) da receita bruta . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " (NR) 

Art. 88 - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publica~ao, ressalvado o regime de 
tributa~ao das microempresas e empresas de pequeno porte, que entra em vigor em 01 de julho de 2007. 

Art. 89 - Ficam revogadas, a partir de 1• de julho de 2007, a Lei n 2 9317, de 05 de dezembro de 
1996, e a Lei n• 9841, de 05 de outubro de 1999. 

Brasilia, 14 de dezembro de 2006; 185° da Independencia e 118° da Republica. 

LUIZ INACIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega 
Luiz Marinho 

Luiz Fernando Furlan 
Dilma Rousseff 



ANEXO 01 

ANEXO I LC 123/2006 
Partilha do Simples Nacional - Comercio 

------------------+----------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+ 
Receita Bruta I ALIQUOTA I IRPJ I CSLL I COFINS I PIS/ I INSS I ICMS 
em 12 meses I I I I I PASEP I I 
(em R$) I I I I I I I I 

~-----------------l----------l-------1-------l--------l--------l-------l-------l 
1 Ate 12o.oooloo 1 41oo% 1 oloo% 1 ol21% 1 ol74% 1 oloo% 1 1180% 1 1125% 1 
l-----------------l----------l-------l-------1--------l--------l-------l-------l 
I De 120.000101 a I 5147% I 0100% I 0136% I 1108% I 0100% I 2117% I 1186% I 
I 240. 000 I 00 I I I I I I I I 
l-----------------l----------l-------l-------l--------l--------l-------1-------l 
I De 2 4 0 . 0 0 0 1 01 a I 6 I 8 4% I 0 1 31% I 0 1 31% I 0 1 9 5% I 0 1 2 3% I 2 1 71% I 2 1 3 3% I 
I 36o.oooloo I I I I I I I I 
l-----------------l----------l-------l-------l--------l--------l-------1-------l 
I De 360.000101 a I 7154% I 0135% I 0135% I 1104% I 0125% I 2199% I 2156% I 
I 480.000 I 00 I I I I I I I I 
l-----------------l----------l-------l-------l--------l--------l-------1-------l 
I De 480.000101 a I 7160% I 0135% I 0135% I 1105% I 0125% I 3102% I 2158% I 
I 600.000 I 00 I I I I I I I I 
l-----------------l----------l-------l-------l--------l--------l-------1-------l 
I De 600.000101 a I 8128% I 0138% I 0138% I 1~15% I 0127% I 3128% I 2182% I 
I 720.000 I 00 I I I I I I I I 
l-----------------l----------l-------l-------l--------l--------l-------1-------l 
I De 720.000101 a I 8136% I 0139% I 0139% I 1116% I 0128% I 3130% I 2 184% I 
I 840. 000 I 00 I I I I I I I I 
l-----------------l----------l-------l-------l--------l--------l-------1-------l 
I De 840.000101 a I 8145% I 0139% I 0139% I 1117% I 0128% I 3135% I 2 187% I 
I 960.000 I 00 I I I I I I I I 
l-----------------l----------l-------l-------l--------l--------l-------1-------l 
I De 960.000101 a I 9103% I 0142% I 0142% I 1~25% I 0130% I 3157% I 3 107% I 
I 1.o8o.oooloo I I I I I I I I 
l-----------------l----------l-------l-------l--------l--------l-------1-------l 
I De 1.080.000101 I 9112% I 0143% I 0143% I 1~26% I 0130% I 3160% I 3110% I 
I a 1. 200.0001 00 I I I I I I I I 
l-----------------l----------l-------l-------l--------l--------l-------1-------l 
I De 1.200.000101 I 9195% I 0146% I 0146% I 1138% I 0133% I 3194% I 3138% I 
I a 1. 320.0001 00 I I I I I I I I 
l-----------------1----------l-------l-------l--------l--------l-------l-------l 
I De 1.320.000101 I 10104% I 0146% I 0146% I 1139% I 0133% I 3199% I 3141% I 
I a 1. 440. 0001 00 I I I I I I I I 
l-----------------l----------l-------l-------l--------l--------l-------1-------l 
I De 1.440.000101 I 10113% I 0147% I 0147% I 1140% I 0133% I 4101% I 3145% I 
I a 1. 560.0001 00 I I I I I I I I 
l-----------------l----------l-------l-------l--------1--------l-------l-------l 
I De 1.560.000101 I 10123% I 0147% I 0147% I 1142% I 0134% I 4105% I 3148% I 
I a 1. 680. 0001 00 I I I I I I I I 
l-----------------l----------l-------l-------l--------l--------l-------1-------l 
I De 1.680.000101 I 10132% I 0148% I 0148% I 1~43% I 0134% I 4108% I 3151% I 
I a 1. 800.0001 00 I I I I I I I I 
l-----------------l----------l-------l-------l--------l--------l-------1-------l 
I De 1.800.000101 I 11123% I 0152% I 0152% I 1156% I 0137% I 4144% I 3182% I 
I a 1.92o.oool0o I I I I I I I I 
1-----------------l----------l-------1------- --------1--------1-------1-------1 
I De 1.920.000101 I 11132% I 0152% I 0152% 1157% I 0137% I 4~49% I 3185% I 
1 a 2.o4o.oooloo I I I I I I I 
l-----------------1----------l-------1------- --------1--------1-------1-------1 
I De 2.040.000 101 I 11 142% I 0153% I 0153% 1158% I 0138% I 4152% I 3188% I 
I a 2.16o.oooloo I I I I I I I 
1-----------------l----------1-------l------- --------1--------1-------1-------1 
I De 2.160.000 101 I 11 151% I 0153% I 0153% 1160% I 0138% I 4156% I 3191% I 
I a 2.28o.ooolo0 I I I I I I I 
1-----------------l----------1-------l------- --------1--------1-------1-------1 
I De 2.280.000101 I 11 161% I 0154% I 0154% 1160% I 0138% I 4160% I 3195% I 
I a 2.4oo.oooloo I I I I I I I 
+-----------------+----------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+ 



ANEXO II - LC 123/2006 

Partilha do Simples Nacional - Industria 

------------------+--------+------+------+-------+-------+------+-------+------+ 
Receita Bruta I ALIQU0-1 IRPJ I CSLL I co- I PIS/ I INSS I ICMS I IPI 
em 12 meses I TA I I I FINS I PASEP I I I 
(em R$) I I I I I I I I I 

----------------- --------l------l------l-------l-------l------l-------1------l 
Ate 12o.oooloo 4150% 1 oloo%1 ol21%l ol74% 1 oloo% 1 1180%1 1125% 1 oi50%1 

----------------- --------l------l------l-------l-------1------l-------l------l 
De 120.000101 a 5197% I 0100%1 0136%1 1108% I 0100% I 2117%1 1186% I 0150%1 
240.000 I 00 I I I I I I I I 

----------------- --------l------l------l-------l-------l------l-------l------1 
De 240.000101 a 7134% I 0131%1 0131%1 0195% I 0123% I 2171%1 2~33% I 0 150%1 
360.000 I 00 I I I I I I I I 

----------------- --------l------l------1-------l-------l------l-------l------l 
De 360.000101 a 8104% I 0135%1 0 135%1 1104% I 0125% I 2 199%1 2 156% I 0 150%1 
480.000 I 00 I I I I I I I I 

----------------- --------l------l------l-------l-------l------l-------l------1 
De 480.000101 a 8110% I 0135%1 0135%1 1105% I 0125% I 3 102%1 2~58% I 0150%1 
600.000 I 00 I I I I I I I I 

-----------------l--------l------l------l-------1-------l------l-------l------l 
De 600.000101 a I 8178% I 0138%1 0138%1 1115% I 0127% I 3 128%1 2~82% I 0150%1 
720.000 I 00 I I I I I I I I I 

-----------------l--------l------l------l-------1-------l------l-------l------l 
De 720.000101 a I 8186% I 0139%1 0139%1 1~16% I 0128% I 3130%1 2184% I 0150%1 
840. 000 I 00 I I I I I I I I I 

-----------------l--------l------l------l-------1-------l------l-------l------l 
De 840.000101 a I 8195% I 0139%1 0139%1 1117% I 0128% I 3135%1 2187% I 0150%1 
960.000 I 00 I I I I I I I I I 

-----------------l--------l------l------l-------1-------l------l-------l------l 
De 960.000101 a I 9153% I 0142%1 0142%1 1125% I 0130% I 3157%1 3107% I 0150% 
1.o8o.oooloo I I I I I I I I 

-----------------I--------I------I------I-------I-------I------I-------1-----
De 1.080.000101 I 9162% I 0142%1 0142%1 1126% I 0130% I 3162%1 3110% I 0150% 
a 1.2oo.oooloo I I I I I I I I 

-----------------I--------I------I------I-------I-------I------I-------1-----
De 1.200.000101 I 10145% I 0146%1 0146%1 1138% I 0133% I 3194%1 3138% I 0150% 
a L32o.oooloo I I I I I I I I 

-----------------I--------I------I------I-------I-------I------1-------I-----
De 1.320.000101 I 10154% I 0146% 0146%1 1139% I 0133% I 3199%1 3141% I 0150% 
a L44o.oooloo I I I I I I I 

-----------------1--------1------ ------1-------I-------I------1-------1------
De 1.440.000101 I 10163% I 0147% 0147%1 1140% I 0133% I 4101%1 3145% I 0150%1 
a L56o.oooloo I I I I I I I I 

-----------------1--------1------ ------l-------l-------l------1-------1------1 
De 1.560.000 101 I 10 173% I 0147% 0147%1 1142% I 0134% I 4105%1 3148% I 0150%1 
a L68o.oooloo I I I I I I I I 

-----------------1--------1------ ------1-------l-------1------1-------l------l 
De 1.680.000101 I 10182% I 0148% 0148%1 1143% I 0134% I 4108%1 3151% I 0150%1 
a L8oo.oooloo I I I I I I I I 

----------------- --------1------ ------l-------1-------l------1-------1------l 
De 1.800.000 101 11 173% I 0152%1 0 152%1 1156% I 0137% I 4~44%1 3182% I 0150%1 
a 1.92o.oooloo I I I I I I I 

----------------- --------1------1------1------- -------1------1-------1------1 
De 1.920.000 101 11 182% I 0152%1 0152%1 1157% 0137% I 4149%1 3185% I 0150%1 
a 2.o4o.oooloo I I I I I I I 

----------------- --------1------1------1------- -------1------1-------1------1 
De 2.040.000 101 11 192% I 0153%1 0153%1 1158% 0138% I 4152%1 3188% I 0150%1 
a 2.16o.oooloo I I I I I I I 

----------------- --------1------1------1------- -------1------1-------1------1 
De 2.160.000 101 12 101% I 0153%1 0153%1 1160% 0138% I 4156%1 3191% I 0150%1 
a 2.28o.oooloo I I I I I I I 

----------------- --------1------1------1------- -------1------1-------1------1 
De 2 . 2 8 0 . 0 0 0 1 01 12 1 11% I 0 1 54% I 0 I 54% I 1 1 6 0% 0 1 3 8% I 4 1 6 0% I 3 1 9 5% I 0 1 50% I 
a 2.4oo.oooloo I I I I I I I 

+-----------------+--------+------+------+-------+-------+------+-------+------+ 
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ANEXO III - LC 123/2006 

Partilha do Simples Nacional - ServiGos e LocaGao de Bens M6veis 

+-----------------+----------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+ 
I Receita Bruta ALIQUOTA I IRPJ I CSLL I COFINS I PIS/ I INSS I ISS 
I em 12 meses I I I I PASEP I I I 
I (em R$) I I I I I I I 
1----------------- ----------l-------l-------l--------1--------l-------l-------l 
1 Ate 12o.ooo,oo 6,oo% 1 o,oo% 1 o,39% 1 1,19% 1 o,oo% 1 2,42% 1 2,oo% 1 
1----------------- ----------l-------l-------l--------1--------l-------l-------l 
I De 120.000,01 a 8,21% I 0,00% I 0,54% I 1,62% 0,00% I 3,26% I 2,79% I 
I 24o.ooo,oo I I I I I I 
1----------------- ----------1-------1-------1-------- --------1-------1-------1 
I De 240.000,01 a 10,26% I 0,48% I 0,43% I 1,43% 0,35% I 4,07% I 3,50% I 
I 36o.ooo,oo I I I I I I 
1----------------- ----------1-------1-------1-------- --------1-------1-------1 
I De 360.000,01 a 11,31% I 0,53% I 0,53% I 1,56% 0,38% I 4,47% I 3,84% I 
I 48o.ooo,oo I I I I I I 
1----------------- ----------1-------1-------1-------- --------1-------1-------1 
I De 480.000,01 a 11,40% I 0,53% I 0,52% I 1,58% 0,38% I 4,52% I 3,87% I 
I 6oo. ooo, oo I I I I I I I 
1----------------- ----------1-------1-------1-------- --------1-------1-------1 
I De 600.000,01 a 12,42% I 0,57% I 0,57% I 1,73% I 0,40% I 4,92% I 4,23% I 
I no.ooo,oo I I I I I I I 
1----------------- ----------l-------l-------1--------l--------l-------l-------l 
I De 720.000,01 a 12,54% I 0,59% I 0,56% I 1,74% I 0,42% I 4,97% 4,26% I 
I 84o.ooo,oo I I I I I 
1----------------- ---------- ------- -------1--------1--------1------- -------1 
I De 840.000,01 a 12,68% 0,59% 0,57% I 1,76% I 0,42% I 5,03% 4,31% I 
I 96o.ooo,oo I I I I 
1----------------- ---------- ------- -------1--------1--------1------- -------1 
I De 960.000,01 a 13,55% 0,63% 0,61% I 1,88% I 0,45% I 5,37% 4,61% I 
1 l.o8o.ooo,oo I I I I 
1----------------- ---------- ------- -------1--------1--------1------- -------1 
I De 1.080.000,01 13,68% 0,63% 0,64% I 1,89% I 0,45% I 5,42% 4,65% I 
1 a 1.2oo.ooo,oo I I I I 
1----------------- ---------- ------- -------1--------1--------1------- -------1 
I De 1. 2 0 0 . 0 0 0, 01 14, 9 3% 0, 6 9% 0 , 6 9% I 2 , 0 7% I 0, 50% I 5 , 9 8% I 5 , 0 0% I 
1 a 1.32o.ooo,oo I I I I I 
1----------------- ---------- ------- -------1--------1--------1-------1-------1 
I De 1.320.000,01 15,06% 0,69% 0,69% I 2,09% I 0,50% I 6,09% I 5,00% I 
1 a 1.44o.ooo,oo I I I I I 
1----------------- ---------- -------l-------l--------l--------1-------l-------l 
I De 1.440.000,01 15,20% 0,71% I 0,70% I 2,10% I 0,50% I 6,19% I 5,00% I 
I a 1. 56o. ooo, oo I I I I I I I I 
l-----------------l----------l-------1-------l--------l-------- -------1-------1 
I De 1.560.000,01 I 15,35% I 0,71% I 0,70% I 2,13% I 0,51% 6,30% I 5,00% I 
I a 1.68o.ooo,oo I I I I I I I 
l-----------------l----------l-------l-------1--------l-------- -------1-------1 
I De 1.680.000,01 I 15,48% I 0,72% I 0,70% I 2,15% I 0,51% 6,40% I 5,00% I 
I a L8oo.ooo,oo I I I I I I I 
l-----------------l----------1-------l-------l--------l-------- -------1-------1 
I De 1.800.000,01 I 16,85% I 0,78% I 0,76% I 2,34% I 0,56% 7,41% I 5,00% I 
I a 1.92o.ooo,oo I I I I I I I 
l-----------------l----------l-------l-------1--------l-------- -------1-------1 
I De 1.920.000,01 I 16,98% I 0,78% I 0,78% I 2,36% I 0,56% 7,50% I 5,00% I 
1 a 2.o4o.ooo,oo I I I I I I I 
l-----------------l----------l-------1-------l--------l-------- -------1-------1 
I De 2.040.000,01 I 17,13% I 0,80% I 0,79% I 2,37% I 0,57% 7,60% I 5,00% I 
1 a 2.16o.ooo,oo I I I I I I I I 
l-----------------l----------l-------l-------l--------l--------l-------1-------l 
I De 2.160.000,01 I 17,27% I 0,80% I 0,79% I 2,40% I 0,57% I 7,71% I 5,00% I 
I a 2.28o.ooo,oo I I I I I I I I 
l-----------------l----------l-------l-------l--------l--------l-------1-------l 
I De 2.280.000,01 I 17,42% I 0,81% I 0,79% I 2,42% I 0,57% I 7,83% I 5,00% I 
1 a 2. 4oo. ooo, oo I I I I I I I I 
+-----------------+----------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+ 



ANEXO IV - LC 123/2006 
Partilha do Simples Nacional - Servi9os 

r------------------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ 
I Receita Bruta I ALIQUOTA I IRPJ CSLL I COFINS PIS/ I ISS 
I em 12 meses I I I I I PASEP I I 

I (em R$) I I I I I I 

1------------------1-----------1-------- ---------1---------1---------1--------1 
1 Ate 12o.ooo,oo 1 4,50% 1 o,oo% 1,22% 1 1,28% 1 o,oo% 1 2,oo% 1 
1------------------1-----------1-------- ---------1---------1---------1--------1 
I De 120.000,01 a I 6,54% I 0,00% 1,84% I 1,91% 0,00% I 2,79% 1 

I 24o. ooo, oo I I I I I 

1------------------1-----------1-------- --------- --------- ---------1--------1 
I De 240.000,01 a I 7,70% I 0,16% 1,85% 1,95% 0,24% I 3,50% I 

I 36o.ooo,oo I I I I 

1------------------ -----------1-------- --------- --------- ---------1--------1 
I De 360.000,01 a 8,49% I 0,52% 1,87% 1,99% 0,27% I 3,84% I 

1 48o.ooo,oo 1 1 1 
1------------------ -----------1-------- --------- --------- ---------1--------1 
I De 4 8 0 . 0 0 0 , 01 a 8, 9 7% I 0, 8 9% 1, 8 9% 2 , 0 3% 0, 2 9% I 3 , 8 7% I 

1 6oo.ooo,oo 1 1 1 
1------------------ -----------1-------- --------- --------- ---------1--------1 
I De 600.000,01 a 9,78% I 1,25% 1,91% 2,07% 0,32% I 4,23% I 

1 72o.ooo,oo 1 1 1 
1------------------ -----------1-------- --------- --------- ---------1--------1 
I De 720.000,01 a 10,26% I 1,62% 1,93% 2,11% 0,34% I 4,26% I 

1 84o.ooo,oo 1 I I 

1------------------ -----------1-------- --------- --------- ---------1--------1 
I De 840.000,01 a 10,76% I 2,00% 1,95% 2,15% 0,35% I 4,31% I 

I 96o. ooo, oo I I I I 

l------------------l-----------1--------l---------l--------- ---------1--------1 
I De 96 0 . 0 0 0, 01 a I 11, 51% I 2 , 3 7% I 1, 9 7% I 2 , 19% 0, 3 7% I 4 , 61% I 

I 1.o8o.ooo,oo I I I I I I 

l------------------l-----------l--------1---------l--------- ---------1--------1 
I De 1.080.000,01 I 12,00% I 2,74% I 2,00% I 2,23% 0,38% I 4,65% I 

1 a 1.2oo.ooo,oo I I I I I I 

l------------------l-----------l--------l---------l---------l---------l--------1 
I De 1.200.000,01 I 12,80% I 3,12% I 2,01% I 2,27% I 0,40% I 5,00% I 

I a 1.32o.ooo,o0 I I I I I I 

1------------------1----------- --------1---------l---------l---------l--------l 
I De 1.320.000,01 I 13,25% 3,49% I 2,03% I 2,31% I 0,42% I 5,00% I 

1 a L44o.ooo,oo I I I I I I 

1------------------1----------- --------1--------- ---------1---------1--------1 
I De 1.440.000,01 I 13,70% 3,86% I 2,05% 2,35% I 0,44% I 5,00% I 

1 a L56o.ooo,oo I I I I I 

1------------------1----------- --------1--------- ---------1---------1--------1 
I De 1. 56 0 . 0 0 0, 01 I 14, 15% 4 , 2 3% I 2 , 0 7% 2 , 3 9% I 0 , 4 6% I 5 , 0 0% I 

1 a L68o.ooo,oo I I I I I 

1------------------1----------- --------1--------- ---------1---------1--------1 
I De 1. 6 8 0 . 0 0 0 , 0 1 I 14 , 6 0% 4 , 6 0% I 2 , 1 0% 2 , 4 3 % I 0 , 4 7 % I 5 , 0 0% I 

1 a L8oo.ooo,oo I I I I I 

1------------------1----------- --------1--------- ---------1---------1--------1 
I De 1. 8 0 0 . 0 0 0, 01 I 15 , 0 5% 4 , 9 0% I 2 , 19% 2 , 4 7% I 0 , 4 9% I 5 , 0 0% I 

1 a 1.92o.ooo,o0 I I I I I 

l------------------l-----------1--------l--------- ---------1---------1--------1 
I De 1. 9 2 0 . 0 0 0, 01 I 15 , 50% I 5, 21% I 2 , 2 7% 2 , 51% I 0 , 51% I 5 , 0 0% I 

I a 2.o4o.ooo,oo I I I I I I 

l------------------l-----------1--------l--------- ---------1---------1--------1 
I De 2.040.000,01 I 15,95% I 5,51% I 2,36% 2,55% I 0,53% I 5,00% I 

I a 2.16o.ooo,o0 I I I I I I I 

l------------------l-----------l--------l---------l---------l---------l--------1 
I De 2.160.000,01 I 16,40% I 5,81% I 2,45% I 2,59% I 0,55% I 5,00% I 

I a 2.28o.ooo,oo I I I I I I I 

l------------------l-----------l--------l---------l---------l---------l--------1 
I De 2.280.000,01 I 16,85% I 6,12% I 2,53% I 2,63% I 0,57% I 5,00% I 

I a 2.4oo.ooo,oo I I I I I I I 

+------------------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ 
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ANEXO V - LC 123/2006 

1 - Sera apurada a relaGao (r) conforme abaixo: 

(r) Folha de Salarios incluidos encargos (em 12 meses) Receita Bruta (em 
12 meses) 

2 - Na hip6tese em que (r) seja maior ou igual a 0,40 (quarenta centesimos), 
as aliquotas do Simples Nacional relativas ao IRPJ, PIS/Pasep, CSLL e Cofins 
corresponderao ao seguinte: 

+--------------------------------------+---------------------------------------+ 
I Receita Bruta em 12 meses (em R$) I IRPJ, PIS/PASEP, COFINS E CSLL I 

l--------------------------------------l---------------------------------------1 
1 Ate 12o.ooo,oo 1 4,oo% 1 
1--------------------------------------l---------------------------------------l 
I De 120.000,01 a 240.000,00 I 4,48% I 

l--------------------------------------1---------------------------------------l 
I De 240.000,01 a 360.000,00 I 4,96% I 

l--------------------------------------l---------------------------------------1 
I De 360.000,01 a 480.000,00 I 5,44% I 

l--------------------------------------l---------------------------------------1 
I De 480.000,01 a 600.000,00 I 5,92% I 

l--------------------------------------l---------------------------------------1 
I De 600.000,01 a 720.000,00 I 6,40% I 

l--------------------------------------l---------------------------------------1 
I De 720.000,01 a 840.000,00 I 6,88% I 

l--------------------------------------l---------------------------------------1 
I De 840.000,01 a 960.000,00 I 7,36% I 

1--------------------------------------l---------------------------------------l 
I De 960.000,01 a 1.080.000,00 I 7,84% I 

l--------------------------------------l---------------------------------------1 
I De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 I 8,32% I 

l--------------------------------------l---------------------------------------1 
I De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 I 8,80% I 

l--------------------------------------l---------------------------------------1 
I De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 I 9,28% I 

1--------------------------------------l---------------------------------------l 
I De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 I 9,76% I 

l--------------------------------------l---------------------------------------1 
I De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 I 10,24% I 

l--------------------------------------1---------------------------------------l 
I De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 I 10,72% I 

l--------------------------------------l---------------------------------------1 
I De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 I 11,20% I 

1--------------------------------------l---------------------------------------l 
I De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 I 11,68% I 
l--------------------------------------l---------------------------------------1 
I De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 I 12,16% \ 
l--------------------------------------1---------------------------------------l 
I De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 I 12,64% I 

1--------------------------------------\---------------------------------------l 
I De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 I 13,50% I 

+--------------------------------------+---------------------------------------+ 

3 - Na hip6tese em que (r) seja maior ou igual a 
centesimos) e menor que 0,40 (quarenta centesimos), a 
Nacional relativa ao IRPJ, PIS/Pasep, CSLL e Cofins para 
receita bruta sera igual a 14,00% (catorze par cento). 

0,35 (trinta e cinco 
aliquota do Simples 

todas as faixas de 

4 - Na hip6tese em que (r) seja maior ou igual a 0,30 (trinta centesimos) e 
menor que 0,35 (trinta e cinco centesimos), a aliquota do Simples Nacional 
relativa ao IRPJ, PIS/Pasep, CSLL e Cofins para todas as faixas de receita bruta 
sera igual a 14,50% (catorze inteiros e cinquenta centesimos par cento). 

5 - Na hip6tese em que (r) seja menor que 0,30 (trinta centesimos), a 
aliquota do Simples Nacional relativa ao IRPJ, PIS/Pasep, CSLL e Cofins para 
todas as faixas de receita bruta sera igual a 15,00% (quinze par cento). 
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6 - Somar-se-a a aliquota do Simples Nacional relativa ao IRPJ 1 PIS/Pasep 1 

CSLL e Cofins apurada na forma acima a parcela correspondente ao ISS prevista no 
Anexo IV desta Lei Complementar. 

7 - A partilha das receitas relativas ao IRPJ 1 PIS/Pasep 1 CSLL e Cofins 
arrecadadas na forma deste Anexo sera realizada com base nos seguintes 
percentuais: 

+------------------------------------+--------+---------+---------+------------+ 
I Receita Bruta em 12 meses (em R$) I IRPJ I CSLL I COFINS I PIS/PASEP I 

l------------------------------------l--------l---------l---------1------------l 
1 Ate 12o.oooloo 1 oloo% 1 491oo% 1 511oo% 1 oloo% 1 
l------------------------------------1--------l---------l---------l------------l 
I De 120.000101 a 240.000100 I 0100% I 49100% I 51100% I 0 100% I 

l------------------------------------l--------l---------l---------l------------1 
I De 2 4 0 . 0 0 0 I 01 a 3 6 0 . 0 0 0 I 0 0 I 4 5 1 0 0% I 2 3 I 0 0% I 2 7 I 0 0% I 5 I 0 0% I 

1------------------------------------l-------- ---------1---------1------------1 
I De 360.000101 a 480.000100 I 45100% 23100% I 27100% I 5100% I 

1------------------------------------l-------- ---------1---------1------------1 
I De 4 8 0 . 0 0 0 I 01 a 6 0 0 . 0 0 0 I 0 0 I 4 5 I 0 0% 2 3 I 0 0% I 2 7 I 0 0% I 5 I 0 0% I 

1------------------------------------l-------- ---------1---------1------------1 
I De 6 0 0 . 0 0 0 I 01 a 7 2 0 . 0 0 0 I 0 0 I 4 5 I 0 0% 2 3 I 0 0% I 2 7 I 0 0% I 5 I 0 0% I 

l------------------------------------1-------- ---------1---------1------------1 
I De 720.000101 a 840.000100 I 45100% 23100% I 27100% I 5100% I 

1------------------------------------l-------- ---------1---------1------------1 
I De 840.000 101 a 960.000 100 I 45100% 23100% I 27100% I 5100% I 

1------------------------------------l-------- ---------1---------1------------1 
I De 9 6 0 . 0 0 0 I 01 a 1. 0 8 0 . 0 0 0 I 0 0 I 4 5 I 0 0% 2 3 I 0 0% I 2 7 I 0 0% I 5 I 0 0% I 

1------------------------------------l-------- ---------1---------1------------1 
I De 1.080.000101 a 1.200.000100 I 45100% I 23100% I 27100% I 5100% I 

l----------------------------------~-l--------l---------l---------1------------l 
I De 1.200.000101 a 1.320.000100 I 45100% I 23100% I 27100% I 5100% I 

l------------------------------------1--------l---------l---------l------------l 
I De 1.320.000101 a 1.440.000100 I 45100% I 23100% I 27100% I 5100% I 

1------------------------------------l--------l---------l---------l------------l 
I De 1. 4 4 0 . 0 0 0 I 01 a 1. 56 0 . 0 0 0 I 0 0 I 4 5 1 0 0% I 2 3 1 0 0% I 2 7 1 0 0% I 5 1 0 0% I 

l------------------------------------l--------l---------l---------l------------1 
I De 1.560.000101 a 1.680.000100 I 45100% I 23100% I 27100% I 5100% I 

l------------------------------------l--------l---------l---------l------------1 
I De 1.680.000101 a 1.800.000100 I 45100% I 23100% I 27100% I 5100% I 

l------------------------------------l--------l---------1---------l------------l 
I De 1.800.000 101 a 1.920.000 100 I 45100% I 23100% I 27100% I 5100% I 

l------------------------------------1--------l---------l---------l------------l 
I De 1.920.000101 a 2.040.000100 I 45100% I 23100% I 27100% I 5100% I 

l------------------------------------l--------1---------l---------l------------l 
I De 2.040.000101 a 2.160.000100 I 45100% I 23100% I 27100% I 5100% I 

l------------------------------------l--------1---------l---------l------------l 
I De 2.160.000 101 a 2.280.000100 I 45~00% I 23100% I 27100% I 5100% I 

l------------------------------------l--------l---------1---------l------------l 
I De 2.280.000 101 a 2.400.000100 I 45100% I 23100% I 27100% I 5100% I 

+------------------------------------+--------+---------+---------+------------+ 
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ANEXO E 

LEI COMPLEMENTAR N° 40, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2001 
(DOM DE 18.12.2001) 

Dispoe sabre os tributos municipais e da outras providencias. 

A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANA, aprovou e eu Prefeito Municipal, sanciono 
a seguinte lei complementar: 

Art. 1° - Esta lei complementar dispoe sabre os tributos municipais e da outras providencias. 

CAPITULO I 
DO IMPOSTO SOBRE SERVI~OS 

se.;ao I 
Da Hip6tese de Incidencia 

Art. 2° - Hip6tese de incidencia do Impasto Sabre Servi.;os e toda presta<;ao de servi<;o, qualquer que 
seja sua natureza, de acordo com a lista prevista no Anexo I, parte integrante desta lei, ainda que esses nao 
se constituam como atividade preponderante do prestador. 

Art. 3° - Considera-se ocorrido o fato imponivel quando consumada a atividade em que, consiste a 
presta.;ao do servi.;o ou: 

I - no caso de tributo fixo anual, no dia primeiro de janeiro de cada exercicio, ou, em se tratando de 
inicio de atividade, na data do pedido de inscri.;ao no cadastro fiscal; 

mensal. 
II - no caso de servi.;o de constru.;ao civil, onde a execu<;ao seja continuada, na data de cada medi<;ao 

Art. 4° - As aliquotas do impasto sao: 

se.;ao II 
Das Aliquotas 

I- transporte coletivo, arrendamento mercantil ("leasing"), servi.;os para destinatarios no exterior, 
operadoras de plano de assistencia a saude e cooperati vas de servi.;os, escolas do ensino fundamental, 
educa<;ao pre-escolar, educa<;ao media de forma.;ao geral e ensino superior: 2,0% (dois por cento); 

II- limpeza, conserva<;ao e vigilancia: 2,5% (dois e meio por cento); 

III - hospitais, sanat6rios, manic6mios, casas de saude, prontos-socorros e servi.;os de registros 
publicos, cart6rios e notariais: 4,0% (quatro por cento); 

IV- demais atividades: 5,0% (cinco por cento). 

Se<;ao III 
Da Sujei.;ao Passiva 

Art. 5° - Sujeito passivo e o contribuinte ou o responsavel. 

Subse.;ao I 
Do Contribuinte 

Art. 6° - Contribuinte e o prestador do servi<;o. 

Subse.;ao II 
Do Responsavel 

Art. 7° Responsavel e o sujeito passivo que, estando vinculado ao fato imponivel da obriga<;ao 
tributaria, mesmo nao sendo contribuinte, esteja obrigado ao pagamento do impasto devido por aquele. 

Paragrafo linico - Revogado. 

Art. 8° - Sao responsaveis pela reten.;ao na fonte e respectivo recolhimento: 

I - o usuario ou a fonte pagadora do servi<;o, pelo imposto devido pelo prestador que nao emitiu 
documento fiscal; 

II - o usuario ou a fonte pagadora do servi.;o, pelo impasto devido por servi.;o prestado que resultar 
de trabalho pessoal do contribuinte quando este nao apresentar comprovante de inscri.;ao no cadastro fiscal; 

I II - REVOGADO. 

IV - a distribuidora de Loterias e as operadoras de jogos eletr6nicos, pelo impasto devido pelas 
redistribuidoras; 

v - o proprietario do estabelecimento, o locatario ou cessionarlo do espa.;o ou o promotor do evento, 
pelo impasto devido pelo prestador nos casas de bailes, shows, festivais, recitais e congeneres, bern como a 
execu<;ao de musica, individualmente ou por conjunto; 
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VI - o proprietario do im6vel onde e prestado servi~o de constru~ao civil, pelo impasto devido pelo 

prestador, quando este nao comprovar o respectivo pagarnento ao Municipio de Curitiba; 

VII as entidades de administra~ao de desporto, entidades de pratica desportiva ou ligas, pelo 
impasto devido pelas empresas comerciais, administradoras das salas de bingos e congeneres; 

VIII - o usuario ou a fonte pagadora do servi~o pelo impasto apurado mediante notas fiscais com prazo 
de validade vencido; 

IX os proprietarios ou arrendatarios de mesas, aparelhos, equiparnentos, maquinas de jogos ou 
similares, pelo impasto devido pelo prestador de servi~o. 

X - o tomador ou intermediario do servi~o proveniente do exterior do Pais ou cuja presta~ao se tenha 
iniciado no exterior do Pais; (AC) 

XI - a pessoa juridica de direito publico, 
servi~os descritos nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 
17.10 da 1ista de servi~os anexa. 

ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediaria dos 
7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 

Paragrafo 1 2 - Sao ap1icaveis aos condominios e outros entes despersonalizados, os incisos "I" e "II 2 , 
deste artigo. 

Paragrafo 2 2 - Os responsaveis mencionados nos incisos V, VII e IX responderao so1idariarnente pelo 
impasto devido, nao se admitindo beneficia de ordem. 

Paragrafo 3 2 - Compete ao responsavel efetuar a reten~ao do impasto na fonte no ato do pagarnento do 
servi~o, sendo exc1uida a sua responsabi1idade na hip6tese da comprova~ao do recolhimento do impasto 
respectivo." 

Paragrafo 4 2 - No caso do paragrafo anterior, se o reco1himento por reten~ao na fonte u1trapassar o 
mes de competencia em que o impasto deveria ter sido reco1hido pelo contribuinte, este fica sujeito a mu1ta e 
demais acrescimos decorrentes da posterga~ao, que deverao tambem, no ato do pagamento, serem retidos e 
reco1hidos pe1o responsavel. 

Paragrafo 52 
paragrafos anteriores, 

A fal ta de reten~ao e recolhimento do impasto, mul ta e acrescimos na forma dos 
suj ei ta o responsavel ao recolhimento dos val ores nao retidos na forma do art. 7 2 

desta lei. 
Art. 8 2-A - Sao responsaveis, na qualidade de substitutes tributarios: 

I - o tomador ou intermediario do servi~o proveniente do exterior do pais ou cuja presta~ao tenha se 
iniciado no exterior do pais; 

II - a pessoa juridica de direito privado, 
servi~os descri tos nos subi tens 3. 05, 7. 02, 7. 04, 
17.10 da lista de servi~os anexa. 

ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediaria dos 
7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 

Paragrafo Uilico. Os responsaveis de que trata este artigo estao obrigados ao recolhimento integral do 
impasto devido e, quando for o caso, de multa e acrescimos legais, independentemente de ter sido efetuada a 
sua reten~ao na fonte. 

Se~ao IV 
Dos Autonomos e das Sociedades de Profissionais 

Art. 9 2 - As presta~oes de servi~os consistentes no trabalho pessoal do proprio contribuinte serao 
gravadas por tributo fixo anual, nos seguintes valores: 

I- profissionais autonomos com curso superior: ate R$ 500,00 (quinhentos reais); 

II - profissionais autonomos sem curso superior: ate R$ 250,00 (duzentos e cinqUenta reais). 

Paragrafo Uilico - A regra deste artigo aplica-se somente aos prestadores de servi~os regularmente 
inscritos em cadastro fiscal. 

Art. 10 - As sociedades profissionais, que prestem os servi~os relacionados no paragrafo 2 2 , deste 
artigo, ficarn sujeitas ao impasto na forma anual fixa, mu1tiplicado pe1o nUffiero de profissionais habilitados, 
s6cios, empregados ou nao, que prestem servi~os em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade 
pessoal, desde que: 

I - constituarn-se como sociedades civis de traba1ho profissional, sem cunho empresaria1; 

II - nao sejarn constituidas sob forma de sociedade por a~oes, ou de outras sociedades comerciais ou a 
elas equiparadas; 

III - as atividades limitem-se exclusivamente aos servi~os de uma das a1ineas do paragrafo 2 2 , deste 
artigo; 

IV - nao possua pessoa juridica como s6cio; 

v - os profissionais que a compoem devem possuir habilita~ao especifica para a presta~ao dos servi~os 
descritos em uma das alineas do paragrafo 2°, deste artigo; 

VI - seus equipamentos, instrumentos e maquinario, sejam necessarlos a realiza~ao da atividade fim e 
usados exclusivarnente pelo profissional habilitado na execu~ao do servi~o pessoal e intelectua1 
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em nome da sociedade. 

Paragrafo 1° - Para o enquadramento como sociedade profissional com vistas a 
devera ser apresentado requerimento, acompanhado da documentayao comprobat6ria 
requisitos, no prazo maximo de 30 (trinta) dias antes do inicio do exercicio fiscal. 

tributayao fixa anual, 
do preenchimento dos 

Paragrafo 2• - Sao consideradas sociedades profissionais os serviyos prestados por: 

a) medicos; 
b) enfermeiros; 
c) fonoaudi6logos; 
d) proteticos; 
e) medicos veterinarios; 
f) contadores e tecnicos em contabilidade; 
g) agentes da propriedade industrial; 
h) advogados; 
i) engenheiros; 
j) arquitetos; 
1) urbanistas; 
m) agronomos; 
n) dentistas; 
o) economistas; 
p) psic6logos e psicanalistas 
q) fisioterapeutas; 
r) terapeutas ocupacionais; 
s) nutricionistas; 
t) administradores; 
u) jornalistas; 
v) ge6logos. 

Art. 11 - Considera-se ocorrido o fato imponivel da prestayao de serviyo por sociedades profissionais, 
no dia 01 de janeiro de cada exercicio, ou, em se tratando de inicio de atividade, na data do pedido de 
inscriyao no cadastro fiscal. 

Paragrafo linico Tratando-se de pedido originario de inscriyao de sociedades profissionais no 
cadastro fiscal, o valor do impasto sera calculado proporcionalmente ao nlimero de meses decorridos entre a 
data do inicio da atividade e 31 de dezembro do mesmo exercicio. 

Art. 12 - 0 impasto sera lanyado de oficio. 

Seyao v 
Da Base Imponivel 

Art. 13 - Base disponivel e valor ou preyo total do serviyo, quando nao se tratar de tributo fixo. 

Paragrafo unico - 0 Poder Executivo podera estabelecer criterios para estimativa de base disponivel de 
atividade de dificil controle de fiscalizayao. 

Art. 14 - As prestayoes de serviyos consistentes no trabalho pessoal do proprio contribuinte serao 
gravadas por tributo fixo anual. 

Art. 15 - Observadas as normas de Lei Complementar a Constituiyao, todos os serviyos, cuja prestayao 
envolva fornecimento ou aplicayao de materiais, bens ou coisas, substancias ou insumos, ficam tambem sujeitos 
ao impasto sabre serviyos. 

Seyao VI 
Do Lanyamento 

Art. 16 - Os contribuintes, cujo impasto for calculado por meio de aliquotas percentuais, deverao 
declarar e recolher o respectivo impasto na forma e prazos fixados em regulamento. 

Paragrafo unico 
importancia a recolher. 

0 disposto neste artigo nao exclui o dever de declarar o fato de nao haver 

Art. 17 os prestadores de serviyos de construyao civil poderao declarar e pagar mensalmente o 
impasto para cada obra. 

Art. 18 - Os contribuintes sujeitos a tributayao fixa terao seu impasto lanyado pela Fazenda Municipal 
e serao notificados da exigencia mediante publicayao de edital no 6rgao de imprensa oficial local. 

Paragrafo linico - 0 edital de notificayao, contera: 

I - nome do contribuinte com a respectiva inscriyao municipal; 

II - valor do impasto; 

III - prazo para pagamento; e 

IV - prazo para impugnayao da exigencia. 

Art. 19 - os responsaveis deverao recolher o impasto na forma e prazos fixados em regulamento. 
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Art. 20 - A constitui~ao do credito tributario por lan~amento de oficio sera formalizada por auto de 

infra~ao. 

Art. 21 - 0 auto de infra~ao contera: 

I - a qualifica~ao do autuado; 

II - o local, a data e a hora da lavratura; 

III - a descri~ao do fato; 

IV - a disposi~ao legal infringida e a penalidade aplicavel; 

V - a determina~ao da exigencia e a intima~ao para cumpri-la ou impugna-la no prazo de 30 (trinta) 
dias; e 

VI - a assinatura do autuante e a indica~ao de seu cargo ou fun~ao. 

Paragrafo linico - As omissoes ou incorre~oes do auto nao acarretarao nulidades, quando nele constarem 
elementos suficientes para a determina~ao da infra~ao. 

Art. 22 - Far-se-a a intima~ao do auto de infra~ao: 

I - por via postal, com prova de recebimento; ou 

II - pelo autor do procedimento, provada com a assinatura do contribuinte, seu mandatario ou preposto, 
ou, no caso de recusa, com declara~ao escrita de quem o intimar; e 

III - por edital, quando resultarem improficuos quaisquer dos meios referidos nos incisos anteriores. 

Paragrafo 1• - 0 edital sera publicado, uma unica vez, em 6rgao de imprensa oficial local e afixado em 
dependencia franqueada ao publico, do 6rgao encarregado da intima~ao. 

Paragrafo 2• - Considera-se feita a intima~ao: 

I - na data de recebimento, por via postal, e se a data for omitida, quinze dias ap6s a entrega da 
intima~ao a agencia postal; ou 

II - na data da ciencia do intimado ou da declara~ao de quem fizer a intima~ao, se pessoal; 

III - trinta dias ap6s a publica~ao ou afixa~ao do edital, se for o meio utilizado. 

Se~ao VII 
Do Regime Especial de Fiscaliza~ao 

Art. 23 - Quando o sujeito passivo da obriga~ao tributaria oferecer a Administra~ao dados inexatos ou 
que nao mere~am fe, bern como, na hip6tese de nao fornece-los, o mesmo ficara sujeito a regime especial de 
fiscaliza~ao, do qual resultara a fixa~ao, por arbitramento, do valor do impasto a ser pago. 

Paragrafo unico - No caso de extravio de livros e documentos fiscais, aplicar-se-a, igualmente, o 
regime previsto no "caput" deste artigo. 

Art. 24 - Para a fixa~ao da base imponivel do impasto a ser lan~ado por arbitramento, previsto no 
artigo anterior, poderao, no caso de documentos fiscais extraviados ou inidoneos, ser adotados os seguintes 
criterios: 

I - media aritmetica dos valores apurados; 

II - percentual sabre a receita bruta estimada; 

III - despesas e custos operacionais acrescidos de ate 50% (cinqlienta por cento) do total apurado; 

IV - o valor dos honorarios fixados pelo respectivo 6rgao de classe; 

v - o valor do metro quadrado corrente de mercado, para os servi~os previstos nos subi tens 7. 02 e 
7.05. 

Paragrafo 1• - Quando a autoridade fazendaria puder, de acordo com os elementos apresentados, utilizar 
mais de urn criteria para o arbitramento, sera adotado, o mais favoravel ao contribuinte. 

Paragrafo 2• - Gs criterios dispostos neste artigo serao regulamentados por ato do Poder Executivo. 

Se~ao VIII 
Das Infra~oes e Penalidades 

Art. 25 A nao observfulcia, pelo sujeito passivo, de qualquer dever instrumental impasto pela 
legislacao tributaria, no interesse da arrecada~ao ou fiscalizacao, sujeitara o mesmo ao pagamento de multa 
correspondence a R$ 250,00 (duzentos e cinqlienta reais), sendo-lhe vedado expressamente: 

I deixar de inscrever-se no cadastro fiscal ou de atualiza-lo, na forma e prazos fixados em 

regulamento; 

II - desatender a notifica~ao para inscri~ao no cadastro fiscal; 
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III - fornecer ao cadastro fiscal dados inexatos ou incompletos, de cuja aplica<;:ao possa resultar, 
para o sujeito passivo, proveito de qualquer natureza; 

IV - deixar de declarar o impasto sabre servi<;:os no prazo determinado; 

V - deixar de remeter a Administra<;:ao documento exigido por lei ou regulamento; 

VI - negar-se a exibir livros e documentos de escrita comercial e fiscal; 

VII omitir ou qualificar erradamente, em prejuizo da Fazenda, na declara<;:ao do impasto sabre 
servi<;:os, qualquer opera<;:ao tributavel; 

VIII - reter e deixar de recolher o impasto sob o regime de reten<;:ao na fonte; 

IX utilizar nota fiscal ou livro de presta<;:ao de servi<;:o sem a devida autoriza.;:ao do 6rgao 
fiscalizador; 

X - utilizar nota fiscal de presta<;:ao de servi<;:o em desacordo com a AIDF (Autoriza<;:ao de Impressao de 
Documentos Fiscais); 

XI - utilizar nota fiscal fora da ordem cronol6gica; 

XII - emitir nota fiscal sem identifica<;:ao e endere<;:o completo do usuario do servi<;:o; 

XIII - extraviar nota fiscal de presta<;:ao de servi<;:o; 

XIV - no caso de prestador de servi<;:o de constru<;:ao civil, nao manter em separado controle contabil 
por obra, em livro especifico. 

Paragrafo 1° - Ficara submetido a multa prevista no "caput", o sujeito passivo, por qualquer a<;:ao ou 
omissao nao prevista nos incisos anteriores, que importem em descumprimento de dever instrumental. 

Paragrafo 2° Na reincidencia das infra<;:oes previstas neste artigo, aplicar-se-a em dobro a 
penalidade estipulada e, no triplo, no caso de persistencia. 

Art. 26 ° - Quando o suj ei to passi vo descumprir o seu dever de 
homologa<;:ao da autoridade administrati va, consoante o disposto no art. 
apurada por procedimento fiscal, a mul ta a ser aplicada eq(ii valera a 
atualizado do impasto. 

recolher o impasto, para posterior 
16 desta lei, e tal infra<;:ao for 

40% (quarenta por cento) do valor 

Paragrafo 1° - Sera tambem de 40% (quarenta por cento) sobre o valor atualizado do impasto, a multa a 
ser aplicada no caso de nao reten<;:ao do impasto na fonte. 

Paragrafo 2° - Nos casos de dolo, fraude ou simula<;:ao do sujeito passivo ou do terceiro em beneficia 
daquele, especialmente nos casos de emissao de documento fiscal inid6neo, a multa sera de 60% (sessenta por 
cento) sobre o valor atualizado do impasto. 

Art. 27 - Quando o sujeito passivo efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias da notifica<;:ao do lan<;:amento 
ou da data da ciencia da decisao de primeira instancia, 0 pagamento ou parcelamento do credito tributario, 
objeto do auto de infra<;:ao, tera o valor da multa a que se refere o artigo anterior reduzido, 
respectivamente, em 50 (cinq(ienta) e 25% (vinte e cinco por cento). 

Paragrafo 1° - A fluencia do prazo previsto neste artigo nao e atingida pela ocorrencia de suspensao 
da exigibilidade do credito tributario. 

Paragrafo 2 ° - Na hip6tese de pagamento ou parcel amen to descumprido, o suj ei to passi vo perdera o 
beneficia a que se refere o "caput" deste artigo. 

Art. 28 - A responsabilidade por infra.;:ao e excluida pela denlincia espontanea. 

Paragrafo 1° - A autoridade administrativa acrescera ao valor espontaneamente denunciado pelo sujeito 
passivo, atualiza<;:ao monetaria, e juros de mora sabre o valor atualizado. 

Paragrafo 2° - Do montante denunciado, tera, o sujeito passivo, o prazo de 30 (trinta) dias para 
pagamento integral do seu debito ou para requerer o parcelamento, caso em que o pagamento da primeira parcela 
far-se-a na data da assinatura do termo de parcelamento e as seguintes a cada 30 (trinta) dias. 

Paragrafo 3° - 0 vencimento de uma das parcelas, sem o respective pagamento, implicara no vencimento 
das restantes. 

Paragrafo 4° - Expirado o prazo para pagamento do montante integral do debito aqui tratado ou de uma 
de suas parcelas, aplicar-se-a multa moratoria de 30% (trinta por cento), incidente sabre o saldo verificado, 
a partir da data do descumprimento. 

Paragrafo so - Nao se considera espontanea a denuncia apresentada ap6s o inicio de procedimento 
administrative ou de medida de fiscaliza<;:ao relacionados com a infra<;:ao. 

Se<;:ao IX 
Do Controle Fiscal 
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Art. 29 - Para efeitos de registro, controle e fiscalizaGao do impasto, a Prefeitura instituira, por 

regulamento, livros e outros documentos fiscais, destinados a comprovaGao das operaGoes tributadas e seu 
valor. 

Art. 30 - 0 usuario de serviGo prestado por terceiro, sem prejuizo do art. 8° desta lei, fica obrigado 
a exigir deste a respectiva nota fiscal, sob pena de multa de R$ 250,00 (duzentos e cinqtienta reais). 

Paragrafo linico - A fiscalizaGao adotara as medidas necessarias ao controle da pratica estabelecida no 
"caput" deste artigo podendo efetuar, de imediato, a respectiva autuaGao. 

Art. 31 - As empresas estabelecidas no Municipio de Curitiba, nao enquadradas como microempresas ou 
empresas de pequeno porte, conforme previsto na legislaGao federal, prestadoras de serviGo ou nao, ficam 
obrigadas a apresentar, ate o final do primeiro semestre do exercicio subseqtiente, relaGao de pagamentos 
efetuados a prestadores de serviGO, pessoas juridicas, no exercicio anterior, com valor igual ou superior a 
R$ 200,00 (duzentos reais). 

Paragrafo 1° - Nao sendo apresentada a relaGao no prazo estabelecido, ficara a infratora sujeita a 
multa de R$ 250,00 (duzentos e cinqtienta reais), e persistindo a recusa, sera a mesma aplicada em dobro, sem 
prejuizo da responsabilizaGao cabivel. 

Paragrafo 2° - Havendo motivo justificavel para atraso na entrega da relaGao no prazo previsto no 
"caput" deste artigo e, mesmo no caso de conveniencia para AdministraGao, podera a autoridade administrativa, 
fundamentadamente, prorrogar por 60 (sessenta) dias o prazo de entrega. 

Paragrafo 3° - Da relaGao devera constar obrigatoriamente: 

I - nome do prestador de serviGo; 

II - valor e data do pagamento efetuado; 

III - nlimero e serie da nota fiscal; 

IV - nlimero de inscriGao municipal e federal; e 

V - identifica9ao da empresa e do responsavel pelas informa9oes. 

CAPITULO VI 
DO CADASTRO FISCAL 

Art. 78 - Para a execuGao da lei tributaria, a Administra9ao mantera cadastro imobiliario, cadastro de 
prestadores de serviGo e cadastro de comercio e industria. 

Paragrafo 1 o 

regulamento. 
Os elementos de composiGao e os prazos de inscriGao e atualiza9ao serao fixados em 

Paragrafo 2° - Da nao observancia dos prazos mencionados no paragrafo anterior, ficara sujeito o 
contribuinte ao pagamento de multa equivalente a R$ 250,00 (duzentos e cinqtienta reais). 

Paragrafo 3° - Incorre em igual penalidade, o contribuinte que informar dados inexatos ou incompletos, 
de cuja aplicaGao possa resultar para o infrator, proveito de qualquer natureza. 

Paragrafo 4° Na reincidencia das infraGoes previstas neste artigo, aplicar-se-a em dobro a 
penalidade estipulada e, no triplo, no caso de persistencia. 

CAPITULO VII 
DO PAGAMENTO 

Art. 79 
regulamento. 

0 pagamento dos tributos far-se-a na forma e prazos estabelecidos nesta lei e em 

Paragrafo UDlCO A nao observancia pelo sujeito passivo, do prazo fixado em lei ou regulamento, 
sujeitara o mesmo, ao pagamento de atualiza9ao monetaria, multa moratoria de 0,33% (zero virgula trinta e 
tres por cento) ao dia, ate o limite de 10% (dez por cento), e juros de mora, sendo os 02 (dois) ultimos, 
sobre o valor atualizado. 

Art. 80 - A juizo da autoridade administrativa, o credito tributario a ser pago integralmente no prazo 
fixado para tanto, podera ter desconto de ate 20% (vinte por cento), bern como podera ser parcelado em ate 10 
(dez) cotas iguais, nao inferiores a R$ 10,00 (dez reais) cada, permitindo-se o ajuste de arredondamento em 

uma das parcelas mensais e sucessivas, observado o prazo regulamentar para pagamento. 

Paragrafo 1° - No caso de impugna9ao do lanGamento do tributo, o contribuinte podera garantir a 
boni ficaGao prevista no "caput" deste artigo mediante cau9ao do valor lanG ado, des de que respei tado o mesmo 
prazo. 

Paragrafo 2° - A aprovaGao de unificaGao ou subdivisao de im6vel, ou a liberaGao de CVCO - Certificado 
de Vistoria de Conclusao de Obras de condominios, fica condicionada a quitaGao total de debitos relativos ao 
im6vel, ainda que tenham sido anteriormente parcelados, caso em que as parcelas vincendas terao sua data de 
vencimento antecipada a epoca da decisao final do processo de aprovaGaO, devendo o interessado apresentar a 
certidao negativa respectiva. 

Paragrafo 3 ° Excetuam-se 
habi tacionais de interesse social, 

do previsto no 
desenvolvidos 

paragrafo 
por 6rgaos 

anterior os casos 
ou entidades do 

de programas 
Poder Publico 

e 
com 

projetos 
atua9ao 
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especifica nesta area, mesmo quando em parceria com particulares, hip6tese em que os debitos poderao ser 
parcelados a criteria da autoridade administrativa, na forma do regulamento. 

Paragrafo 4° - 0 cancelamento, a pedido do prestador de servi~o, da sua inscri~ao no cadastro, fica 
condicionado a quita~ao total de debitos junto a Fazenda Municipal, ainda que tenham sido anteriormente 
parcel ados, caso em que as parcel as incendas terao sua data de vencimento antecipada a epoca do pedido, 
devendo o interessado apresentar a certidao negativa. 

Paragrafo so 
ficara suspensa. 

Na hip6tese prevista no paragrafo anterior, ate que ocorra o pagamento, a inscri~ao 

Art. 81 - A juizo da autoridade administrativa, o debito podera ser parcelado. 

Paragrafo unico - 0 parcelamento sera revogado pela inadimplencia do pagamento: 

I - de qualquer das parcelas; ou 

II - de impasto devido, relativo a fatos geradores ocorridos ap6s a data de formaliza~ao do mesmo. 

Art. 82 - Os creditos tributarios poderao, a juizo da autoridade administrativa, serem extintos: 

I por compensa~ao, com credi tos liquidos, certos e vencidos, do contribuinte contra a Fazenda 
Municipal; ou 

II - por da~ao em pagamento ao Municipio, de bens im6veis livres de quaisquer onus e localizados em 
Curitiba. 

Art. 83 Os val ores expressos em moeda corrente oficial nesta lei, poderao ser atualizados por 
decreta do Poder Executivo, ate o limite do IPCA (Indice de Pre~os ao Consumidor Amplo) ou outro indice 
aprovado por legisla~ao nacional. 

CAPITULO VIII 
DA ATUALIZA~AO MONETARIA 

Art. 84 - Os creditos tributarios terao o seu valor atualizado, desde a data da ocorrencia do fato 
imponivel ate a data do seu pagamento, segundo os indices oficiais de atualiza~ao adotados pela legisla~ao 
municipal. 

CAPITULO IX 
DAS EXONERA~OES TRIBUTARIAS 

Art. 85 - Sao isentos do Impasto Sabre Servi~os: 

I - sociedades editoras de jornais, de revistas e as de radio e televisao; 

II 
Municipio, 
contrato e 

as pessoas juridicas de direito publico e privado, integrantes da Administra~ao Indireta do 
que prestem servi~os diretamente a Prefeitura Municipal de Curitiba ou entre si, em virtude de 
relativamente a estes servi~os; 

III - as pessoas juridicas de direito privado que prestem servi~os diretamente a Prefeitura Municipal 
de Curitiba, suas Autarquias, Funda~oes e Sociedades de Economia Mista, em virtude de contrato de gestao, 
relativamente a estes servi~os; 

IV - os servi~os sociais autonomos do Municipio de Curitiba; 

v- o contribuinte ou o responsavel, quanta a presta~ao de servi~os previstos nos subitens 7.02 e 7.05 
da Lista de Servi~os, quando contratados pela Prefeitura Municipal de Curitiba, suas Autarquias, Funda~oes e 
Sociedades de Economia Mista. 

VI - os profissionais autonomos relacionados no Anexo IV desta lei; e 

VII os profissionais autonomos relativamente ao exercicio em que for efetivada sua inscri~ao 
original no cadastro fiscal. 

Paragrafo 1° - A isen~ao prevista no inciso V deste artigo nao e extensiva aos prestadores de servi~os 
de engenharia consultiva e de servi~os auxiliares ou complementares a constru~ao civil. 

Paragrafo 2° - Nao serao considerados isentos os profissionais autonomos previstos no inciso VI deste 
artigo que, em nlimero igual ou superior a 05 (cinco), prestarem servi~os no mesmo estabelecimento. 

Art. 86 - Sao isentas do Impasto Predial e Terri to rial Urbano, as pessoas juridicas integrantes da 
Administra~ao Autarquica, Fundacional e Sociedades de Economia Mista do Municipio de Curitiba. 

Art. 87 - As entidades civis sem fins lucrativos, inclusive os clubes sociais, poderao ter redu~ao ate 
100% (cern por cento) do Impasto Predial Territorial Urbano, relativamente aos im6veis de sua propriedade, 
cuja utiliza~ao seja vinculada as suas atividades essenciais, a titulo de incentivo, desde que comprovado o 
investimento em esporte e no social, conforme disposto neste artigo e em regulamento. 

Paragrafo 1° - Fica criada a comissao de Incentivo ao Esporte, vinculada a Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer e integrada pelos seguintes representantes: 

I - 02 (dais) representantes da Camara Municipal de Curitiba; 
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II - 01 (urn) representante dos atletas; 

III - 01 (urn) representante dos para-atletas; 

IV - 01 (urn) representante da Procuradoria Geral do Municipio; 

V - 01 (urn) representante da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 

Paragrafo 2° - 0 incentivo dar-se-a mediante a dedu~ao de R$ 3,00 (tres reais) do impasto para cada R$ 
1,00 (urn real) pago ao autor ou autores de projetos esportivos, devidamente aprovados pela comissao criada 
pelo paragrafo anterior. 

Paragrafo 3° - A dedu~ao do impasto nao podera ultrapassar o valor lan~ado para os im6veis citados no 
"caput" deste artigo e na hip6tese do valor da dedu~ao nao atingir o valor total do impasto, devera ser paga 
a diferen~a ate 30 de novernbro do rnesrno exercicio. 

Paragrafo 4° - Os atletas beneficiados ficarao obrigados a divulgar o muniClPlO de Curitiba e/ou 
prestar orienta~ao a crian~as carentes de acordo com criterios a serem definidos pela Comissao de Incentivo 
ao Esporte. 

Art. 88 Para os irn6veis considerados como Patrirn6nio Hist6rico Cultural, podera ser concedida 
redu~ao de ate 100% (cern por cento) do Impasto Predial e Territorial Urbano, corn rela~ao a area de interesse 
de preserva~ao. 

Paragrafo 1° - Sera designada urna Comissao Tecnica Especial para avalia~ao dos irn6veis de interesse de 
preserva~ao, segundo os criterios estabelecidos em regulamento, obedecendo os seguintes parametros: 

I- para im6veis que apresentarern excelente estado de conserva~ao: 100% (cern por cento); 

II- para irn6veis que apresentarern born estado de conserva~ao: 80% (oitenta por cento); 

III- para irn6veis que apresentarem razoavel estado de conserva~ao: 50% (cinqlienta por cento); e 

IV - para im6veis em precario estado de conserva~ao, descaracterizado, em ruinas ou que nao atendam as 
Condi~oes exigidas pela Comissao Tecnica Especial: "nihil". 

Paragrafo 2° - A concessao da redu<;:ao prevista no inciso III do paragrafo anterior sornente se dara 
pelo periodo de dois anos para cada irn6vel. 

Art. 89 - Sao isentos do pagamento das Taxas de Licen~a para Execu~ao de Obras e de Vistoria de 
Conclusao de Obras, os beneficiarios que curnprirern os requisi tos para a obten~ao de Al vara de Constru<;:ao 
Classe 11 D 11

• 

Art. 90 Sao isentos do pagamento da Taxa de Vigilancia Sanitaria os prestadores dos servi~os 

previstos nos subitens 4.02, 4.03 e 4.19 da lista constante do Anexo I, em razao dos servi~os prestados ao 
Sistema Unico de Saude - SUS. 

Art. 91 - Os proprietarios dos irn6veis imunes ou isentos totalmente do Impasto Predial e Territorial 
Urbano ficam, a partir da publica~ao desta lei, isentos do pagamento de taxas de servi~os e de Contribui~ao 
de Melhoria, relativamente aos rnesmos. 

Art. 91-A - Sao isentas das taxas pelo Poder de Policia, as entidades sem fins lucrativos que forern 
declaradas de utilidade publica, por lei. 

CAPITULO X 
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIA 

Se<;:ao I 
Da Irnpugna~ao 

Art. 92 - cientificado o sujeito passivo do lan~amento tributario, dispora o rnesrno, do prazo de 30 
(trinta) dias para irnpugna-lo. 

Paragrafo linico - A autoridade fazendaria, atendendo a circunstancias especiais, podera em despacho 
fundamentado, acrescer de rnetade o prazo para irnpugna~ao da exigencia. 

Art. 93 A impugna~ao sera formalizada por escrito e instruida com os docurnentos ern que se 
fundamentar, instaurando-se, na esfera adrninistrativa, o litigio. 

Art. 94 - Nao se instaura o litigio: 

I - em rela~ao a materia que nao tenha sido expressamente irnpugnada; 

II - quando a irnpugna~ao nao for apresentada dentro do prazo legal; 

III - quando a irnpugna~ao for apresentada por parte ilegitima ou por quem nao cornprove a condi~ao de 
representante legal do sujeito passivo; 

IV - quando o sujeito passivo irnpugnar valores ou informa~oes anteriormente por ele confessados ou 
declarados; ou 

V - quando a irnpugna<;:ao versar sabre valores pagos ou parcelados. 
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Da Instruc;:ao 
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Art. 95 - A instruc;:ao do processo compete 
exigencia e consiste no fornecimento de todas 
relativamente as quest5es que figuraram como objeto 

ao departamento fiscal que promoveu a formalizac;:ao da 
as informa<;:5es pertinentes ao lanc;:amento realizado, 

da impugnac;:ao apresentada. 

Paragrafo unico - 0 departamento fiscal podera solicitar ao impugnante a apresentac;:ao de documentos e 
informac;:5es que entender necessarios a instruc;:ao, concedendo-lhe prazo, nunca inferior a 10 (dez) dias e 
certificando no processo quando da correspondente falta de cumprimento, dando prosseguimento ao mesmo. 

Sec;:ao III 
Do Julgamento em Primeira Instancia 

Art. 96 - A decisao de primeira instancia compete aos Julgadores Tributarios. 

Paragrafo unico - A Procuradoria de Julgamento Tributario sera composta por integrantes do quadro de 
Procuradores do Municipio de Curitiba e sera organizada por decreta. 

Art. 97 - Os Julgadores Tributarios nao conhecerao da impugnac;:ao apresentada nos casas previstos no 
art. 94 desta lei. 

Art. 98 - Da decisao cabera recurso voluntario, com efeito suspensivo e devolutivo, dentro dos 30 
(trinta) dias seguintes a ciencia por parte do sujeito passivo. 

Art. 99 - Os Julgadores Tributarios submeterao a decisao prolatada a reexame necessarlo pela instancia 
superior, sempre que exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo ou penalidade, em valor atualizado 
superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Art. 100 A decisao que anular, por vicio formal, o lanc;:amento efetuado, nao estara sujeita ao 
reexame necessaria previsto no artigo anterior. 

sec;:ao IV 
Do Julgamento em Segunda Instancia 

Art. 101 - 0 julgamento de segunda instancia compete ao Conselho Municipal de Contribuintes. 

Paragrafo 1 Q 0 Conselho Municipal de Contribuintes sera consti tuido de forma parietaria com 
conselheiros indicados pelo Procurador Geral do Municipio, des de que advogados e integrantes dos quadros 
funcionais da Prefeitura, e com conselheiros indicados por entidades representativas dos contribuintes, 
conforme dispuser o regulamento, que serao nomeados pelo Chefe do Poder Executivo. 

Paragrafo 2Q - o Conselho Municipal de Contribuintes podera ser composto por camaras de Julgamento, 
conforme dispuser o regulamento e aprovara seu proprio regimento. 

Art. 102 - 0 recurso sera formalizado em petic;:ao escrita, devendo indicar os pontos de discordancia 
relativos a decisao de primeira instancia, contendo ainda, os motivos em que se fundamenta. 

Art. 103 - Quando a decisao de primeira instancia nao conhecer da impugnac;:ao apresentada, o recurso 
voluntario limitar-se-a a argliir, exclusivamente, as causas que motivaram o nao conhecimento. 

Paragrafo 1Q - Ocorrendo a hip6tese prevista neste artigo, ao Conselho Municipal de Contribuintes 
competira, tao somente, julgar se o sujeito passivo detem ou nao o direito a decisao de merito. 

Paragrafo 2Q - A modifica<;:ao da decisao de primeira instancia, para o reconhecimento do direito do 
sujeito passivo ao julgamento do merito da questao, implicara na devoluc;:ao do processo aquela instancia, para 
que assim o proceda. 

Art. 104 - Nao sera conhecido o recurso: 

I - em relac;:ao a materia que nao tenha sido objeto de impugnac;:ao; 

II - quando nao for apresentado dentro do prazo legal; 

III - quando for apresentado por parte ilegitima ou que nao comprove a condic;:ao de representante legal 
do sujeito passivo; 

IV - quando versar sabre valores pagos ou parcelados; 

V - quando contiver apenas pedido de dispensa por eqtiidade de pagamento de credito tributario; ou 

VI - quando tratar de materia identica aquela submetida pelo recorrente a apreciac;:ao judicial. 

Sec;:ao v 
Do Julgamento em Instancia Especial 

Art. 105 - Os representantes da Fazenda junto ao Conselho Municipal de Contribuintes, integrantes do 
quadro de Procuradores do Municipio de Curitiba, incumbidos da sua defesa, poderao recorrer no prazo de 30 
(trinta) dias, contado da publica<;:ao da ementa de decisao nao unanime, quando a entenderem contraria a lei ou 
a evidencia das provas. 

Paragrafo unico - Do recurso previsto no "caput" sera intimado o contribuinte para, no prazo de 30 
(trinta) dias, apresentar contra-raz5es. 



10 

Art. 106 - Sera tambem objeto do recurso mencionado no artigo anterior a aprova~ao de ementa que nao 
reflita com precisao, os fundamentos da decisao, devendo o mesmo ser interposto no prazo de 30 (trinta) dias, 
contado da data de sua publica~ao. 

Art. 107 - o julgamento em instancia especial sera de competencia da Comissao de Recursos Tributarios, 
integrada pelo Procurador Geral do Municipio, Secretario Municipal de Finan~as e pelo Presidente do Conselho 
Municipal de Contribuintes, podendo ser indicados suplentes. 

Se~ao VI 
Das Disposi~oes Gerais 

Art. 108 - Compete ao departamento responsavel pelo lan~amento do tributo cientificar o sujeito 
passivo das decisoes proferidas em primeira e segunda instancias e em instancia especial. 

Art. 109 - As decisoes por eqtiidade sao da competencia da Comissao de Recursos Tributarios, mediante 
proposta do Conselho Municipal de Contribuintes, e restringem-se a dispensa total ou parcial, dos acrescimos 
legais, exclusive a atualiza~ao monetaria. 

Art. 110 Com obsevancias das regras estabelecidas nesta lei, o Poder Executivo regulara o 
procedimento administrativo de determina~ao a exigencia dos tributos de multas. 

Art. 111 - A propositura de a~ao judicial para discussao de materia tributaria importa na renuncia ou 
desistencia, conforme o caso, do sujeito passivo, a analise administrativa da mesma questao, em qualquer 
instancia. 

Paragrafo unlco Para os litigios de natureza exclusivamente fatica, podera ser instituido 
procedimento de rito sumario, na forma do disposto em regulamento. 

CAPITULO XI 
DA CONSULTA 

Art. 112 - E assegurado o direito de consulta ao sujeito passivo, as entidades representativas de 
categorias econ6micas ou profissionais e aos 6rgaos da Administra~ao Publica, sobre situa~oes concretas e 
determinadas, no que tange a interpreta~ao e aplica~ao da legisla~ao tributaria municipal. 

Paragrafo unico - A conclusao a que se chegar na resposta a consulta e vinculante para a Fazenda, em 
rela~ao ao caso examinado. 

Art. 113 A consulta sera instruida com a documenta~ao necessarla a sua configura~ao, e sera 
apreciada pela Comissao de Consultas Tributarias, composta por membros da Procuradoria Geral do Municipio e 
da Secretaria Municipal de Finan~as, designada por decreta do Poder Executivo. 

Paragrafo unico - Na pendencia da consulta nao se lavrara auto de infra~ao, nem se agravara a situa~ao 
do consulente. 

Art. 114 - Nao sera objeto de aprecia~ao a consulta formulada: 

I - em desacordo com os arts. 112 e 113 desta lei; 

II - ap6s o inicio de procedimento administrativo ou medida de fiscaliza~ao, relacionados com a 
materia consultada; 

III - sobre fato objeto de litigio de que o consulente fa~a parte, pendente de decisao definitiva na 
esfera administrativa ou judicial; 

IV - quando o fato ja houver sido objeto de decisao anterior, ainda nao modificada, proferida em 
consulta ou litigio em que tenha sido parte o consulente; 

v - quando o fato estiver definido, declarado ou disciplinado em disposi~ao constante da legisla~ao 
tributaria; ou 

VI - quando nao descrever completa ou exatamente a hip6tese a que se referir ou nao contiver os 
elementos necessarios a sua solu~ao, salvo se a inexatidao ou omissao for excusavel a criteria da comissao 
julgadora. 

CAPITULO XII 
DAS Disposi~oes GERAIS OU TRANSITORIAS 

Art. 115 - Esta lei sera regulamentada pelo Poder Executivo. 

Paragrafo linico - Os regulamentos da legisla~ao anterior serao aplicados, no que nao conflitarem com a 
presente lei, ate a nova regulamenta~ao a que se refere o "caput" deste artigo. 

Art. 116 - Os prazos contidos nesta lei serao continuos, excluindo-se na sua contagem, o dia do inicio 
e incluindo-se o do vencimento. 

Paragrafo unico - Os prazos s6 se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no 6rgao em que ocorra 
o processo ou deva ser praticado o ato. 

Art. 117 - os servi~os prestados pelos 6rgaos e entidades da Administra~ao Publica Municipal em regime 
de direito privado serao remunerados por meio de pre~os. 
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Paragrafo 1 2 - A fixa~ao dos pre~os sera feita com base: 

I - no custo unitario, para os servi~os prestados exclusivamente pela Administra~ao; 

II - nos pre~os de mercado, para os demais servi~os. 

Paragrafo 2 2 - Aplicam-se aos pre~os as normas desta lei, no tocante a lan~amento, pagamento, deveres 
instrumentais, penalidades, procedimento administrativo fiscal e divida ativa. 

Art. 118 - Ficam cancel ados os debi tos para com a Fazenda Municipal de valor atualizado igual ou 
inferior a R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) por indica~ao fiscal, constituidos ate a data da vigencia 
desta lei. 

Paragrafo unlco - Nao se incluem nos debitos referidos no "caput" deste artigo os decorrentes do 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. 

Art. 119 - Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publica~ao. 

Paragrafo 1 2 - Permanece em vigor a seguinte legisla~ao: 

I -Lei n. 2 6152, de 16 de junho de 1980; 

II -Lei n. 2 7568, de 08 de novembro de 1990; 

III -Lei Complementar n. 2 06, de 17 de mar~o de 1993; 

IV- Lei Complementar n. 2 10, de 14 de dezembro de 1994, alterada pelo art. 2 2 da Lei Complementar n. 2 

14, de 05 de junho de 1997; 

V- Lei Complementar n. 2 11, de 08 de abril de 1995, alterada pelo art. 1 2 da Lei Complementar n. 2 14, 
de 05 de junho de 1997; 

VI - Lei Complementar n. 2 15, de 15 de dezembro de 1997; 

VII- Lei Complementar n. 2 19, de 23 de dezembro de 1997, alterada pela Lei Complementar n. 2 24, de 30 
de setembro de 1998; 

VIII -Lei Complementar n. 2 22, de 03 de junho de 1998; 

IX- Lei Complementar n. 2 31, de 21 de dezembro de 2000. 

X- Lei Complementar n. 2 07, de 17 de mar~o de 1993. 

Paragrafo 2 2 - Fica expressamente revogada a seguinte legisla~ao: 

I - Lei n. 2 6202, de 17 de dezembro de 1980; 

II -Lei n. 2 6457, de 29 de dezembro de 1983, art. 6 2 ; 

III -Lei n. 2 6619, de 04 de janeiro de 1985; 

IV- Lei n. 2 6619, de 04 de janeiro de 1985; 

v- Lei n. 2 7291, de 12 de dezembro de 1988; 

VI -Lei n. 2 7324, de 15 de junho de 1989; 

VII -Lei n. 2 7832, de 19 de dezembro de 1991; 

VIII -Lei n. 2 7905, de 15 de abril de 1992; 

IX- Lei n.2 7983, de 16 de agosto de 1992; 

X- Lei Complementar n. 2 17, de 23 de dezembro de 1997; 

XI -Lei Complementar n. 2 28, de 23 de dezembro de 1999. 

PALACIO 29 DE MAR~O, em 18 de dezembro de 2001. 

CASSIO TANIGUCHI 
Prefeitura Municipal 



1 - Servi~os de informatica e congeneres. 

ANEXO E1 

ANEXO I - LC 40/ISS 
LISTA DE SERVICOS 

1.01 - Analise e desenvolvimento de sistemas. 
1.02 - Programa~ao. 

1.03 - Processamento de dados e congeneres. 
1.04 - Elabora~ao de programas de computadores, inclusive de jogos eletronicos. 
1.05 - Licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computa~ao. 
1.06 - Assessoria e consultoria em informatica. 
1.07 - Suporte tecnico em informatica, inclusive instala~ao, configura~ao e manuten~ao de programas 

de computa~ao e bancos de dados. 
1.08 - Planejamento, confec~ao, manuten~ao e atualiza~ao de paginas eletronicas. 

2 - Servi~os de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 
2.01 - Servi~os de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 

3 - Servi~os prestados mediante loca~ao, cessao de direito de uso e congeneres. 
3.01 - (VETADO) 
3.02 - Cessao de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda. 
3.03 - Explora~ao de saloes de festas, centro de conven~oes, escrit6rios virtuais, stands , quadras 

esportivas, estadios, ginasios, audit6rios, casas de espetaculos, parques de diversoes, canchas e congeneres, 
para realiza~ao de eventos ou neg6cios de qualquer natureza. 
3.04 - Loca~ao, subloca~ao, arrendamento, direito de passagem ou permissao de uso, compartilhado ou nao, de 
ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. 

3.05 - Cessao de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporario. 

4 - Servi~os de saude, assistencia medica e congeneres. 
4.01 - Medicina e biomedicina. 
4.02 Analises clinicas, patologia, eletricidade medica, radioterapia, quimioterapia, ultra-

sonografia, ressonancia magnetica, radiologia, tomografia e congeneres. 
4.03 - Hospitais, clinicas, laborat6rios, sanat6rios, manicomios, casas de saude, prontos-socorros, 

ambulat6rios e congeneres. 
4.04 - Instrumenta~ao cirurgica. 
4.05 - Acupuntura. 
4.06 - Enfermagem, inclusive servi~os auxiliares. 
4.07 - Servi~os farmaceuticos. 
4.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. 
4.09 - Terapias de qualquer especie destinadas ao tratamento fisico, organico e mental. 
4.10 - Nutri~ao. 

4.11 - Obstetricia. 
4.12 - Odontologia. 
4.13 - Ort6ptica. 
4.14 - Pr6teses sob encomenda. 
4.15 - Psicanalise. 
4.16 - Psicologia. 
4.17 - Casas de repouso e de recupera~ao, creches, asilos e congeneres. 
4.18 - Insemina~ao artificial, fertiliza~ao in vitro e congeneres. 
4.19 - Bancos de sangue, leite, pele, olhos, 6vulos, semen e congeneres. 
4.20 - Coleta de sangue, leite, tecidos, semen, 6rgaos e materiais biol6gicos de qualquer especie. 
4.21 - Unidade de atendimento, assistencia ou tratamento m6vel e congeneres. 
4. 22 - Planos de medicina de grupo ou individual e convenios para presta~ao de assistencia medica, 

hospitalar, odontol6gica e congeneres. 
4.23 Outros planos de saude que se cumpram atraves de 

credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante 

5 - Servi~os de medicina e assistencia veterinaria e congeneres. 
5.01 - Medicina veterinaria e zootecnia. 

servi~os de terceiros 
indica~ao do rio. 

contratados, 

5.02 - Hospitais, clinicas, ambulat6rios, prontos-socorros e congeneres, na area veterinaria. 
5.03 - Laborat6rios de analise na area veterinaria. 
5.04 - Insemina~ao artificial, fertiliza~ao in vitro e congeneres. 
5.05 - Bancos de sangue e de 6rgaos e congeneres. 
5.06 - Coleta de sangue, leite, tecidos, semen, 6rgaos e materiais bio16gicos de qualquer especie. 
5.07 - Unidade de atendimento, assistencia ou tratamento m6vel e congeneres. 
5.08 - Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congeneres. 
5.09 - Planos de atendimento e assistencia medico-veterinaria. 

6 - Servi~os de cuidados pessoais, estetica, atividades fisicas e congeneres. 
6.01 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congeneres. 
6.02 - Esteticistas, tratamento de pele, depila~ao e congeneres. 
6.03 - Banhos, duchas, sauna, massagens e congeneres. 
6.04 - Ginastica, danca, esportes, nata~ao, artes marciais e demais atividades fisicas. 
6.05 - Centros de emagrecimento, spa e congeneres. 
7 - servi~os relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, constru~ao civil, manuten~ao, 

limpeza, meio ambiente, saneamento e congeneres. 
7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congeneres. 
7. 02 Execu~ao, por administra~ao, emprei tada ou subemprei tada, de obras de constru~ao civil, 

hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes, inclusive, sondagem, perfura~ao de pocos, escava~ao, 
drenagem e irriga~ao, terraplanagem, pavimenta~ao, concretagem e a instala~ao e montagem de produtos, pe~as e 
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equipamentos ( exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de servi<;os fora do local da 
presta<;ao dos servi<;os, que fica sujeito ao ICMS). 

7. 03 Elabora<;ao de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, 
relacionados com obras e servi<;os de engenharia; elabora<;ao de anteproj etas, proj etas basi cos e proj etas 
executivos para trabalhos de engenharia. 

7.04 - Demoli<;ao. 
7.05- Repara<;ao, conserva<;ao e reforma de edificios, estradas, pontes, portos e congeneres (exceto o 

fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos servi<;os, fora do local da presta<;ao dos servi<;os, 
que fica sujeito ao ICMS). 

7. 06 - Coloca<;ao e instala.;:ao de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, 
vidros, divis6rias, placas de gesso e congeneres, com material fornecido pelo tomador do servi<;:o. 

7.07 Recupera<;:ao, raspagem, polimento e lustra<;:ao de pisos e congeneres. 
7.08 - Calafeta<;:ao. 
7.09 - Varri.;:ao, coleta, remo<;:ao, incinera<;:ao, tratamento, reciclagem, separa<;:ao e destina<;ao final 

de lixo, rejeitos e outros residuos quaisquer. 
7.10 - Limpeza, manuten.;:ao e conserva<;ao de vias e logradouros publicos, im6veis, chamines, piscinas, 

parques, jardins e congeneres. 
7.11 - Decora<;ao e jardinagem, inclusive corte e poda de arvores. 
7.12 Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes fisicos, quimicos e 

biol6gicos. 
7.13 - Dedetiza<;:ao, desinfec.;:ao, desinsetiza<;ao, imuniza<;:ao, higieniza.;:ao, desratiza.;:ao, pulveriza<;ao 

e congeneres. 
7.14 - (VETADO) 
7.15 - (VETADO) 
7.16 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, aduba<;:ao e congeneres. 
7.17 - Escoramento, conten<;ao de encostas e servi<;:os congeneres. 
7.18 Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baias, lagos, lagoas, represas, a<;:udes e 

congeneres. 
7.19 - Acompanhamento e fiscaliza<;:ao da execu.;:ao de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. 
7.20 Aerofotogrametria (inclusive interpreta<;:ao), cartografia, mapeamento, levantamentos 

topograficos, batimetricos, geograficos, geodesicos, geol6gicos, geofisicos e congeneres. 
7.21 - Pesquisa, perfura.;:ao, cimenta<;:ao, mergulho, perfilagem, concreta<;:ao, testemunhagem, pescaria, 

estimula<;:ao e outros servi<;:os relacionados com a explora<;:ao e explota<;:ao de petr6leo, gas natural e de outros 
recursos minerais. 

7.22- Nuclea<;ao e bombardeamento de nuvens e congeneres. 

8 - Servi<;os de educa<;:ao, ensino, orienta<;:ao pedag6gica e educacional, instru<;:ao, treinamento e avalia<;:ao 
pessoal de qualquer grau ou natureza. 

8.01 - Ensino regular pre-escolar, fundamental, media e superior. 
8. 02 Instru.;:ao, treinamento, orienta<;:ao pedag6gica e educacional, avalia<;ao de conhecimentos de 

qualquer natureza. 

9 - Servi.;:os relativos a hospedagem, turismo, viagens e congeneres. 
9. 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hoteis, apart-service condominiais, flat apart-hoteis, 

hoteis residencia, residence-service, suite service hotelaria maritima, moteis, pensoes e congeneres; 
ocupa.;:ao por temporada com fornecimento de servi<;o (o valor da alimenta.;:ao e gorjeta, quando incluido no 
pre<;:o da diaria, fica sujeito ao Impasto Sabre Servi<;:os). 

9.02 Agenciamento, organiza.;:ao, promo.;:ao, intermedia<;:ao e execu.;:ao de programas de turismo, 
passeios, viagens, excursoes, hospedagens e congeneres. 

9.03 - Guias de turismo. 

10 - Servi.;:os de intermedia<;:ao e congeneres. 
10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermedia<;:ao de c&mbio, de seguros, de cartoes de credito, de 

planos de saude e de planos de previdencia privada. 
10.02 Agenciamento, corretagem ou intermedia.;:ao de titulos em geral, valores mobiliarios e 

contratos quaisquer. 
10.03 - Agenciamento, corretagem ou intermedia.;:ao de direitos de propriedade industrial, artistica ou 

literaria. 
10.04- Agenciamento, corretagem ou intermedia.;:ao de contratos de arrendamento mercantil (leasing), 

de franquia ( franchising ) e de faturiza<;:ao ( factoring ) . 
10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermedia.;:ao de bens m6veis ou im6veis, nao abrangidos em outros 

itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de Balsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer 
meios. 

10.06 
10.07 
10.08 

- Agenciamento maritima. 
- Agenciamento de noticias. 

Agenciamento de publicidade 
quaisquer meios. 

e propaganda, inclusive 

10.09 - Representa<;:ao de qualquer natureza, inclusive comercial. 
10.10 - Distribui.;:ao de bens de terceiros. 

0 agenciamento 

11 - Servi<;:os de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilancia e congeneres. 

de veicula<;:ao 

1.01 - Guarda e estacionamento de veiculos terrestres automotores, de aeronaves e de embarca<;:oes. 
11.02 - Vigilancia, seguran<;:a ou monitoramento de bens e pessoas. 
11.03 - Escolta, inclusive de veiculos e cargas. 
11.04 - Armazenamento, deposito, carga, descarga, arruma.;:ao e guarda de bens de qualquer especie. 

12 - Servi.;:os de diversoes, lazer, entretenimento e congeneres. 
12.01 - Espetaculos teatrais.1 
12.02 - Exibi.;:oes cinematograficas. 
12.03 - Espetaculos circenses. 
12.04 - Programas de audit6rio. 
12.05 - Parques de diversoes, centros de lazer e congeneres. 
12.06 - Boates, taxi-dancing e congeneres. 

por 
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12.07 

congeneres. 
12.08 
12.09 
12.10 
12.11 

-Shows ballet dan~as, desfiles, bailes, operas, concertos, recitais, festivais e 

espectador. 

Feiras, exposi~oes, congressos e congeneres. 
Bilhares, boliches e diversoes eletronicas ou nao. 

- Corridas e competi~oes de animais. 
- Competi~oes esporti vas ou de destreza fisica ou intelectual, com ou sem a participa~ao do 

12.12 - Execu~ao de musica. 
12 .13 Produ~ao, mediante ou sem encomenda prevla, de eventos, espetaculos, entrevistas, shows 

ballet , dan~as, desfiles, bailes, teatros, operas, concertos, recitais, festivais e congeneres. 
12 .14 - Fornecimento de musica para ambientes fechados ou nao, mediante transmissao por qualquer 

processo. 
12.15 - Desfiles de blocos carnavalescos ou folcloricos, trios eletricos e congeneres. 
12.16 - Exibi~ao de filmes, entrevistas, musicais, espetaculos, shows , concertos, desfiles, operas, 

competi~oes esportivas, de destreza intelectual ou congeneres. 
12.17 - Recrea~ao e anima~ao, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza. 

13 - Servi~os relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia. 
13.01 - (VETADO) 
13.02 Fonografia ou grava~ao de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congeneres. 
13.03 Fotografia e cinematografia, inclusive revela~ao, amplia~ao, copia, reprodu~ao, trucagem e 

congeneres. 
13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitaliza~ao. 
13.05 - Composi~ao grafica, fotocomposi~ao, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia. 

14 - Servi~os relativos a bens de terceiros. 
14.01 - Lubrifica~ao, limpeza, lustra~ao, revisao, carga e recarga, conserto, restaura~ao, blindagem, 

manuten~ao e conserva~ao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer 
objeto (exceto pe~as e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 

14.02 - Assistencia tecnica. 
14.03 - Recondicionamento de motores (exceto pe~as e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 
14.04 - Recauchutagem ou regenera~ao de pneus. 
14.05 - Restaura~ao, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, 

tingimento, galvanoplastia, anodiza~ao, corte, recorte, polimento, plastifica~ao e congeneres, de objetos 
quaisquer. 

14.06 - Instala~ao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, 
prestados ao usuario final, exclusivamente com material por ele fornecido. 

14.07 - Coloca~ao de molduras e congeneres. 
14.08 - Encaderna~ao, grava~ao e doura~ao de livros, revistas e congeneres. 
14.09 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuario final, exceto aviamento. 
14.10 - Tinturaria e lavanderia. 
14.11 - Tape~aria e reforma de estofamentos em geral. 
14.12 - Funilaria e lanternagem. 
14.13 - Carpintaria e serralheria. 

15 - Servi~os relacionados ao setor bancario ou financeiro, inclusive aqueles prestados por insti tui~oes 
financeiras autorizadas a funcionar pela Uniao ou por quem de direito. 

15.01 - Administra~ao de fundos quaisquer, de consorcio, de cartao de credito ou debito e congeneres, 
de carteira de clientes, de cheques pre-datados e congeneres. 

15.02 - Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e aplica~ao e 
caderneta de poupan~a, no Pais e no exterior, bern como a manuten~ao das referidas contas ativas e inativas. 

15.03 Loca~ao e manuten~ao de cofres particulares, de terminais eletronicos, de terminais de 
atendimento e de bens e equipamentos em geral. 

15.04 - Fornecimento ou emissao de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado de 
capacidade financeira e congeneres. 

15.05 Cadastro, elabora~ao de ficha cadastral, renova~ao cadastral e congeneres, inclusao ou 
exclusao no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais. 

15. 06 - Emissao, reemissao e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral; abono de 
firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunica~ao com outra agencia ou com a administra~ao 

central; licenciamento eletronico de veiculos; transferencia de veiculos; agenciamento fiduciario ou 
depositario; devolu~ao de bens em custodia. 

15.07 Aces so, movimenta~ao, atendimento e consul ta a contas em geral, por qualquer meio ou 
processo, inclusive por telefone, facsimile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive 
vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais 
informa~oes relativas a contas em ge-ral, por qualquer meio ou processo. 

15.08 - Emissao, reemissao, altera~ao, cessao, substitui~ao, cancelamento e registro de contrato de 
credito; estudo, analise e avalia~ao de opera~oes de credito; emissao, concessao, altera~ao ou contrata~ao de 
aval, fian~a, anuencia e congeneres; servi~os relativos a abertura de credito, para quaisquer fins. 

15.09 Arrendamento mercantil ( leasing ) de quaisquer bens, inclusive cessao de direitos 
obriga~oes, substitui~ao de garantia, altera~ao, cancelamento e registro de contrato, e demais servi~os 

relacionados ao arrendamento mercantil ( leasing ) . 
15.10 - Servi~os relacionados a cobran~as, recebimentos ou pagamentos em geral, de titulos quaisquer, 

de contas ou carnes, de cfunbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio 
eletronico, automatico ou por maquinas de atendimento; fornecimento de posi~ao de cobran~a, recebimento ou 
pagamento; emissao de carnes, fichas de compensa~ao, impressos e documentos em geral. 

15.11 Devolu~ao de titulos, protesto de titulos, susta~ao de prates to, manuten~ao de titulos, 
reapresenta~ao de titulos, e demais servi~os a eles relacionados. 

15.12 - Custodia em geral, inclusive de titulos e valores mobiliarios. 
15.13 Servi~os relacionados a opera~oes de cfunbio em geral, edi~ao, altera~ao, prorroga~ao, 

cancelamento e baixa de contrato de cfunbio; emissao de registro de exporta~ao ou de credito; cobran~a ou 
deposito no exterior; emissao, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferencia, 
cancelamento e demais servi~os relativos a carta de credito de importa~ao, exporta~ao e garantias recebidas; 
envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a opera~oes de cfunbio. 
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15.14 Fornecirnento, ernissao, reernissao, renovac;ao e rnanutenc;ao de car tao rnagnetico, cartao de 

credito, cartao de debito, cartao salario e congeneres. 
15.15 Cornpensac;ao de cheques e ti tulos quaisquer; servic;os relacionados a dep6si to, inclusive 

deposito identificado, a saque de contas quaisquer, par qualquer rneio ou processo, inclusive ern terrninais 
eletronicos e de atendirnento. 

15 .16 Ernissao, reernissao, liquidac;ao, al terac;ao, cancelarnento e baixa de ordens de pagarnento, 
ordens de credi to e simi lares' par qualquer rneio ou process a; servic;os relacionados a trans ferencia de 
valores, dados, fundos, pagarnentos e sirnilares, inclusive entre contas ern geral. 

15.17 - Ernissao, fornecirnento, devoluc;ao, sustac;ao, cancelarnento e oposic;ao de cheques quaisquer, 
avulso ou par talao. 

15.18 - Servic;os relacionados a credito irnobiliario, avaliac;ao e vistoria de irn6vel ou obra, analise 
tecnica e juridica, ernissao, reernissao, alterac;ao, transferencia e renegociac;ao de contrato, ernissao e 
reernissao do terrno de quitac;ao e dernais servic;os relacionados a credito irnobiliario. 

16 - Servic;os de transporte de natureza municipal. 
16.01 - Servic;os de transporte de natureza municipal. 

17 - Servic;os de apoio tecnico, adrninistrativo, juridico, contabil, cornercial e congeneres. 
17.01 - Assessoria ou consul tori a de qualquer natureza, nao contida ern outros i tens desta lista; 

analise, exarne, pesquisa, coleta, cornpilac;ao e fornecirnento de dados e inforrnac;oes de qualquer natureza, 
inclusive cadastro e sirnilares. 

17.02 - Datilografia, digitac;ao, estenografia, expediente, secretaria ern geral, resposta audivel, 
redac;ao, edic;ao, interpretac;ao, revisao, traduc;ao, apoio e infra-estrutura adrninistrativa e congeneres. 

17.03 - Planejarnento, coordenac;ao, prograrnac;ao ou organizac;ao tecnica, financeira ou adrninistrativa. 
17.04 - Recrutarnento, agenciarnento, selec;ao e colocac;ao de rnao-de-obra. 
17.05 Fornecirnento de rnao-de-obra, rnesrno ern carater ternporario, inclusive de ernpregados ou 

trabalhadores, avulsos ou porarios, contratados pelo prestador de servic;o. 
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive prornoc;ao de vendas, planejarnento de carnpanhas ou sistemas 

de publicidade, elaborac;ao de desenhos, textos e dernais rnateriais publicitarios. 

fica 

17.07 - (VETADO) 
17.08 
17.09 
17.10 
17.11 

sujeito 
17.12 
17.13 
17.14 
17.15 
17.16 
17.17 
17.18 
17.19 
17.20 
17.21 

- Franquia ("franchising") 
- Pericias, laudos, exarnes tecnicos e analises tecnicas. 

Planejarnento, organizac;ao e adrninistrac;ao de feiras, exposic;oes, congressos e congeneres. 
- Organizac;ao de festas e recepc;6es; bufe (exceto o fornecirnento de alirnentac;ao e bebidas, que 

ao ICMS). 
- Adrninistrac;ao ern geral, inclusive de bens e neg6cios de terceiros. 
- Leilao e congeneres. 
- Advocacia. 
- Arbitragern de qualquer especie, inclusive juridica. 
- Auditoria. 
- Analise de Organizac;ao e Metodos. 
- Atuaria e calculos tecnicos de qualquer natureza. 
- Contabilidade, inclusive servic;os tecnicos e auxiliares. 
- Consultoria e assessoria econ6rnica ou financeira. 
- Estatistica. 

17.22 - Cobranc;a ern geral. 
17.23 - Assessoria, analise, avaliac;ao, atendirnento, consulta, cadastro, selec;ao, gerenciarnento de 

inforrnac;oes, adrninistrac;ao de contas a receber ou a pagar e ern geral, relacionados a operac;6es de faturizac;ao 
factoring ) 

17.24 - Apresentac;ao de palestras, conferencias, serninarios e congeneres. 

18 - Servic;os de regulac;ao de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspec;ao e avaliac;ao de riscos 
para cobertura de contratos de seguros; prevenc;ao e gerencia de riscos seguraveis e congeneres. 

18.01 - Servic;os de regulac;ao de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspec;ao e avaliac;ao de 
riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenc;ao e gerencia de riscos seguraveis e congeneres. 

19 - Servic;os de distribuic;ao e venda de bilhetes e dernais produtos de loteria, bingos, atividade prevista 
na Lei Cornplernentar Federal n• 116, de 31 de julho de 2003, cartoes, pules ou cupons de apostas, sorteios, 
prernios, inclusive os decorrentes de titulos de capitalizac;ao e congeneres. 

19.01 - Servic;os de distribuic;ao e venda de bilhetes e dernais produtos de loteria, bingos, atividade 
prevista na Lei Cornplernentar Federal n• 116, de 31 de julho de 2003, cartoes, pules ou cupons de apostas, 
sorteios, prernios, inclusive os decorrentes de titulos de capitalizac;ao e congeneres. 

20 Servic;os portuarios, aeroportuarios, ferroportuarios, de terrninais rodoviarios, ferroviarios e 
rnetroviarios. 

20.01 Servic;os portuarios, ferroportuarios, utilizac;ao de porto, rnovirnentac;ao de passagei-ros, 
reboque de ernbarcac;oes, rebocador escoteiro, atracac;ao, desatracac;ao, servic;os de praticagern, capatazia, 
arrnazenagern de qualquer natureza, servic;os acess6rios, rnovirnentac;ao de rnercadorias, servic;os de apoio 
maritima, de rnovirnentac;ao ao largo, servic;os de arrnadores, estiva, conferencia, logistica e congeneres. 

20.02 - Servic;os aeroportuarios, utilizac;ao de aeroporto, rnovirnentac;ao de passageiros, arrnazenagern de 
qualquer natureza, capatazia, rnovirnentac;ao de aeronaves, servic;os de apoio aeroportuarios, servic;os 
acess6rios, rnovirnentac;ao de rnercadorias, logistica e congeneres. 

20.03 - Servic;os de terrninais rodoviarios, ferroviarios, rnetroviarios, rnovirnentac;ao de passageiros, 
rnercadorias, inclusive suas operac;oes, logistica e congeneres. 

21 - Servic;os de registros publicos, cartorarios e notariais. 
21.01 - Servic;os de registros publicos, cartorarios e notariais. 
22 - Servic;os de explorac;ao de rodovia. 
22. 01 Servic;os de explorac;ao de rodovia mediante cobranc;a de prec;o ou pedagio dos usuarios, 

envol vendo execuc;ao de servic;os de conservac;ao, rnanutenc;ao, rnelhorarnentos para adequac;ao de capacidade e 
seguranc;a de transito, operac;ao, rnonitorac;ao, assistencia aos usuarlos e outros servic;os definidos ern 
contratos, atos de concessao ou de perrnissao ou ern norrnas oficiais. 
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23 - Servi~os de programa~ao e comunica~ao visual, desenho industrial e congeneres. 

23.01 - Servi~os de programa~ao e comunica~ao visual, desenho industrial e congeneres. 

24 Servi~os de chaveiros, confec~ao de carimbos, placas, sinaliza~ao visual, banners, adesivos e 
congeneres. 

24.01 - Servi~os de chaveiros, confec~ao de carimbos, placas, sinaliza~ao visual, banners, adesivos e 
congeneres. 

25 - Servi~os funerarios. 
25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixao, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte 

do corpo cadaverico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembara~o de certidao de 6bito; 
fornecimento de veu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conserva~ao ou restaura~ao de 
cadaveres. 

25.02 - Crema~ao de corpos e partes de corpos cadavericos. 
25.03 - Planos ou convenio funerarios. 
25.04 - Manuten~ao e conserva~ao de jazigos e cemiterios. 

26 Servi~os de coleta, remessa ou entrega de correspondencias, documentos, objetos, bens ou valores, 
inclusive pelos correios e suas agencias franqueadas; courrier e congeneres. 

26.01 Servi~os de coleta, remessa ou entrega de correspondencias, documentos, objetos, bens ou 
valores, inclusive pelos correios e suas agencias franqueadas; courrier e congeneres. 

27 - Servi~os de assistencia social. 
27.01 - Servi~os de assistencia social. 

28 - Servi~os de avalia~ao de bens e servi~os de qualquer natureza. 
28.01 - Servi~os de avalia~ao de bens e servi~os de qualquer natureza. 

29 - Servi~os de biblioteconomia. 
29.01 - Servi~os de biblioteconomia. 

30 - Servi~os de biologia, biotecnologia e quimica. 
30.01 - Servi~os de biologia, biotecnologia e quimica. 

31 - Servi~os tecnicos em edifica~oes, eletr6nica, eletrotecnica, mecanlca, telecomunica~oes e congeneres. 
31.01 Servi~os tecnicos em edifica~oes, eletr6nica, eletrotecnica, mecanica, telecomunica~oes e 

congeneres. 

32 - Servi~os de desenhos tecnicos. 
32.01 - Servi~os de desenhos tecnicos. 

33 - Servi~os de desembara~o aduaneiro, comissarlos, despachantes e congeneres. 
33.01 - Servi~os de desembara~o aduaneiro, comissarios, despachantes e congeneres. 

34 - Servi~os de investiga~oes particulares, detetives e congeneres. 
34.01 - Servi~os de investiga~oes particulares, detetives e congeneres. 

35 - Servi~os de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e rela~oes publicas. 
35.01 - Servi~os de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e rela~oes publicas. 

36 - Servi~os de meteorologia. 
36.01 - Servi~os de meteorologia. 

37 - Servi~os de artistas, atletas, modelos e manequins. 
37.01 - Servi~os de artistas, atletas, modelos e manequins. 

38 - Servi~os de museologia. 
38.01 - Servi~os de museologia. 

39 - Servi~os de ourivesaria e lapida~ao. 
39.01 Servi~os de ourivesaria e lapida~ao (quando o material for fornecido pelo tomador do 

servi~o). 

40 - Servi~os relativos a obras de arte sob encomenda. 
40.01 - Obras de arte sob encomenda. 



TABELA DE AUTONOMOS ISENTOS - ISS 

Profissionais autonomos que prestem serviGOS como: 

- afiador de ferramenta; 
- afinador de instrumento; 

agenciador de ass. de jornais e revistas; 
- alfaiate; 
- arrumador de carga; 
- artesao; 
- ator; 
- azulejista; 
- bailarino; 

bordadeiro; 
borracheiro; 

- cabeleireiro; 
carpinteiro; 

- carregador de volumes; 
- chaveiro; 

cobrador; 
- colocador de calhas; 
- colocador de "carpet" ; 

conferente de carga; 
core6grafo; 
costureiro; 

- cozinheiro; 
- datil6grafo; 
- decorador; 
- depilador; 
- desenhista; 
- digitador; 
- doceiro; 

domador de animais; 
- eletricista; 
- encadernador; 
- encanador; 
- engraxate; 
- entregador de alimentos; 
- esteticista; 
- estofador; 
- fot6grafo; 
- gan;:on; 

- guardiao; 
- guia turistico; 

iluminador; 
- instalador de equipamentos; 
- jardineiro; 
- j6quei; 
- latoeiro; 
- lavadeira; 
- lixador de assoalhos; 
- manequim; 
- manicure; 
- maquilador; 
- marceneiro; 
- marquetista; 
- massagista; 
- mecanico; 
- modelo; 
- mantador de equipamentos; 
- mantador de maquinas; 
- mantador de m6veis; 
- mosaiqueiro; 
- motorista; 
- operador de som e luzes; 
- pedreiro; 
- pesquisador de mercado; 
- pintor de carros; 
- pintor de paredes; 
- reparador de bicicletas; 

reparador de eletrodomesticos; 
- reparador de equipamentos; 
- reparador de j6ias; 
- sapateiro; 
- soldador; 
- torneiro; 
- tricoteiro; 
- vendedor de loterias; 
- vidraceiro. 
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ANEXO F 

FiscoData - Quarta-Feira, 20 de junho de 2007 
REGULAMENTO DE ICMS 

(Aprovado pelo Decreta n° S141, de 12.12.2001) 

DISPOSicAO PRELIMINAR 

Art. 1° - 0 impasto sabre opera~oes relativas a circula~ao de mercadorias e sabre presta~oes de 
servi~os de transporte interestadual e intermunicipal e de comunica~ao - ICMS, ainda que as opera~oes e 

as presta~oes se iniciem no exterior, de que trata a Lei n° 11S80, de 14 de novembro de 1996, sera 
regido pelas disposi~oes contidas neste Regulamento. 

TITULO I 
DAS DISPOSicOES BASICAS 

CAPITULO I 
DA INCIDENCIA 

Art. 2° - 0 impasto incide sabre (art. 2° da Lei n° 11S80/96): 

II - presta~oes de servi~os de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de 
pessoas, bens, mercadorias ou valores; 

CAPITULO III 
DO FATO GERADOR 

Art. S0 

11S80/96): 
Considera-se ocorrido o fato gerador do impasto no momenta (art. S 0 da Lei n° 

V - do inicio da presta~ao de servi~os de transporte interestadual e intermunicipal, de qualquer 
natureza; 

CAPITULO IV 
DOS ELEMENTOS QUANTIFICADORES 

SECAO I 
DA BASE DE CALCULO 

III - na presta~ao de servi~o de transporte interestadual e intermunicipal e de comunica~ao, o 
pre~o do servi~o; 

Paragrafo 2° - Nao integra a base de calculo do impasto o montante: 

d) correspondente ao pedagio, na presta~ao de servi~o de transporte rodoviario de cargas. 

SEcAO II 
DA ALIQUOTA 

Art. 1S - As ali quotas internas sao seleti vas em fun~ao da essencialidade dos produtos ou 
servi~os, assim distribuidas (art. 14 da Lei n° 11S80/96): 

II - aliquota de 12% (doze por cento) para as opera~oes e presta~oes com os seguintes bens, 
mercadorias e servi~os: 

1) servi~os de transporte; 

Paragrafo 1° - Entre outras hip6teses as aliquotas internas sao aplicadas quando: 

a) o remetente ou o prestador e o destinatario da mercadoria, bern ou servi~o estiverem situados 
neste Estado; 

c) da presta~ao de servi~o de transporte, ainda que contratado no exterior, e o de comunica~ao 
transmitida ou emitida no estrangeiro e recebida neste Estado; 

Art. 16 - As ali quotas para opera~oes e presta~oes interestaduais sao (art. 1S da Lei n° 
11S80/96): 

I - 12% para as opera~oes e presta~oes interestaduais que destinem bens, mercadorias ou servi~os 
a contribuintes estabelecidos nos Estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa 
Catarina e Sao Paulo, ressalvado o disposto no inciso III deste artigo; 

II - 7% para as opera~oes e presta~oes interestaduais que destinem bens, mercadorias ou servi~os 
a contribuintes estabelecidos no Distrito Federal e nos demais Estados nao relacionados no inciso 
anterior, ressalvado o disposto no inciso seguinte; 

III - 4% nas presta~oes de servi~o de transporte aereo interestadual de passageiro, carga e mala 
postal (Resolu~ao n° 9S/96 do Senado Federal). 

CAPITULO V 
DA SUJEicAO PASSIVA 



SE<;Ao I 
DO CONTRIBUINTE 

Art. 17 - Contribuinte do impasto e qualquer pessoa, fisica ou juridica, que 
habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, opera~oes de circula~ao de 
presta~oes de servi~os de transporte interestadual e intemunicipal e de comunica~ao, 
opera~5es e as presta~oes se iniciem no exterior (art. 16 da Lei n 2 11580/96). 

SE<;Ao II 
DO RESPONSAVEL OU SUBSTITUTO 

Art. 19- Sao responsaveis pelo pagamento do impasto (art. 18 da Lei n 2 11580/96): 

I - o transportador, em rela~ao a mercadoria: 
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realize, com 
mercadoria ou 
ainda que as 

a) que despachar, redespachar ou transportar sem a documenta~ao fiscal regulamentar ou com 
documenta~ao fiscal inid6nea; 

b) transportada de outra unidade federada para entrega sem destinatario certo ou para venda 
ambulante neste Estado; 

c) que entregar a destinatario diverso do indicado na documenta~ao fiscal; 

d) transportada que for negociada com interrup~ao de transito no territ6rio paranaense; 

IV - o contribuinte ou depositario a qualquer titulo, na qualidade de substituto tributario, em 
rela~ao ao impasto incidente sabre uma ou mais opera~oes ou presta~oes, sejam antecedentes, 
concomitantes ou subseqlientes inclusive quanta ao valor decorrente da diferen~a entre aliquotas 
interna e interestadual nas opera~oes e presta~oes que destinem bens e servi~os a consumidor final, 
contribuinte do impasto, localizado neste Estado - na forma prevista neste Regulamento, em rela~ao a: 

u) servi~os de transporte e de comunica~ao; 

X - o contratante de servi~o ou terceiro que participe de presta~ao de servi~os de transporte 
interestadual ou intermunicipal e de comunica~ao. 

CAPITULO VI 
DO LOCAL DA OPERA<;Ao E DA PRESTA<;Ao 

Art. 22 0 local da opera~ao ou da presta~ao, para os efeitos da cobran~a do impasto e 
defini~ao do estabelecimento responsavel, e (art. 22 da Lei n 2 11580/96): 

II - tratando-se de presta~ao de servi~o de transporte: 

a) onde se encontre o veiculo transportador, quando em si tua~ao irregular pel a fal ta de 
documenta~ao fiscal ou quando acompanhada de documenta~ao fiscal inid6nea; 

b) o do estabelecimento destinatario do servi~o, na hip6tese do inciso XIII o art. 5 2 e para os 
efeitos do Paragrafo 3 2 do art. 6 2 ; 

c) onde tenha inicio a presta~ao, nos demais casas; 

CAPITULO VII 
DO REGIME DE COMPENSA<;Ao DO IMPOSTO 

SE<;Ao I 
DAS MODALIDADES 

Art. 23 - 0 impasto e nao-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada opera~ao relativa 
a circula~ao de mercadorias ou presta~ao de servi~os de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunica~ao com o montante cobrado nas anteriores por este Estado ou por outra unidade federada, 
apurado por urn dos seguintes criterios (art. 23 da Lei n 2 11580/96): 

Paragrafo 4 2 o estabelecimento prestador de servi~o de transporte interestadual ou 
intemunicipal inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado - CAD/ICMS, que nao optar pelo credito 
presumido previsto nos incisos VI e VII do art. 50, podera apropriar-se do credi to do impasto das 
opera~oes tributadas de aquisi~ao de combustiveis, lubrificantes, oleos, aditivos, fluidos, pneus, 
camaras de ar e demais materiais rodantes, pe~as de reposi~ao e outros produtos de manuten~ao da frota, 
inclusive de limpeza, bern como de mercadorias destinadas ao ativo permanente, observado o disposto no 
Paragrafo 4 2 do art. 24, efetivamente utilizados na presta~ao de servi~o iniciado neste Estado. 

Paragrafo 8 2 - Independentemente do sistema de tributa~ao adotado, os prestadores de servi~o de 
transporte interestadual e intemunicipal poderao apropriar-se do credito do impasto de servi~os da 
mesma natureza, nas seguintes situa~oes, observado o disposto no Paragrafo 5 2 do art. 50: 

a) na contrata~ao de transportador aut6nomo para complementa~ao do servi~o em meio de transporte 
diverso do original, nos termos do art. 158; 

b) no transporte por redespacho; 
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c) no transporte intermodal; 

d) na subcontratacao. 

Panigrafo 9 2 - Na hip6tese da alinea "b" do paragrafo anterior, o transportador contratante fara 
a apropriacao do credito relativo ao frete lancado no conhecimento de transporte emitido pelo 
transportador contratado, conforme dispoem as alineas "a" e "c" do inciso I do art. 196; quando se 
tratar da hip6tese da alinea "c" do paragrafo anterior, o transportador que emi tir o conhecimento de 
transporte pelo preco total do servico fara a apropriacao dos creditos relativos aos fretes de cada 
modalidade de prestacao, com base nos documentos emitidos na forma do inciso II do art. 198. 

SECAO II 
DO CREDITO PRESUMIDO 

Art. 50 - Sao concedidos os seguintes creditos presumidos: 

VI - aos prestadores de servico de transporte, exceto aereo, no percentual de 20% do valor do 
ICMS devido na prestacao, que sera adotado, opcionalmente pelo contribuinte, em substituicao ao sistema 
de tributacao normal, conforme Paragrafo 4 2 do art. 23, observado o disposto nos paragrafos 4 2 e 5 2 

deste artigo (Convenio ICMS 106/96); 

VII - aos prestadores de servicos de transporte aereo, nas prestac5es internas, no percentual 
que resulte na carga tributaria correspondente a 8%, que sera adotado, opcionalmente pelo contribuinte, 
em substituicao ao sistema de tributacao normal, conforme Paragrafo 4 2 do art. 23, observado o disposto 
no Paragrafo 4 2 deste artigo (Convenio ICMS 120/96); 

SECAO II 
DO LOCAL, DA FORMA E DOS PRAZOS DE PAGAMENTO 

Art. 56 - 0 ICMS devera ser pago nas seguintes formas e prazos (art. 36 da Lei n• 11580/96): 

VI - na importacao de mercadoria ou bern destinado ao ativo fixo ou para uso ou consumo: 

a) quando realizada por contribuinte inscrito no CAD/ICMS e com despacho aduaneiro no territ6rio 
paranaense: 

1 sendo bern destinado a integrar o ativo imobilizado do estabelecimento industrial e do 
prestador de servico de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicacao, enquadrados no 
regime normal de pagamento, mediante lancamento do valor correspondente a razao de urn quarenta e oito 
avos por mes do imposto devido no campo "Outros Debitos" do Livro Registro de Apuracao do ICMS, com a 
indicacao do nillnero e da data da nota fiscal emi tida para documentar a entrada, devendo a prime ira 
fracao ser debitada no mes em que ocorrer o fato gerador, observando-se, ainda, o disposto no paragrafo 
16; 

x - em GR-PR, nos prazos estipulados no inciso XV deste artigo, na prestacao de servico de 
transporte, ressalvadas as hip6teses dos incisos I, XI e XII; 

xv - em GR-PR, nos demais casos de pagamento sob regime normal, no mes seguinte ao de apuracao, 
de acordo com o algarismo final da numeracao seqliencial estadual do numero de inscricao no CAD/ICMS, 
observados os seguintes prazos: 

a) ate 0 dia 11 - finais 1 e 2; 

b) ate 0 dia 12 - finais 3 e 4; 

c) ate 0 dia 13 - finais 5 e 6; 

d) ate 0 dia 14 - finais 7 e 8; 

e) ate 0 dia 15 - finais 9 e 0; 

CAPITULO IX 
DOS REGIMES ESPECIAIS 

SECAO II 
NAS PRESTACOES DE SERVICOS 

Art. 88 - E diferido o pagamento do imposto nas seguintes prestac5es de servico de transporte, 
desde que o prestador do servico tenha optado pelo credito presumido de que trata o inciso VI do art. 
50: 

I - de produtos primarios: 

a) diretamente do estabelecimento de produtor agropecuario ate o primeiro local de 
comercializacao, industrializacao ou beneficiamento; 

b) entre estabelecimentos de produtores agropecuarios; 

II - de insumos agropecuarios: 
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a) destinados diretamente a estabelecirnento de produtor agropecuario; 

b) entre estabelecirnentos de produtores agropecuarios. 

Paragrafo lQ - 0 disposto neste artigo nao se aplica as saidas para outra unidade federada ou 
para o exterior. 

Paragrafo 2Q - Considera-se encerrada a fase de diferirnento: 

a) na entrada do estabelecirnento adquirente das rnercadorias indicadas no inciso I, incorporado 
ao debito da opera~ao subseqliente; 

b) na opera~ao subseqliente nao rnais abrangida por diferirnento ou suspensao, na hip6tese do 
inciso II, incorporado ao debito da opera~ao. 

CAPITULO II 
DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES 

Se~ao I 
Da Inscri~ao 

Art. 103 - Deverao inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS - CAD/ICMS, antes do inicio 
de suas atividades, aqueles que pretendam realizar opera~oes relativas a circula~ao de rnercadorias e 
presta~ao de servi~os de transporte interestadual e interrnunicipal e de cornunica~ao (art. 33 da Lei nQ 
11580/96). 

Paragrafo lQ - Para os efeitos deste artigo, sera considerado autonorno cada estabelecirnento de 
urn rnesrno contribuinte, cabendo a cada urn deles urn nlirnero de inscri~ao, o qual constara, 
obrigatoriamente, ern todos os docurnentos fiscais e de arrecada~ao. 

CAPITULO IV 
DOS DOCUMENTOS FISCAIS 

Se~ao I 
Dos Docurnentos ern Geral 

Art. 115 o contribuinte ernitira ou utilizara, conforrne as opera~oes ou presta~oes que 
realizar, os seguintes docurnentos fiscais (art. 45 da Lei nQ 11580/96); (Convenios SINIEF, de 15.12.70, 
art. 6Q; nQ 06/89, art. lQ; Ajustes SINIEF nQs 03/78, 04/78, 01/89, 04/89, 14/89, 15/89 e 03/94): 

V - Nota Fiscal de Servi~o de Transporte, rnodelo 7; 

VI - Conhecimento de Transporte Rodoviario de Cargas, rnodelo 8; 

Se~ao III 
Dos Docurnentos Relativos a Presta~oes de Servi~o de Transporte 

Subse~ao I 
Da Nota Fiscal de Servi~o de Transporte 

Art. 146 - A Nota Fiscal de Servi~o de Transporte sera ernitida, antes do inicio da presta~ao do 
servi~o, por agencia de viagern ou por transportador, sernpre que executar, ern veiculo proprio ou 
afretado, servi~o de transporte interestadual ou interrnunicipal, de pessoas (Convenio SINIEF nQ 06/89, 
art. 10; Ajustes SINIEF nQs 01/89 e 14/89). 

Paragrafo 1• - A Nota Fiscal de Servi~o de Transporte sera ernitida ern rela~ao a cada veiculo e a 
cada viagern contratada. 

Paragrafo 2Q - Nos casos de excursoes corn contratos individuais, sera facultada a ernissao de urna 
unica Nota Fiscal de Servi~o de Transporte, por veiculo, hip6tese ern que a 1• via sera arquivada no 
estabelecirnento do ernitente, anexando-se, quando se tratar de transporte rodoviario, a autoriza~ao do 
DER ou DNER. 

INFORME FISCODATA: Fica revigorado o paragrafo 3Q do art. 146, pela 528• altera~ao do Decreta nQ 
5365, de 13.09.2005 (DOE de 14.09.2005), vigencia a partir de 14.09.2005, produzindo efeitos a partir 
de 13.04.2005. 

Paragrafo 3• - No transporte de pessoas corn caracteristicas de transporte rnetropolitano mediante 
contrato, podera ser postergada a ernissao de Nota Fiscal de Servi~o de Transporte, ate o final do 
periodo de apura~ao do impasto. 

Art. 147 - A Nota Fiscal de Servi~o de Transporte sera tarnbern ernitida (Ajuste SINIEF nQ 06/89, 
art. 10; Ajuste SINIEF nQ 14/89): 

IV - pelo transportador que executar servi~os de transporte interrnunicipal, interestadual ou 
internacional de bens ou rnercadorias utilizando-se de outros rneios ou forrnas, ern rela~ao aos quais nao 
haja previsao de docurnento fiscal especifico (Ajuste SINIEF nQ 09/99). 

Art. 148 - A Nota Fiscal de Servi~o de Transporte contera, no minima, as seguintes indica~oes 
(Convenio SINIEF ng 06/89, art. 11; Ajuste SINIEF ng 15/89): 



I- a denominac;ao "Nota Fiscal de Servic;o de Transporte"; 
II - o nlimero de ordem, a serie e subserie e o numero da via; 
III - a natureza da prestac;ao do servic;o; 
IV - a data da emissao; 
V - o nome, o enderec;o, e os numeros de inscric;ao, estadual e no CNPJ, do emitente; 
VI - o nome, o enderec;o, e os nlimeros de inscric;ao, estadual e no CNPJ ou CPF, do usuario; 
VII - o percurso; 
VIII - a identificac;ao do veiculo transportador; 
IX - a discriminac;ao do servic;o prestado de modo que permita sua perfeita identificac;ao; 
X - o valor do servic;o prestado, bern como outros valores cobrados a qualquer titulo; 
XI - o valor total da prestac;ao; 
XII - a base de calculo do impasto; 
XIII - a aliquota e o valor do impasto; 
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XIV - o nome, o enderec;o e os nlimeros de inscric;ao, estadual e no CNPJ, do impressor da Nota, a 
data e a quantidade de impressao, o nlimero de ordem da primeira e da ultima Nota impressas, a serie e 
subserie, bern como o numero da AIDF. 

Paragrafo 1• As indicac;oes dos incisos I, II, V e XIV, serao impressas tipograficamente. 

Paragrafo 2• - Nao constarao da Nota Fiscal de Servic;o de Transporte: 

a) as indicac;oes do inciso VI na hip6tese do inciso III do artigo anterior; 
b) as indicac;oes dos incisos VII e VIII nas hip6teses do artigo anterior. 

Paragrafo 3• -A Nota Fiscal de Servic;o de Transporte sera de tamanho nao inferior a 14,8 x 21 
em. 

Art. 149 - A Nota Fiscal de Servic;o de Transporte sera emitida (Convenio SINIEF n• 06/89, arts. 
13 e 14; Ajuste SINIEF n• 14/89): 

I - nas prestac;oes internas, no minima, em tres vias, que terao a seguinte destinaQao: 

a) a 1• via sera entregue ao contratante ou usuario; 
b) a 2• via acompanhara o transporte para controle da fiscalizaQao; 
c) a 3• via ficara em poder do emitente, para exibic;ao ao fisco; 

II - nas prestac;oes interestaduais, no minima, em quatro vias, que terao a seguinte destinaQao: 

a) a 1• via sera entregue ao contratante ou usuario; 
b) a 2• via acompanhara o transporte para fins de controle no Estado de 
destino; 
c) a 3• via acompanhara o transporte e sera retida pelo Posta Fiscal de 
saida do Estado; 
d) a 4• via ficara em poder do emitente, para exibic;ao ao fisco. 

Paragrafo unico Nas hip6teses do art. 14 7, a Nota Fiscal de Servic;o de Transporte sera 
emitida, no minima, em duas vias, que terao a seguinte destinac;ao: 

a) a 1• via sera entregue ao contratante ou usuario nos casas dos incisos I e 

II, em relaQao ao transporte ferroviario de cargas, e permanecera em poder do emitente nos casas 
dos incisos II, no transporte ferroviario de passageiros, e III; 

b) a 2• via ficara em poder do emitente, para exibic;ao ao fisco. 

Subsec;ao II 
Do Conhecimento de Transporte Rodoviario de Cargas e da 

Autorizac;ao de Carregamento e Transporte 

Art. 150 - 0 Conhecimento de Transporte Rodoviario de Cargas sera emitido, antes do inicio da 
prestac;ao do servic;o, pelo transportador rodoviario de carga que executar servic;o de transporte 
rodoviario intermunicipal ou interestadual, e contera, no mlnlmo, as seguintes indicac;oes (Convenio 
SINIEF n• 06/89, arts. 16, 17 e 18; Ajustes SINIEF n•s 01/89 e 08/89): 

I- a denominac;ao "Conhecimento de Transporte Rodoviario de Cargas"; 
II - o nlimero de ordem, a serie e subserie e o nlimero da via; 
III - a natureza da prestac;ao do servic;o; 
IV - o local e a data da emissao; 
V - o nome, o endereQo e os nlimeros de inscriQao, estadual e no CNPJ, do emitente; 
VI - o nome, o enderec;o e os nlimeros de inscric;ao, estadual e no CNPJ ou CPF, do remetente e do 

destinatario; 
VII - o local de coleta da carga e o de sua entrega; 
VIII - a quantidade e especie dos volumes ou das pec;as; 
IX o nlimero da nota fiscal, o valor e a natureza da carga, bern como a quantidade em 

quilogramas, metros cubicos ou litros; 
X - a identificac;ao do veiculo transportador: placa, local e Estado; 
XI - a condic;ao do frete: pago ou a pagar; 
XII - os valores de composic;ao do frete, inclusive os relativos a pedagio, podendo, no caso de 

carga fracionada, ser distribuido proporcionalmente nos CTRCs correspondentes, ate o montante pago a 
esse titulo; 

XIII - as informac;oes relativas ao redespacho e ao consignatario, se for o caso; 
XIV - o valor total da prestaQao; 
XV - a base de calculo do impasto; 
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XVI - a aliquota e o valor do imposto; 
XVII o nome, o enderec;:o e os nW:neros de inscric;:ao, estadual e no CNPJ, do impress or do 

documento, a data e a quantidade de impressao, 0 nW:nero de ordem do primeiro e do ultimo documento 
impressos, a serie e subserie, bern como o nW:nero da AIDF; 

XVIII no seu verso, quando o transporte for iniciado no Parana, informa<;:ao acerca do 
itinerario a ser percorrido e, se for o caso, do recebimento do valor correspondente ao vale pedagio, 
instituido pela Medida Provis6ria n. 2.025-2, de 02 de junho de 2000, por meio de carimbo, devidamente 
identificado e assinado pelo respectivo condutor, observado o contido no Paragrafo 7°. 

Paragrafo 1° - As indicac;:oes dos incisos I, II, V e XVII serao impressas tipograficamente. 

Paragrafo 2° - 0 Conhecimento de Transporte Rodoviario de Cargas sera de tamanho nao inferior a 
9,9 x 21 em. 

Paragrafo 3° - Na impossibilidade da emissao do Conhecimento de Transporte Rodoviario de Cargas 
antes do inicio da prestac;:ao, os transportadores de cargas a granel de combustiveis liquidos ou gasosos 
e de produtos quimicos ou petroquimicos, que por ocasiao da contratac;:ao do servic;:o nao conhec;:am os 
dados relativos ao peso, distancia ou valor do frete, poderao emitir a Autorizac;:ao de Carregamento e 
Transporte, que contera, no minima, as seguintes indicac;:oes (Ajustes SINIEF n°s 02/89, 13/89 e 01/93, 
clausula primeira) : 

a) a denominac;:ao "Autorizac;:ao de Carregamento e Transporte"; 
b) o nW:nero de ordem, a serie e subserie e o nW:nero da via; 
c) o local e a data da emissao; 
d) o nome, o endere<;:o e os nW:neros de inscric;:ao, estadual e no CNPJ, do emitente; 
e) o nome, o enderec;:o e os nW:neros de inscric;:ao, estadual e no CNPJ ou CPF, do remetente e do 

destinatario; 
f) a indicac;:ao relativa ao consignatario; 
g) o nW:nero da nota fiscal, o valor da mercadoria e a natureza da carga; 
h) o local de coleta da carga e o de sua entrega; 
i) a assinatura do emitente e do destinatario; 
j) o nome, o endere<;:o e os nW:neros de inscric;:ao, estadual e no CNPJ, do impressor do documento, 

a data e a quantidade de impressao, o numero de ordem do primeiro e do ultimo documento impressos, a 
serie e subserie, bern como o nW:nero da AIDF. 

Paragrafo 4° As indicac;:oes das alineas "a", "b", "d" e "j" do paragrafo anterior serao 
impressas tipograficamente. 

Paragrafo 5° - A Autoriza<;:ao de Carregamento e Transporte sera de tamanho nao inferior a 15 x 21 
em. 

Paragrafo 6° - Relativamente ao documento previsto no Paragrafo 3° observar-se-a, ainda: 

a) o estabelecimento devera emitir o Conhecimento de Transporte Rodoviario de Cargas no momenta 
do retorno da 1• via da Autorizac;:ao de Carregamento e Transporte, cujo prazo nao podera exceder a dez 
dias; 

b) para fins de apurac;:ao e recolhimento do imposto tamar-se-a em conta a data da emissao da 
Autorizac;:ao de Carregamento e Transporte; 

c) na Autorizac;:ao de Carregamento e Transporte devera ser anotado o numero, a data e a serie do 
respectivo Conhecimento de Transporte, assim como a indicac;:ao de que a sua emissao ocorreu na forma do 
Paragrafo 3° do art. 150 do RICMS. 

Paragrafo 7° - Havendo dispensa de emissao do Conhecimento de Transporte Rodoviario de Cargas, a 
informac;:ao de que trata o inciso XVIII devera constar do verso da 1• via da nota fiscal que acobertar o 
transporte da carga. 

Art. 151 0 Conhecimento de Transporte Rodoviario de Cargas sera emitido (Convenio SINIEF 
06/89, arts. 19 e 20; Ajuste SINIEF 14/89): 

I - nas prestac;:5es internas, no minimo, em quatro vias, que terao a seguinte destinac;:ao: 

a) a 1• via sera entregue ao tomador do servic;:o; 
b) a 2• via acompanhara 0 transporte ate 0 destino, podendo servir de comprovante de entrega; 
c) a 3• via acompanhara o transporte para fins de fiscalizac;:ao; 
d) a 4• via ficara em poder do emitente, para exibic;:ao ao fisco; 

II - nas prestac;:oes interestaduais, no minimo, em cinco vias, obedecida adestinac;:ao do inciso 
anterior, devendo a 5• via acompanhar o transporte, para Controle do fisco de destino. 

Paragrafo 1° - Tratando-se da Autorizac;:ao de Carregamento e Transporte esta sera emitida, no 
minima, em seis vias, que terao a seguinte destinac;:ao: 

a) a 1• via acompanhara o transporte e retornara ao emitente para subsidiar a emissao do 
Conhecimento de Transporte Rodoviario de Cargas, devendo ser arquivada juntamente com a via fixa deste; 

b) a 2• via acompanhara o transporte para fins de controle do fisco do Estado de origem; 
c) a 3• via sera entregue ao destinatario; 
d) a 4• via sera entregue ao remetente; 
e) a s• via acompanhara o transporte e destinar-se-a ao controle do fisco do Estado de destino; 
f) a 6• via ficara em poder do emitente, para exibi<;:ao ao fisco. 

Paragrafo 2o - Na prestac;:ao de servic;:o de transporte de mercadoria abrangida por beneficia 
fiscal, com destino a Zona Franca de Manaus ou outras areas de livre comercio: 
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a) havendo necessidade de utiliza~ao de via adicional do Conhecimento de Transporte Rodoviario 
de Cargas esta podera ser substituida por c6pia da 1• via do documento; 

b) havendo necessidade de utiliza~ao de via adicional da Autorizayao de Carregamento e 
Transporte, esta podera ser suprida por c6pia da 1• via do documento, que substituira o Conhecimento de 
Transporte para os efeitos do art. 119. 

Subse~ao VI 
Do Despacho De Transporte 

Art. 158 - Em substi tuiyao ao conhecimento de transporte, podera ser emi tido o Despacho de 
Transporte, pela empresa transportadora inscrita neste Estado que contratar transportador aut6nomo para 
concluir a execuyao de serviyo de transporte de carga, em meio de transporte diverso do original, cujo 
pre~o tiver sido cobrado ate o destino da carga (Convenio SINIEF 06/89, art. 60; Ajustes SINIEF 01/89 e 
14/89). 

Art. 159 - 0 Despacho de Transporte contera, no minimo, as seguintes indica~oes (Convenio SINIEF 
06/89, art. 60; Ajustes SINIEF 01/89 e 14/89): 

I -a denominayao "Despacho de Transporte"; 
II - o nlimero de ordem, a serie e subserie e o numero da via; 
III - o local e a data da emissao; 
IV - o nome, o endere~o e os nlimeros de inscri~ao, estadual e no CNPJ, do emitente; 
V - o local de origem da carga e o de destino; 
VI - o nome e o endere~o do remetente e do destinatario; 
VII - as informa~oes relativas ao conhecimento original e a quantidade de cargas desmembradas; 
VIII o nlimero da nota fiscal, o valor e a natureza da carga, bern como a quanti dade em 

quilogramas, metros cubicos ou litros; 
IX - a identifica~ao do transportador aut6nomo: o nome, o nlimero da carteira de habilita~ao, o 

endere~o completo, e os nlimeros de inscri~ao, no CPF e no INSS; 
X - a placa do veiculo e o respectivo Estado e o nlimero do certificado de propriedade; 
XI - o calculo do frete pago ao transportador aut6nomo: o valor do frete, do INSS reembolsado, 

do IR-Fonte e o valor liquido pago; 
XII - o valor do ICMS devido pela presta~ao complementar; 
XIII - a assinatura do transportador e do emitente; 
XIV - o nome, o endereyo e os nlimeros de inscriyao, es tadual e no CNPJ, do impress or do 

documento, a data e a quantidade de impressao, o nlimero de ordem do primeiro e do ultimo documento 
impressos, a serie e subserie, bern como o nlimero da AIDF. 

Paragrafo unico - As indica~oes dos incisos I, II, IV e XIV serao impressas tipograficamente. 

Art. 160 - o Despacho de Transporte sera emitido, antes do inicio da presta~ao do servi~o, no 
minima, em tres vias, que terao a seguinte destina~ao (Convenio SINIEF 06/89, art. 60; Ajuste SINIEF 
07 /89): 

I - a 1• e a 2• vias serao entregues ao transportador aut6nomo; 

II - a 3• via ficara em poder do emitente, para exibiyao ao fisco. 
Paragrafo unico. Quando for contratada complementa~ao de transporte por empresa estabelecida em 

Estado diverso daquele da execu~ao do serviyo, a 1• via do documento, ap6s o transporte, sera enviada a 
empresa contratante para efeitos de apropriayao do credito do impasto relativo a presta~ao 

complementar. 

Subseyao VII 
Da Ordem De Coleta De Cargas 

Art. 161 - A Ordem de Coleta de Cargas sera emitida pelo transportador que executar serviyo de 
coleta de carga, para acobertar o transporte em territ6rio paranaense, desde o endere~o do remetente 
ate o seu estabelecimento, e contera, no minima, as seguintes indica~oes (Convenio SINIEF 06/89, art. 
71; Ajuste SINIEF 01/89, c1ausula segunda): 

I- a denomina~ao "Ordem de Coleta de Cargas"; 
II - o nlimero de ordem, a serie e subserie e o ntimero da via; 
III - o local e a data da emissao; 
IV - o nome, o endere~o e os nlimeros de inscriyao, estadual e no CNPJ, do emitente; 
V - o nome e o endere~o do remetente; 
VI - a quantidade de volumes coletados; 
VII - o nlimero e a data do documento fiscal que estiver acompanhando a carga; 
VIII - a assinatura do recebedor; 
IX o nome, o endereco e os nlimeros de inscri~ao, estadual e no CNPJ, do impressor do 

documento, a data e a quantidade de impressao, o nlimero de ordem do primeiro e do ultimo documento 
impressos, a serie e subserie, bern como o nlimero da AIDF. 

Paragrafo 1Q - As indica~oes dos incisos I, II, IV e IX serao impressas tipograficamente. 

Paragrafo 2Q -A Ordem de Coleta de Cargas sera de tamanho nao inferior a 14,8 X 21 em. 

Art. 162 - A Ordem de Coleta de cargas sera emitida, por ocasiao da coleta da carga, no minima, 
em tres vias, que terao a seguinte destina~ao (Convenio SINIEF 06/89, art. 71; Ajuste SINIEF 01/89): 

I - a 1• via acompanhara a carga coletada entre o endereco do remetente e do transportador, 
devendo ser arquivada ap6s a emissao do respectivo conhecimento de transporte; 
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II - a 2• via sera entregue ao remetente; 

III - a 3• via ficara em poder do emitente, para exibi~ao ao fisco. 

Paragrafo 1 9 - Recebida a carga no estabelecimento transportador, sera emitido o conhecimento 
relativo ao transporte do endere~o do remetente ate o local de destino. 

Paragrafo 2• - 0 numero da Ordem de Coleta de Cargas sera indicado no conhecimento de transporte 
correspondente. 

Subse~ao VIII 
Do Manifesto De Carga 

Art. 163 0 Manifesto de Carga podera ser emi tido pelo transportador, antes do inicio da 
presta~ao do servi~o, em rela~ao a cada veiculo, no caso de transporte de carga fracionada, e contera, 
no minimo, as seguintes indica~oes (Convenio SINIEF 06/89, art. 17; Ajustes SINIEF 07/89, 14/89 e 
15/89): 

I- a denomina~ao "Manifesto de Carga"; 
II - o nlimero de ordem; 
III - o nome, o endere~o e os numeros de inscri~ao, estadual e no CNPJ, do emitente; 
IV - o local e a data da emissao; 
V - a identifica~ao do veiculo transportador: placa, local e unidade da Federa~ao; 
VI - a identifica~ao do condutor do veiculo; 
VII - os nlimeros de ordem, as series e subseries dos conhecimentos de transporte; 
VIII - os nlimeros das notas fiscais; 
IX - o nome do remetente e do destinatario; 
X - o valor da mercadoria; 
XI o nome, o endere~o e os nlimeros 

documento, a data e a quantidade de impressao, 
impressa eo nlimero da AIDF. 

de inscri~ao, estadual e no CNPJ, do impressor do 
0 nlimero de ordem do primeiro e do ultimo documento 

Paragrafo 1• - Emitido o Manifesto de Carga serao dispensadas, relativamente aos correspondentes 
conhecimentos de transporte: 

a) a identifica~ao do veiculo transportador prevista no inciso X do art. 150; 
b) as vias destinadas ao fisco a que alude a alinea "c" do inciso I e o inciso II do art. 151; 
c) a indica~ao prevista no inciso I do art. 197. 

Paragrafo 2• - Para os efeitos deste artigo, entende-se por carga fracionada a que corresponda a 
mais de urn conhecimento de transporte. 

Art. 164 - o Manifesto de Carga sera emitido, no minimo, em tres vias, que terao a seguinte 
destina~ao: 

I - a 1• via acompanhara o transporte e servira para uso do transportador; 
II - a 2• via acompanhara o transporte, para controle do fisco paranaense; 
III - a 3• via ficara em poder do emitente, para exibi~ao ao fisco. 

Se~ao v 
Das Disposi~oes Comuns Aos Documentos Fiscais 

Art. 192 Sempre que for obrigat6ria a emissao de documentos fiscais, aqueles a quem se 
destinarem as mercadorias e servi~os sao obrigados a exigir tais documentos dos que devam emiti-los, 
contendo todos os requisitos legais (Convenio SINIEF, de 15.12.70, arts. 12, 14 e 15, e Convenio SINIEF 
06/89, art. 89). 

Paragrafo 1° Os transportadores nao poderao aceitar despacho ou efetuar o transporte de 
mercadorias que nao estejam acompanhadas dos documentos fiscais pr6prios, bern como executar presta~ao 
de servi~os de transporte sem a documenta~ao fiscal correspondente. 

Subse~ao I 
Das Disposi~oes Especificas Aos Documentos Fiscais Relativos 

A Presta~ao De Servi~o De Transporte 

Art. 193 Fica dispensada a emissao do documento fiscal a cada presta~ao de servi~o de 
transporte, quando houver dispensa da emissao da nota fiscal de mercadoria, a cada opera~ao, hip6tese 
em que o documento fiscal sera emitido ate o final do periodo de apura~ao do impasto. 

Art. 194 - Fica dispensada a emissao do documento fiscal de presta~ao de servi~o de transporte, 
quando o transportador autonomo ou a empresa transportadora de outra unidade da Federa~ao, nao inscrita 
no CAD/ICMS, efetuar o pagamento do impasto, por ocasiao do inicio da presta~ao (Convenio ICMS 25/90, 
clausulas terceira e quarta) . 

Paragrafo 1° - o documento de arrecada~ao servira para acobertar o servi~o, e, se for o caso, 
para credito do impasto, e devera conter, dentre outras, as seguintes informa~oes, ainda que no verso: 

a) o nome do transportador e da empresa transportadora contratante do servi~o, se houver; 

b) a placa do veiculo e a unidade da Federa~ao, no caso de transporte rodoviario, ou outro 
elemento identificativo, nos demais casos; 

c) o pre~o do servi~o, a base de calculo do impasto e a aliquota aplicavel; 



9 

d) o nillnero e 
identifica~ao do bern, 
o docurnento fiscal. 

a serie, sendo o caso, do docurnento fiscal que acobertar a carga, ou a 
e o local de inicio e fim da presta~ao do servi~o, nos casos em que nao se exija 

Paragrafo 2 2 - Na hip6tese do "caput" deste artigo, se ao final da presta~ao resultar pagamento 
a menor do imposto, a diferen~a sera recolhida na forma e prazo definidos no art. 56. 

Paragrafo 3 2 - 0 transportador estabelecido neste Estado e inscrito no CAD/ICMS, que prestar 
servi~o de transporte iniciado em outra unidade da federa~ao com recolhimento do imposto e dispensa de 
emissao do docurnento fiscal de presta~ao de servi~o de transporte, procedera da seguinte forma 
(Convenio ICMS 25/90, clausula quarta): 

a) emitira o conhecimento correspondente ao servi~o no final da presta~ao, com destaque do 
impasto; 

b) escriturara o conhecimento emitido na forma da alinea anterior no livro Registro de Saidas, 
nas colunas relativas a "Docurnento Fiscal" e "Observa~5es", anotando, nesta, que o imposto foi pago a 
unidade federada de inicio da presta~ao, deixando a disposi~ao do fisco 0 comprovante de pagamento. 

INFORME FISCODATA: Fica prorrogado para 28.02.2006 a vigencia de "Termo 
de Autoriza~ao" deferido na forma estabelecida no art. 195, pelo art. 
52 do Decreto n 2 5930, de 23.12.2005, (DOE de 23.12.2005), vigencia a 
partir de 23.12.2005. 

INFORME FISCODATA: Fica revigorado o art. 195, pela Altera~ao n 2 584• 
do Decreto n 2 5930, de 23.12.2005, (DOE de 23.12.2005), vigencia a 
partir de 23.12.2005, produzindo efeitos a partir de 09.11.2005. 

Art. 195 - A emissao do docurnento de transporte 
hip6tese de servi~o, iniciado em terri t6rio paranaense, 
presta~5es, quando previamente autorizado pelo fisco. 

podera ser dispensada, 
vinculado a contrato 

a cada presta~ao, na 
que envol va repetidas 

Paragrafo 12 - A dispensa de que trata este artigo sera concedida, mediante requerimento do 
transportador inscrito no CAD/ICMS ao Delegado Regional da Receita de seu domicilio tributario, desde 
que: 

a) nao possua irregularidade fiscal, observado o disposto no paragrafo 1 2 do art. 60; 

b) seja usuario de sistema de processamento de dados nos termos do Capitulo XIV do Titulo III 
deste Regulamento; 

c) instrua o pedido com a c6pia do contrato de presta~ao do servi~o, contendo o prazo de 
vigencia, as condi~5es de pagamento; o pre~o e a natureza dos servi~os prestados; 

d) o contratante possua autoriza~ao para emissao de docurnentos fiscais por processamento de 
dados. 

Paragrafo 2 2 A emissao de urn unico documento, para todas as presta~5es realizadas, nao 
dispensa a informa~ao da totalidade das notas fiscais referentes as mercadorias transportadas, as quais 
deverao ser incluidas, individualmente, no "Registro tipo 71", previsto no item 19 da Tabela I do Anexo 
VI deste Regulamento. 

Paragrafo 3 2 - Deferido o pedido, sera expedido "Termo de Autoriza~ao" que contera: 

a) o nillnero; 
b) o nome do transportador; 
c) o nome do contratante; 
d) as epocas em que deverao ser emitidos os docurnentos fiscais relatives ao transporte, nao 

podendo este prazo ultrapassar o periodo de apura~ao do imposto; 
e) o trajeto das viagens, em se tratando de transporte de pessoas; 
f) o prazo de validade, nao superior a urn ano. 

Paragrafo 42 - o contribuinte devera lavrar termo, no livro Registro de Utiliza~ao de Documentos 
Fiscais e Termos de Ocorrencias, mencionando, no minimo, o nillnero do Despacho Concess6rio e a descri~ao 
sucinta do regime concedido. 

Paragrafo 52 - o transportador devera apresentar o "Termo de Autoriza~ao", mesmo que por c6pia 
autenticada, sempre que a fiscaliza~ao exigir. 

Paragrafo 62 - No documento fiscal que acobertar a mercadoria, se for o caso, devera constar a 
informa~ao referente a dispensa da emissao do docurnento de transporte, bern como o nillnero e a data do 
"Termo de Autoriza<;:ao", ainda que por meio de carimbo. 

Art. 196 - Quando o servi~o de transporte de carga for efetuado por redespacho deverao ser 
adotados os seguintes procedimentos (Convenio SINIEF 06/89, art. 59; Ajuste SINIEF 14/89): 

I - o transportador contratado que receber a carga para redespacho: 

a) emitira o conhecimento de transporte, lan~ando o frete e, se for o caso, o imposto 
correspondente ao servi~o a executar, bern como os dados relatives ao redespacho; 
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b) anexara a 2• via do conhecimento de transporte, emitido na forma da alinea anterior, a 2• via 

do conhecimento de transporte que tiver acobertado a presta~ao do servi~o ate o seu estabelecimento, as 
quais acompanharao a carga ate o destino; 

c) entregara ou remetera a 1• via do conhecimento de transporte emitido, na forma da alinea "a" 
deste inciso, ao transportador contratante do redespacho, dentro de cinco dias, contados da data do 
recebimento da carga; 

II - o transportador contratante do redespacho: 

a) fara constar na via fixa do conhecimento, referente a carga redespachada, o nome e o endere~o 
do transportador contratado, bern como o nlimero, a serie e subserie e a data da emissao do conhecimento 
referido na alinea "a" do inciso anterior; 

b) arquivara em pasta propria os conhecimentos recebidos do transportador contratado ao qual 
tiver remetido a carga, para comprova~ao do credito do impasto, quando for o caso. 

Art. 197 - Tratando-se de subcontrata~ao de servi~o de transporte, a presta~ao sera acobertada 
pelo conhecimento de transporte emitido pelo transportador contratante, observado o seguinte (Convenio 
SINIEF 06/89, art. 17; Ajustes SINIEF 14/89 e 15/89): 

I - no campo "Observa~oes" desse documento fiscal ou, se for o caso, do Manifesto de Carga, 
devera cons tar a expressao: "Transporte subcontratado com ........................................ , 
proprietario do veicu1o marca ....................... , placa nQ ................... , UF ........ "; 

II - no conhecimento de transporte emi tido pelo subcontratado, no campo "Observa~oes", devera 
constar informa~ao de que se trata de servi~o de subcontrata~ao, bern como acerca da razao social e dos 
nlimeros de inscrl~ao no CAD/ICMS e CNPJ do transportador contratante, ficando dispensada a sua 
apresenta~ao no transporte. Paragrafo unlco. Entende-se por subcontrata~ao, para os efei tos deste 
artigo, aquela firmada na origem da presta~ao do servi~o, por op~ao do transportador em nao realizar o 
servi~o por meio proprio. 

Art. 198 - No 
do servi~o, devendo 
observado o seguinte 

transporte intermodal o conhecimento de transporte sera emitido pelo pre~o total 
o impasto ser recolhido a unidade da Federa~ao onde se iniciar a presta~ao, 

(Convenio ICMS 90/89): 

I - o conhecimento de transporte podera ser acrescido dos elementos necessarios a caracteriza~ao 
do servi~o, incluidos os dados do veiculo transportador e a indica~ao da modalidade do servi~o; 

II - no inicio de cada modalidade de transporte sera emitido o conhecimento correspondente ao 
servi~o a ser executado; 

III - para fins de apura~ao do impasto, sera lancado a debito o valor constante do conhecimento 
intermodal e, a credito o valor constante do documento emitido, quando da realizacao de cada modalidade 
da prestacao. 

Art. 199 - o retorno da carga, por qualquer motivo nao entregue ao destinatario, podera ser 
acobertado pelo conhecimento de transporte original, desde que conste o motivo no verso deste documento 
(Convenio SINIEF 06/89, art. 

72; Ajuste SINIEF 1/89). 

Art. 200 0 prestador de servico de transporte fica autorizado a manter, fora de seu 
estabelecimento, em seu poder ou de prepostos, impressos de documentos fiscais (Convenio SINIEF 06/89, 
arts. 61 e 64). 

Paragrafo unlco - 0 contribuinte indicara no livro Registro de Utilizacao de Documentos Fiscais 
e Termos de Ocorrencias o local onde se encontram os impressos de documentos fiscais, a sua especie e 
os nlimeros de ordem, inicial e final. 

Art. 201 - Nao caracteriza, para efeito de emissao de documento fiscal, inicio de nova prestacao 
de servico de transporte, o transbordo de cargas, de turistas ou outras pessoas ou de passageiros, 
realizado pela empresa transportadora, ainda que atraves de estabelecimento situado em outro Estado, 
desde que sejam utilizados veiculos proprios e que no documento fiscal respectivo sejam mencionados o 
local de transbordo e as condicoes que o ensejaram (Convenio SINIEF 06/89, art. 73; Ajuste SINIEF 
01/89). 

Art. 202 - Para os efeitos de prestacao de servico de transporte, considera-se veicu1o proprio, 
alem do registrado em nome da pessoa, aquele por ela operado em regime de locacao ou qualquer outra 
forma (Convenio SINIEF 06/89, arts. 10 e 16; Ajuste SINIEF 14/89). 

Art. 203 - No transporte de passageiros, cuja venda de bilhete ocorrer em outra unidade da 
Federacao, o impasto sera devido ao Estado onde se iniciar o servico (Convenio ICMS 25/90). 

Paragrafo 1Q - Considera-se local de inicio da prestacao de servico de transporte de passageiros 
aquele em que se inicia o trecho da viagem indicado no bilhete de passagem. 

Paragrafo 2 Q 
transporte aereo. 

Nao se aplica o disposto no paragrafo anterior as escalas e conexoes no 

Art. 204 os estabelecimentos que pres tern servicos de transporte de passageiros poderao 
(Convenio SINIEF 06/89, art. 66): 
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I - utilizar bilhete de passagem, contendo impressas todas as indica~oes exigidas, podendo ser 

emi tido por marca~ao, mediante perfura~ao, picotamento ou assinala~ao, em todas as vias, dos dados 
relativos a viagem, desde que os names das localidades e paradas autorizadas sejam impressos, 
obedecendo a seqliencia das sec~oes permitidas pelos orgaos concedentes; 

II emitir bilhete de passagem por processamento de dados ou equipamento emissor de cupom 
fiscal, observadas as regras especificas deste Regulamento; 

III efetuar a cobran~a da passagem por meio de contadores (catracas ou similar) com 
dispositivo de irreversibilidade, no transporte de linha com pre~o unlco, desde que o procedimento 
tenha sido autorizado pela Delegacia Regional da Receita de seu domicilio tributario, mediante pedido 
contendo os dados identificadores do equipamento, a forma de registro das presta~oes no livro fiscal 
proprio e os locais em que serao utilizados (agencia, filial, posto ou veiculo). 

Art. 205 No transporte de passageiros, havendo excesso de bagagem, em substitui~ao ao 
conhecimento de transporte de carga propria, podera ser emitido documento de excesso de bagagem, que 
contera, no minima, as seguintes indica~oes (Convenio SINIEF 06/89, art. 67; Ajuste SINIEF 14/89): 

I - o nome, o endere~o e os nlimeros de inscri~ao, estadual e no CNPJ, do emitente; 

II - o nlimero de ordem e o nlimero da via; 

III - o pre~o do servi~o; 

IV - o local e a data da emissao; 

v - o nome, o endere~o e os nlimeros de inscrl~ao, estadual e no CNPJ, do impressor do documento, 
a data e a quantidade de impressao e o nlimero de ordem do primeiro e do ultimo documento impressos. 

Paragrafo 1 2 - As indica~oes dos incisos I, II e V serao impressas tipograficamente. 

Paragrafo 22 Para a impressao do documento de que trata este artigo, nao se exigira a 
Autoriza~ao de Impressao de Documentos Fiscais. 

Paragrafo 3 2 - No final do periodo de apura~ao sera emitida Nota Fiscal de Servi~o de Transporte 
englobando o total das presta~oes objeto dos documentos de excesso de bagagem, na qual, a1em dos demais 
requisitos, serao mencionados os nlimeros de ordem destes. 

Art. 206 - 0 documento de excesso de bagagem sera emitido, no minima, em duas vias, que terao a 
seguinte destina~ao (Convenio SINIEF 06/89, art. 68; Ajuste SINIEF 14/89): 

I - a 1• via sera entregue ao tomador do servi~o; 

II - a 2• via ficara em poder do emitente, para exibi~ao ao fisco. 

Art. 207 - Na hipotese de cancelamento de bilhete de passagem, antes do inicio da prestacao do 
servico, escriturado no livro fiscal proprio, podera ser estornado o debito do impasto, desde que 
(Convenio SINIEF 06/89, art. 45; Ajuste SINIEF 15/89): 

I - tenha sido devolvido ao adquirente do bilhete o valor da prestacao; 

II - conste no bilhete de passagem: 

a) a identifica~ao, o endereco e a assinatura do seu adquirente; 

b) a identificacao e a assinatura do responsavel pela agencia ou posto de venda; 

c) a justificativa da ocorrencia; 

III - seja elaborado demonstrativo dos bilhetes cancelados, para fins de deducao do impasto, no 
final do periodo de apuracao. 

Art. 208 - o prestador de servi~o de transporte de passageiros devera, tambem, observar, no que 
couber, o disposto no Capitulo XIII do Titulo III. 

CAPITULO XV 
DOS REGIMES ESPECIAIS NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE 

Secao I 
Do Regime Especial na Presta~ao de Servico de Transporte Aereo 

Art. 384 - As empresas, nacionais e regionais, concessionarias de servi~o publico de transporte 
aereo regular de passageiros e de cargas, que optarem pela sistematica da redu~ao da base de calculo em 
substi tui~ao ao aprovei tamento de credi tos fiscais, fica concedido regime especial de apura~ao do 
impasto, nos termos desta secao (Ajustes SINIEF n°s 10/89 e 05/90). 

Art. 385 - A inscri~ao no CAD/ICMS podera ser centralizada num estabelecimento, com escritura~ao 
propria, a qual podera ser executada no estabelecimento que efetuar a contabilidade da concessionaria. 

Paragrafo 12 - As concessionarias de amplitude nacional manterao urn estabelecimento, situado e 
inscrito neste Estado, onde recolherao o impasto e arquivarao uma via do Relatorio de Emissao de 
Conhecimento Aereo e do Demonstrativo de Apuracao do ICMS, juntamente com a guia de recolhimento do 
impasto. 
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Paragrafo 2 2 - As concessionarlas de amplitude regional deverao inscrever-se no CAD/ICMS, mesmo 
que nao possuam estabelecimento fixo, se no territ6rio paranaense iniciarem a presta<;:ao do servi<;:o, 
sendo que os documentos citados no paragrafo anterior ficarao arquivados na sede da empresa e, quando 
solicitados pelo fisco, deverao ser apresentados no prazo de cinco dias. 

Art. 386 - As concessionarias emitirao, no momento da presta<;:ao do servi<;:o, o Relat6rio de 
Embarque de Passageiros, que nao expressara val ores e destinar-se-a ao registro dos bilhetes de 
passagem e das notas fiscais de servi<;:o de transporte, que contera, no minimo, as seguintes indica<;:oes: 

I- a denomina<;:ao "Relat6rio de Embarque de Passageiros"; 
II - o nlimero de ordem em rela<;:ao a cada unidade da Federa<;:ao; 
III - o nome, o endere<;:o e os numeros de inscri<;:ao, estadual e no CNPJ, do emitente; 
IV - os nlimeros dos bilhetes e das notas fiscais; 
V - o nlimero do v6o; 
VI - o c6digo de classe ocupada ( "F" - primeira; "8" - executiva; "K" - econ6mica); 
VII - o tipo do passageiro ( "DAT" - adulto; "CHD" - meia passagem; "INF" - colo); 
VIII - a data, o local e horario do embarque; 
IX - o destino. 

Paragrafo 1 2 - 0 Relat6rio de Embarque de Passageiros, de tamanho nao inferior a 28 x 21,5 em, 
sera arquivado na sede do estabelecimento que realizar a escritura<;:ao. 

Paragrafo 2 2 - 0 Relat6rio de Embarque de Passageiros podera ser emitido pelo estabelecimento 
que realizar a escritura<;:ao, ap6s o inicio da presta<;:ao do servico, sempre no periodo de apuracao do 
imposto, desde que tenha, como suporte para sua elaboracao, o documento, emitido antes da prestacao do 
servico, denominado Manifesto Estatistico de Peso e Balanceamento ("load sheet"). 

Art. 387 - Ao final do periodo de apuracao, os bilhetes de passagem serao quantificados mediante 
o rateio de suas utilizacoes, por fato gerador, e seus totais, pelo nlimero do v6o, serao escriturados, 
em conjunto com os dados constantes do Relat6rio de Embarque de Passageiros (data, nlimero do v6o, 
ntimero do relat6rio e especie de servico), no Demonstrativo de Apuracao do ICMS. 

Paragrafo unico Nas prestacoes de servico de transporte de passageiros estrangeiros, 
domiciliados no exterior, pela modalidade Passe Aereo Brasil ("Brazil air pass"), cuja tarifa e fixada 
pelo Departamento de Aviacao Civil - DAC, as concessionarias apresentarao a Coordenacao da Receita do 
Estado, no prazo de ate trinta dias, sempre que alterada a tarifa, calculo demonstrativo estatistico do 
novo indice de pr6-rateio, atualmente definido em 44,946%, que e proporcional ao preco da tarifa 
domestica publicada em d6lar americano. 

Art. 388 0 Demonstrativo de Apuracao do ICMS sera emitido ate o ultimo dia util do mes 
subseqliente ao da ocorrencia dos fatos geradores e contera, no minimo, as seguintes indicac6es: 

I - o nome e o ntimero de inscricao estadual, do emitente; o nlimero de ordem; o mes de apuracao; 
a numeracao inicial e final das paginas; o nome, o cargo e a assinatura do titular ou do procurador 
responsavel pela concessionaria; 

II a 
especificacao e 
- a apuracao do 

discriminacao, por linha: do dia da prestacao do 
do preco do servico, da base de calculo, da aliquota 
imposto. 

servico, do nlimero do v6o, da 
e do valor do imposto devido; III 

Paragrafo 1 2 - Devera tambem ser elaborado o demonstrativo das entradas do periodo de apuracao 
do imposto, discriminadas ou totalizadas, segundo o c6digo fiscal de operacoes e prestacoes, inclusive 
daquelas em que houver a incidencia do diferencial de aliquotas. 

Paragrafo 2 2 - Podera ser elaborado urn Demonstrativo de Apuracao do ICMS 
para cada especie de servico prestado (passageiro, carga com Conhecimento Aereo 
valorizado, Rede Postal Noturna e Mala Postal). 

Paragrafo 3 2 - 0 documento de que trata este artigo sera emitido, no minimo, em duas vias, que 
terao a seguinte destinacao: 

a) em se tratando de concessionarla de amplitude nacional, a 1• via ficara no estabelecimento 
inscrito no territ6rio paranaense e a 2• via, no estabelecimento sede da escrituracao; 

b) em se tratando de concessionaria de amplitude regional, 
estabelecimento sede da escrituracao. 

as duas vias ficarao no 

Art. 389 - As prestacoes de servicos de transporte de cargas aereas serao classificadas em tres 
modalidades: 

I - cargas aereas com Conhecimento Aereo valorizado; 
II- Rede Postal Noturna (RPN); 
III -Mala Postal. 

Art. 390 - os Conhecimentos Aereos serao registrados por agencia, posto ou loja autorizados, em 
Relat6rio de Emissao de Conhecimento Aereo, em prazo nao superior ao de apuracao do imposto, que 
contera, no minimo, as seguintes indicacoes: 

I- a denominacao "Relat6rio de Emissao de Conhecimento Aereo"; 
II - o nome do transportador e a identificacao, ainda que por meio de c6digos, da loja, agencia 

ou posto emitente; 
III - o periodo de apuracao; 
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IV - a nurnera~ao seqliencial atribuida pela concessionarla; 
V - o registro dos Conhecimentos Aereos emitidos: a nurnerayao, inicial e final, englobados por 

codigo fiscal de opera~ao e prestayao, a data da emissao e o valor da prestayao. 

Paragrafo 1° - Os Relatorios de Emissao de Conhecimento Aereo serao registrados, urn a urn, por 
seus totais, no Demonstrativo de Apura~ao do ICMS. 

Paragrafo 2° - No campo destinado as indicayoes relativas ao dia, v6o e especle do serviyo do 
Demonstrativo de Apurayao do ICMS, sera mencionado o nlimero dos Relatorios de Emissao de conhecimento 
Aereo. 

Paragrafo 3° - Os Relat6rios de Emissao de Conhecimento Aereo, de tamanho nao inferior a 25 x 21 
em, poderao ser elaborados em folhas soltas, por agencia, loja ou posto emitente, no minima, em duas 
vias, que terao a seguinte destinayao: 

a) em se tratando de concessionaria de amplitude nacional, a 1• via ficara no estabelecimento 
inscrito no territorio paranaense e a 2• via, no estabelecimento sede da escriturayao; 

b) em se tratando de concessionaria de amplitude regional, 
estabelecimento sede da escriturayao. 

as duas vias ficarao no 

Art. 391 - Nos serviyos de transporte de carga prestados a Empresa de Correios e Telegrafos 
ECT, de que trata os incisos II e III do art. 389, fica dispensada a emissao do Conhecimento Aereo, a 
cada presta~ao. 

Paragrafo 1° - No final do periodo de apurayao, com base na docurnentayao fornecida pela ECT, as 
concessionarias emitirao urn unico Conhecimento Aereo, englobando as prestayoes do periodo. 

Paragrafo 2° - 0 docurnento emitido, na forma do paragrafo anterior, sera registrado diretamente 
no Demonstrativo de Apurayao do ICMS. 

Art. 392 - 0 Conhecimento Aereo podera ser impressa centralizadamente, mediante autorizayao do 
fisco da localidade onde seja elaborada a escriturayao contabil e tera nurnerayao seqliencial linica para 
todo o pais. 

Paragrafo 1° - A Nota Fiscal de Serviyo de Transporte que englobar docurnentos de excesso de 
bagagem podera ser impressa centralizadamente, mediante autorizayao do fisco da localidade onde seja 
elaborada a escriturayao contabil e tera nurnerayao seqliencial por unidade da Federayao. 

Paragrafo 2° Os docurnentos previstos nesta seyao serao registrados no livro Registro de 
Utilizayao de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrencias, pelos estabelecimentos remetente e 
destinatario, com a indica~ao da respectiva nurnerayao, em funyao do estabelecimento usuario. 

Art. 393 - 0 preenchimento e a guarda dos docurnentos de que trata esta seyao, dispensam as 
concessionarias da escriturayao dos livros fiscais, com exceyao do livro Registro de Utilizayao de 
Docurnentos Fiscais e Termos de Ocorrencias. 

SeyaO II 
Do Regime Especial na Prestayao de Serviyo de Transporte Ferroviario 

Art. 394 - Aos concessionarios de serviyo publico de transporte ferroviario, relacionados no 
Anexo I do Ajuste SINIEF n° 19/89, aqui denominados ferrovias, fica concedido regime especial de 
apurayao e escritura~ao do ICMS, na prestayao de serviyo de transporte ferroviario, nos termos desta 
seyaO (Ajustes SINIEF n°s 19/89, 05/96 e 01/97). 

Art. 3 95 Para o curnprimento das obrigayoes, principal 
manter inscriyao linica e centralizar, em urn unico estabelecimento, 
do impasto. 

e acessorias, as ferrovias poderao 
a escriturayao fiscal e a apura~ao 

INFORME FISCODATA: Nova redayao dada ao "caput" art. 396, pela Alterayao 721• do Decreta n° 
7678, de 27.12.2006 (DOE de 29.12.2006), vigencia a partir de 29.12.2006, produzindo efeitos a partir 
de 01.03. 2007. (Reda~ao Anterior) 

Art. 396 - Na prestayao de serviyo de transporte ferroviario com trafego entre as Ferrovias, na 
condiyao "frete a pagar no destino" ou "conta corrente a pagar no destino", a empresa arrecadadora do 
valor do serviyo emitira a Nota Fiscal de Serviyo de Transporte Ferroviario, modelo 27, e recolhera, na 
qualidade de contribuinte substituto, o ICMS devido a unidade federada de origem (Ajuste SINIEF n° 
05/2006)." 

Paragrafo unlco - Para o curnprimento da obrigayao prevista neste artigo, as empresas deverao 
obter inscri~ao auxiliar no CAD/ICMS. 

Art. 397 - Para acobertar o transporte intermunicipal ou interestadual de mercadoria, desde a 
origem ate o destino, independente do nlimero de ferrovias co-participantes, a ferrovia por onde 
iniciar-se o transporte emitira urn linico Despacho de Cargas, sem destaque do ICMS, quer para trafego 
proprio, quer para trafego mutuo, que servira como docurnento auxiliar de fiscalizayao. 

Paragrafo 1o - o Despacho de Cargas em Lota~ao, de tamanho nao inferior a 19 x 30 em, sera 
emitido, no minima, em cinco vias, que terao a seguinte destinayao: 

a) 1• via - ferrovia de destino; 
b) 2• via - ferrovia emitente; 
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c) 3• via - tomador do servi~o; 
d) 4• via - ferrovia co-participante, quando for o caso; 
e) 5• via - esta~ao emitente. 

Paragrafo 2 2 
- 0 Despacho de Cargas, modelo simplificado, de tamanho nao inferior a 12 x 18 em, 

sera emitido, no minimo, em quatro vias, que terao a seguinte destina~ao: 

a) 1• via - ferrovia de destino; 
b) 2• via - ferrovia emitente; 
c) 3• via - tomador do servi~o; 
d) 4• via - esta~ao emitente. 

Paragrafo 3 2 
- 0 Despacho de Cargas em Lota~ao e o Despacho de Cargas, modelo simplificado, 

deverao conter, no minimo, as seguintes indica~oes: 

a) a denomina~ao do documento; 
b) o nome da ferrovia emitente; 
c) o nlimero de ordem; 
d) as datas da emissao e do recebimento; 
e) a denomina~ao da esta~ao ou agencia de procedencia e do local de embarque, quando este for 

efetuado fora do recinto daquela estacao ou agencia; 
f) o nome e o endereco do remetente; 
g) o nome e o endere~o do destinatario; 
h) a denominacao da estacao ou da agencia de destino e do local de 
desembarque; 
i) o nome do consignatario ou uma das expressoes "a ordem" ou "ao portador", podendo o remetente 

designar-se como consignatario, ou ficar em branco o espaco a este reservado, caso em que considerar
se-a "ao portador"; 

j) a indicacao, quando necessaria, da via de encaminhamento; 
1) a especie e o peso bruto do volume; 
m) a quantidade de volume, marca e acondicionamento; 
n) a especie e o nlimero de animais despachados, se for o caso; 
o) as condic5es do frete, se pago na origem ou a pagar no destino, ou em conta corrente; 
p) a declara~ao do provavel valor do servico; 
q) a assinatura do agente responsavel autorizado a emitir o despacho. 

INFORME FISCODATA: Fica acrescentado o a alinea "r" ao paragrafo 3 2 do 
549• do Decreta n 2 5624, de 03.11.2005, (DOE de 03.11.2005), vigencia 
produzindo seus efeitos a partir de 01.01.2006. 

art. 397, pela Alteracao 
a partir de 03.11.2005, 

r) o nome, o endereco e os nlimeros de inscricao estadual e no CNPJ, do impressor do documento, a 
data e quantidade de impressao, o nlimero de ordem do primeiro e do ultimo documento impressa, e o 
nlimero da autorizacao para impressao dos documentos fiscais (Ajuste SINIEF n 2 04/2005) . 

Art. 398 - A Nota Fiscal de Servico de Transporte sera emitida pelas 
cobranca do servico, inclusive no trafego mutuo, ao final da presta~ao, 
Cargas, em relacao a cada tomador do servico. 

ferrovias que procederem a 
com base nos Despachos de 

Paragrafo 1 2 - Havendo, no mesmo periodo de apuracao, mais de urn Despacho de Carga para o mesmo 
tomador do servico, estes poderao ser englobados na Relacao de Despachos, que contera, no minimo, as 
seguintes indicac5es: 

a) a denominacao "Relacao de Despachos"; 
b) o nlimero de ordem e a serie, sendo o caso, da nota fiscal a que se vincula; 
c) a data da emissao, que coincidira com a da nota fiscal; 
d) o nome, o endereco, e os nlimeros de inscricao, estadual e no CNPJ, do emitente; 
e) a razao social do tomador do servico; 
f) o nlimero e a data do despacho; 
g) a procedencia, o destino, o peso e a importancia, por despacho; 
h) o total dos valores. 

INFORME FISCODATA: Nova redacao dada ao 
n 2 7678, de 27.12.2006 (DOE de 29.12.2006), 
partir de 01.03.2007. (Redacao Anterior) 

paragrafo 2 2 do art. 398, pala Alteracao 723• do Decreta 
vigencia a partir de 29.12.2006, produzindo efeitos a 

Paragrafo 22 -
mais de urn despacho, 
prevista no paragrafo 

A Nota Fiscal de Servico de Transporte Ferroviario, modelo 27, s6 podera englobar 
por tomador de servico, quando acompanhada da Relacao de Despachos de Cargas 

12. 

INFORME FISCODATA: Nova redacao dada ao 
n 2 7678, de 27.12.2006 (DOE de 29.12.2006), 
partir de 01.03.2007. (Redacao Anterior) 

paragrafo 3 2 do art. 398, pala Alteracao 723• do Decreta 
vigencia a partir de 29.12. 2006, produzindo efei tos a 

Paragrafo 3 2 - No servico de transporte de carga prestado a nao contribuinte do impasto, as 
Ferrovias poderao emi tir uma linica Nota Fiscal de Servico de Transporte Ferroviario, modelo 27, em 
rela~ao a todos os tomadores do servico, englobando os Despachos de Cargas correspondentes ao periodo 
de apuracao. 

Paragrafo 4 2 - No caso de trafego mutuo, na nota fiscal emitida pela Ferrovia, deverao constar, 
alem das exigencias previstas, informacoes referentes aos Estados, a Ferrovia do inicio da prestacao e 
a indicacao de que o impasto sera recolhido na qualidade de contribuinte substituto, nos termos do art. 
396. 
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INFORME FISCODATA: Fica acrescentado o paragrafo S 0 ao art. 398, pala Altera~ao 723• do Decreta 
no 7678, de 27.12.2006 (DOE de 29.12.2006), vigencia a partir de 29.12.2006, produzindo efeitos a 
partir de 01.03.2007. 

Paragrafo so - 0 contribuinte que emitir, por processamento de dados, a Nota Fiscal de Servi~o 
de Transporte Ferroviario, modelo 27, englobando mais de urn Despacho de Cargas por tomador, e informar 
as opera~oes realizadas nos "Registros Tipo 70 e 71" previstos nos itens 18 e 19 da Tabela I do Anexo 
VI, fica dispensado da apresenta~ao da Rela~ao de Despachos de que tratam os paragrafos 1° e 2o." 

INFORME FISCODATA: Nova reda~ao dada ao "caput" do art. 399, pela Altera~ao 724" do Decreta n° 
7678, de 27.12.2006 (DOE de 29.12.2006), vigencia a partir de 29.12.2006, produzindo efeitos a partir 
de 01.03. 2007. (Reda~ao Anterior) 

Art. 399 - As Ferrovias deverao elaborar, por estabelecimento centralizador, ate o decimo quinto 
dia domes subseqliente ao da emissao da Nota Fiscal de Servi~o de Transporte Ferroviario, modelo 27, os 
seguintes demonstrativos (Ajuste SINIEF n° 07/2006): 

INFORME FISCODATA: 0 efeito da revoga~ao do inciso I do art. 399 tera a sua Vlgencia a partir de 
01.01.2008, conforme disciplina do art. 3° do Decreta n° 18, de 2S.01.2007 (DOE 2S.01.2007). 

I - Demonstrativo de Apura~ao do ICMS - DAICMS, relativo as presta~oes de servi~o de transporte 
ferroviario, que contera, no minima, as seguintes indica~oes: 

a) o nome, o endere~o e os nlimeros de inscri~ao, estadual e no CNPJ, do contribuinte; 
b) 0 mes de referencia; 
c) o nlimero, a serie e subserie e a data da Nota Fiscal de Servi~o de Transporte; 
d) a unidade da Federa~ao de origem do servi~o; 
e) o valor do servi~o prestado; 
f) a base de calculo, a aliquota e o valor do impasto devido; 
g) 0 valor do credito do impasto; 
h) o valor do impasto a recolher; 

INFORME FISCODATA: 0 efeito da revoga~ao do inciso II do art. 399 tera a sua vigencia a partir 
de 01.01.2008, conforme disciplina do art. 3° do Decreta n° 18, de 2S.01.2007 (DOE 2S.01.2007). 

II Demonstrativo de Apura~ao do Complemento do ICMS DCICMS, relativo a 
aliquotas na utiliza~ao de servi~o, cuja presta~ao tenha iniciado em outro Estado 
vinculada com a presta~ao subseqliente, que contera, no minima, as seguintes indica~oes: 

diferen~a de 
e nao esteja 

a) o nome, o endere~o e os nlimeros de inscri~ao, estadual e no CNPJ, do contribuinte; 
b) 0 mes de referencia; 
c) o nlimero, a data e a serle, sendo o caso, dos documentos fiscais; 
d) o valor dos hens e servi~os adquiridos; 
e) a base de calculo; 
f) a diferen~a de aliquota do impasto; 
g) o valor do impasto devido; 

III - Demonstrativo de Contribuinte Substituto do ICMS - DSICMS, relativo as presta~oes de 
servi~o cujo recolhimento do impasto devido seja efetuado por outra ferrovia, que nao a de origem do 
servi~o, que contera, no minima, as seguintes indica~oes: 

a) o nome, o endere~o e os nlimeros de inscri~ao, estadual e no CNPJ, do contribuinte substituto; 
b) o nome, o endere~o e os nlimeros de inscri~ao, estadual e no CNPJ, do contribuinte 

substituido; 
c) o mes de referencia; 
d) a unidade da Federa~ao e o Municipio de origem do servi~o; 
e) o nlimero e a data do despacho; 

INFORME FISCODATA: Nova reda~ao dada a alinea "f" do inciso III do art. 399, pela Altera~ao 724• 
do Decreta n° 7678, de 27.12.2006 (DOE de 29.12.2006), vigencia a partir de 29.12.2006, produzindo 
efeitos a partir de 01.03.2007. (Reda~ao Anterior) 

f) o nlimero, a data e a serie e subserie da Nota Fiscal de Servi~o de Transporte Ferroviario, 
modelo 27, emitida pelo contribuinte substituto; 

g) o valor do servi~o; 
h) a aliquota; 
i) o valor do impasto a recolher. 

Paragrafo 1o - o demonstrativo previsto no inciso III sera emitido pela ferrovia que proceder a 
cobran~a do valor do servi~o, devendo remeter, ate o dia 2S do mes seguinte ao da emissao, uma via para 
a ferrovia do inicio da presta~ao do servi~o, juntamente com a copia do documento de recolhimento do 
impasto, que ficara a disposi~ao da fiscaliza~ao. 

Paragrafo 2o Alem dos demonstrativos previstos neste artigo, a Ferrovia devera elaborar 
demonstrativo das demais entradas do periodo, discriminadas ou totalizadas segundo 0 codigo fiscal de 
opera~oes e presta~oes. 

INFORME FISCODATA: 0 efeito da revoga~ao do art. 400 tera a sua vlgencia a partir de 01.01.2008, 
conforme disciplina do art. 3 2 do Decreta n 2 18, de 2S.01.2007 (DOE 2S.01.2007). 
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Art. 400 - 0 preenchimento e a guarda dos documentos de que trata esta sec;:ao, assim como os 

relativos as prestac;:oes realizadas, em cada periodo de apurac;:ao, dispensam as ferrovias da escriturac;:ao 
dos livros fiscais, com excec;:ao do livro Registro de Utilizac;:ao de Documentos Fiscais e Termos de 
Ocorrencias. 

Sec;:ao III 
Do Regime Especial na Prestac;:ao de Servic;:o de Transporte de Valores 

Art. 401 - As empresas que realizarem transporte de valores, nas condic;:oes previstas na Lei no 
7102, de 20 de junho de 1983 e no Decreto Federal n 2 89056, de 24 de novembro de 1983, inscritas no 
CAD!ICMS, poderao emitir uma linica Nota Fiscal de Servic;:o de Transporte, englobando as prestac;:oes 
realizadas no periodo de apurac;:ao (Ajuste SINIEF no 20/89). 

Art. 402 - As empresas transportadoras de valores manterao em seu poder, para exibic;:ao ao fisco, 
Extrato de Faturamento correspondente a cada Nota Fiscal de Servic;:o de Transporte emitida, que contera, 
no minimo, as seguintes indicac;:oes: 

I - o nlimero da Nota Fiscal de Servic;:o de Transporte a qual se refere; 
II - o nome, o enderec;:o e os numeros de inscric;:ao, estadual e no CNPJ, do emitente; 
III - o local e a data da emissao; 
IV - o nome do tomador do servic;:o; 
V - o nlimero da guia de transporte de valores; 
VI - o local de coleta e entrega de cada valor transportado; 
VII - o valor transportado em cada prestac;:ao; 
VIII - a data da prestac;:ao do servic;:o; 
IX - o valor total transportado no periodo; 
X - o valor total cobrado pelos servic;:os. 

INFORME FISCODATA: Nova redac;:ao dada art. 403, pela alterac;:ao 227• do Decreto n 2 1769, de 
28.08.2003 (DOE de 28.08.2003), vigencia a partir de 28.08.2003, retroagindo seus efeitos a 01.07.2004. 
(Redac;:ao anterior) 

Art. 403 - 0 transporte de valores deve ser acompanhado da Guia de Transporte de Valores - GTV, 
a que se refere o inciso V do artigo anterior, conforme modelo constante no Anexo Unico do Ajuste 
SINIEF n 2 20/89, que servira como suporte de dados para a emissao do Extrato de Faturamento, a qual 
devera conter, no minimo, as seguintes indicac;:oes (Ajuste SINIEF n° 04/2003): 

I - a denominac;:ao: "Guia de Transporte de Val ores - GTV" ; 
II - o nlimero de ordem, a serie, a subserie, o numero da via e o seu destino; 
III - o local e a data de emissao; 
IV - a identificac;:ao do emitente: nome, enderec;:o e nlimeros de inscric;:ao no CAD/ICMS e no CNPJ; 
V - a identificac;:ao do tomador do servic;:o: nome, enderec;:o e nlimeros de inscric;:ao no CAD/ICMS, no 

CNPJ ou no CPF, se for o caso; 
VI - a identificac;:ao do remetente e do destinatario: nomes e enderec;:os; 
VII - a discriminac;:ao da carga: quantidade de volumes/malotes, especie do valor (numerario, 

cheques, moeda, outros) e valor declarado de cada especie; 
VIII - placa, municipio e unidade federada de registro do veiculo; 
IX- no campo "INFORMACOES COMPLEMENTARES": outros dados de interesse do emitente; 
X - nome, enderec;:o e nlimeros de inscric;:ao no CAD/ICMS e no CNPJ do impressor do documento, data 

e quantidade de impressao, nlimero de ordem do primeiro e do ultimo documento impresso e respectivas 
serie e subserie e o nlimero da Autorizac;:ao de Impressao de Documentos Fiscais. 

Paragrafo 1 2 - As indicac;:oes dos incisos I, II, IV e X serao impressas tipograficamente. 

Paragrafo 2 2 - A GTV sera de tamanho nao inferior a 11x26 em e a ela se aplicam as demais normas 
da legislac;:ao do ICMS referentes a impressao, uso e conservac;:ao de impressos e de documentos fiscais. 

Paragrafo 3 2 - Poderao ser acrescentados, na GTV, dados de acordo com as peculiaridades de cada 
prestador de servic;:o, desde que nao prejudiquem a clareza do documento. 

INFORME FISCODATA: Nova redac;:ao dada ao paragrafo 4 2 do art. 403, pela Alterac;:ao 346 do Decreto 
n 2 3086, de 31.05.2004 (DOE de 31.05.2004), vigencia a partir de 31.05.2004, produzindo seus efeitos 
desde 08.04.2004. (Redac;:ao Anterior) 

Paragrafo 4 2 - A GTV, cuja escriturac;:ao nos livros fiscais fica dispensada, sera emitida antes 
da prestac;:ao do servic;:o, no minimo, em tres vias, que terao a seguinte destinac;:ao (Ajuste SINIEF no 
02/2004): 

a) a 1• via ficara em poder do remetente dos valores; 
b) a 2• via ficara presa ao bloco para exibic;:ao ao fisco; 
c) a 3• via acompanhara o transporte e sera entregue ao destinatario, juntamente com os valores. 

INFORME FISCODATA: Nova redac;:ao dada ao paragrafo 5 2 do art. 403, pela Alterac;:ao 300• do Decreto 
no 2550, de 11.02.2004 (DOE de 11.02.2004), vigencia a partir de 11.02.2004. (Redac;:ao anterior) 

Paragrafo 5 2 - Para atender a roteiro de coletas a ser cumprido por veiculo, impressos da Guia 
de Transporte de Valores - GTV, indicados no livro Registro de Utilizac;:ao de Documentos Fiscais e 
Termos de Ocorrencias, modelo 6, poderao ser mantidos no veiculo e no estabelecimento do tomador do 
servic;:o, para emissao no local do inicio da remessa dos valores, sendo que os dados disponiveis, antes 
do inicio do roteiro, poderao ser indicados nos impressos por qualquer meio grafico indelevel, ainda 
que diverso daquele utilizado para sua emissao (Ajuste SINIEF n 2 14/2003). 
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CAPITULO XVI 
DO REGIME FISCAL DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

Art. 406 As microempresas e as empresas de pequeno porte terao tratamento tributario 
diferenciado, regendo-se pelos termos, limites e condi~oes deste Capitulo. 

Art. 407 - Para os fins do disposto neste capitulo, considera-se: 

INFORME FISCODATA: Nova reda~ao dada ao inciso I do art. 407, pela 
7526, de 21.11.2006, (DOE de 21.11.2006), vigencia a partir de 21.11.2006, 
de 01.01.2007. (Reda~ao Anterior) 

I - Microempresa, 
(trezentos e sessenta mil 
atividade; 

a que la que ti ver recei ta bru ta anual 
reais), no ano de seu enquadramento 

igual 
ou no 

Altera~ao 708• do Decreto n• 
(Produzindo efeitos a partir 

ou inferior a 
ano anterior, 

R$ 
se 

360.000,00 
estiver em 

INFORME FISCODATA: Nova reda~ao dada ao inciso II do art. 407, pela Altera~ao 708• do Decreto n• 
7526, de 21.11.2006, (DOE de 21.11.2006), vigencia a partir de 21.11.2006, (Produzindo efeitos a partir 
de 01.01.2007. (Reda~ao Anterior) 

II Empresa de Pequeno Porte EPP, aquela que ti ver recei ta bruta anual superior a R$ 
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhoes e 
quatrocentos mil reais), no anode seu enquadramento ou no ano anterior, se estiver em atividade. 

Paragrafo 1 2 - A receita bruta prevista neste artigo: 

a) sera a auferida no periodo de 01 de janeiro a 31 de dezembro; 
b) tera seu limite calculado proporcionalmente ao ntimero de meses de efetiva atividade quando: 
1 - o inicio das opera~oes ocorrer apos o mes de janeiro; 
2 - o seu encerramento ocorrer antes do mes de dezembro; 
3 - suas atividades forem suspensas por urn ou mais meses do ano civil; 

INFORME FISCODATA: Nova reda~ao dada a alinea "c" do paragrafo 1 2 do art. 407, pela Altera~ao 
430 do Decreta n• 4047, de 13.12.2004 (DOE de 13.12.2004), vigencia a partir de 13.12.2004. (Reda~ao 

Anterior) 

c) considerara o valor total das saidas de mercadorias e das presta~oes de servi~os, promovidas 
em conjunto por todos os estabelecimentos da empresa, excluidos os valores correspondentes a presta~oes 
de servi~os compreendidos na competencia tributaria dos Municipios, opera~oes de retorno das 
mercadorias remetidas para vendas ambulantes nao realizadas, saidas canceladas, descontos 
incondicionais concedidos, devolu~oes de mercadorias adquiridas, saidas em opera~oes internas para 
estabelecimento do mesmo titular, opera~oes decorrentes de remessas para deposito, armazenagem, 
demonstra~ao, feira ou exposi~ao, e industrializa~ao ou conserto. 

INFORME FISCODATA: Fica revogado o paragrafo 2 2 do art. 407, pela Altera~ao n• 165 do Decreto n• 
1163, de 28.04.2003 (DOE de 28.04.2003), vigencia a partir de 28.04.2003, produzindo efeitos a partir 
de 03.02.2003. (Reda~ao Anterior) 

Paragrafo 2° - REVOGADO 

INFORME FISCODATA: Fica acrescentado o paragrafo 3 • ao art. 407, pel a Al tera~ao n• 430 do 
Decreta n• 4047, de 13.12.2004 (DOE de 13.12.2004), vigencia a partir de 13.12.2004. 

Paragrafo 3 2 - Sera considerado no calculo da receita bruta de que trata o paragrafo 1• deste 
artigo o valor correspondente as mercadorias aplicadas em conserto, bern como o valor agregado na 
industrializa~ao, quando relativo a opera~oes interestaduais de devolu~ao. 

Art. 408 - o enquadramento no Regime Fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sera 
realizado mediante op~ao express a do contribuinte, observado o disposto em Norma de Procedimento 
Fiscal. 

Art. 409 - Nao podera optar pelo Regime Fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte a 
empresa: 

I - constituida sob a forma de sociedade por a~oes ou em que o titular ou socio seja pessoa 
juridica; 

INFORME FISCODATA: Nova reda~ao dada ao inciso II do art. 409, pela Altera~ao 152 do Decreta n• 
1246, de 12.05.2003 (DOE de 12.05.2003), vigencia a partir de 12.05.2003. (Reda~ao Anterior) 

II - que realiza atividade de armazenamento e deposito de produtos de terceiros, bern como de 
produ~ao de produtos primarios; 

III - que preste servi~os de transporte interestadual ou intermunicipal; 

INFORME FISCODATA: Nova reda~ao dada ao inviso IV do art. 409, pela Altera~ao 588 do Decreta n• 
5932, de 23.12.2005, (DOE de 23.12.2005), vigencia a partir de 23.12.2005, produzindo efeitos a partir 
de 01.01.2006. (Reda~ao Anterior) 
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IV - em que o titular ou s6cio participe de outras sociedades comerciais cuja receita bruta no 

ano anterior, em sua totalidade, seja superior ao valor equivalente a R$ 2.400.000,00 (dois milhoes e 
quatrocentos mil reais); 

V - eleito substituto tributario em rela~ao a opera~oes subseqlientes. 

INFORME FISCODATA: Nova reda~ao dada ao "caput" do art. 410, pela Altera~ao 709• do Decreto n" 
7526, de 21.11.2006, (DOE de 21.11.2006), vigencia a partir de 21.11.2006, (Produzindo efeitos a partir 
de 01. 01.2007. (Reda~ao Anterior) 

Art. 410 - A parcela de receita bruta mensal do conjunto de estabelecimentos da microempresa e 
da empresa de pequeno porte, ate R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fica desonerada do ICMS. 

Paragrafo linico - 0 disposto neste artigo nao exclui as microempresas e as empresas de pequeno 
porte da obrigatoriedade de recolhimento do imposto nas hip6teses previstas no art. 412. 

Art. 411 - As microempresas e as empresas de pequeno porte, conforme definidas neste Capitulo, 
ficam suj ei tas ao recolhimento men sal de ICMS de valor equi valente ao somat6rio do resul tado da 
aplica~ao dos seguintes percentuais sobre a receita bruta mensal do conjunto de seus estabelecimentos: 

INFORME FISCODATA: Nova reda~ao dada ao inciso I do art. 411, pela Altera~ao 710• do Decreto n" 
7526, de 21.11.2006, (DOE de 21.11.2006), vigencia a partir de 21.11.2006, (Produzindo efeitos a partir 
de 01.01.2007. (Reda~ao Anterior) 

I- 2% (dois pontos percentuais), sobre a parcela de receita bruta que exceda R$ 30.000,00 
(trinta mil reais) e seja igual ou inferior a R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais); 

INFORME FISCODATA: Nova reda~ao dada ao inciso II do art. 411, pela Altera~ao 590 do Decreto n" 
5932, de 23.12.2005, (DOE de 23.12.2005), vigencia a partir de 23.12.2005, produzindo efeitos a partir 
de 01. 01.2006. (Reda~ao Anterior) 

II - 3% (tres pontos percentuais), sobre a parcela de receita bruta que exceda R$ 66.000,00 
(sessenta e seis mil reais) e seja igual ou inferior a R$ 166.000,00 (cento e sessenta e seis mil 
reais); 

INFORME FISCODATA: Nova reda~ao dada ao inciso III do art. 411, pela Altera~ao 590 do Decreto n" 
5932, de 23.12.2005, (DOE de 23.12.2005), vigencia a partir de 23.12.2005, produzindo efeitos a partir 
de 01.01.2006. (Reda~ao Anterior) 

III- 4% (quatro pontos percentuais), sobre a parcela de receita bruta que exceda R$ 166.000,00 
(cento e sessenta e seis mil reais) . 

INFORME FISCODATA: Fica renumerado o paragrafo unico do 
Altera~ao n" 161 do Decreto n" 1163, de 28.04.2003 (DOE de 
28.04.2003, produzindo efeitos a partir de 03.02.2003. 

art. 411, para paragrafo 1", pela 
28.04.2003), vigencia a partir de 

Paragrafo 1" - Para os fins do disposto neste artigo, considera-se receita bruta o valor total 
das saidas de mercadorias e das presta~oes de servi~os, promovidas pelo conjunto de estabelecimentos da 
empresa, excluidos os valores correspondentes a: 

a) presta~oes de servi~os compreendidos na competencia tributaria dos municipios; 
b) saidas canceladas; 
c) descontos incondicionais concedidos; 
d) devolu~oes de mercadorias adquiridas; 
e) transferencias em opera~oes internas; 
f) opera~oes internas decorrentes de remessas para deposito, armazenagem, demonstra~ao, feira ou 

exposi~ao, industrializa~ao ou conserto; 
g) saidas com isen~ao, imunidade, suspensao do pagamento do impasto, sujeitas ao regime de 

substitui~ao tributaria e para venda ambulante nao realizadas. 

INFORME FISCODATA: Fica acrescentada a alinea "h" ao paragrafo 1", pela Altera~ao n" 161 do 
Decreta n" 1163, de 28.04.2003 (DOE de 28.04.2003), vigencia a partir de 28.04.2003, produzindo efeitos 
a partir de 03.02.2003. 

h) saidas de que trata o inciso IV do art. 412, que tiveram o impasto recolhido por ocasiao do 
fato gerador. 

INFORME FISCODATA: Fica acrescentado o paragrafo 2", pela Altera~ao n" 161 do Decreta n" 1163, 
de 28.04.2003 (DOE de 28.04.2003), vigencia a partir de 28.04.2003, produzindo efeitos a partir de 
03.02.2003. 

Paragrafo 2" - Ressalvado o disposto no paragrafo anterior, para fins de determina~ao da receita 
bruta apurada mensalmente, e vedado efetuar qualquer outra exclusao. 

Art. 412 - A microempresa e a empresa de pequeno porte sao responsaveis, tambem, pelo pagamento 
do impasto referente: 

I - as hip6teses de responsabilidade previstas na legisla~ao do ICMS; 

II - a entrada decorrente de importa~ao de bens e de mercadorias e a arremata~ao em leilao; 
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III - as aquisic;:6es de mercadorias sujeitas ao regime de substituic;:ao tributaria em que nao 

tenha ocorrido a retenc;:ao do ICMS e o remetente nao tenha sido ou tenha deixado de ser eleito 
substituto tributario; 

INFORME FISCODATA: Nova redac;:ao dada ao inciso IV do art. 412, pela Alterac;:ao n• 162 do Decreta 
n• 1163, de 28.04.2003 (DOE de 28.04.2003), vigencia a partir de 28.04.2003, produzindo efeitos a 
partir de 03.02.2003. (Redac;:ao Anterior) 

IV - as hip6teses de recolhimento no momenta do fato gerador, de que trata o inciso II do art. 
56. 

INFORME FISCODATA: Fica acrescentado o inciso V do art. 412, pela Alterac;:ao 761• do Decreta n• 
279, de 09.03.2007 (DOE de 09.03.2007), vigencia a partir de 09.03.2007. 

V- ao diferencial de aliquotas. 

INFORME FISCODATA: Fica acrescentado o paragrafo unlco ao art. 412, pela Alterac;:ao n• 162 do 
Decreta n• 1163, de 28.04.2003 (DOE de 28.04.2003), vigencia a partir de 28.04.2003, produzindo efeitos 
a partir de 03.02.2003. 

Paragrafo unico - 0 recolhimento do impasto nas hip6teses tratadas neste artigo devera ser 
efetuado, independentemente das obrigac;:6es decorrentes do Regime das Microempresas e das Empresas de 
Pequeno Porte, observando a carga tributaria de cada produto. 

Art. 413 - A microempresa e a empresa de pequeno porte que possuirem mais de urn estabelecimento 
no Estado deverao efetuar a apurac;:ao e o recolhimento do impasto de forma centralizada, observado o 
disposto em Norma de Procedimento Fiscal, nurn unico estabelecimento, denominado centralizador, devendo 
informar, por ocaslao do pedido de enquadramento de cada urn dos estabelecimentos, a condic;:ao de 
centralizador ou centralizado. 

Paragrafo unico - Para os fins do disposto neste artigo, o novo estabelecimento inscrito no 
CAD/ICMS, de empresa enquadrada no Regime Fiscal das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte sera 
automaticamente considerado como centralizado. 

Art. 414 - Perdera a condic;:ao de microempresa e de empresa de pequeno porte aquela que: 

I - nao preencher os requisitos mencionados neste Capitulo; 

II - optar pelo regime normal de tributac;:ao; 

III - ocultar ao fisco operac;:oes ou prestac;:oes relacionadas com suas atividades ou quando for 
constatada incompatibilidade entre a receita bruta declarada e as informac;:6es econ6mico-fiscais 
prestadas pela empresa ou apuradas pelo fisco. 

INFORME FISCODATA: Fica acrescentado o inciso IV ao art. 414, pela Alterac;:ao n• 389 do Decreta 
n• 3556, de 03.09.2004 (DOE de 03.09.2004), vigencia a partir de 03.09.2004, produzindo seus efeitos a 
partir de 01.10.2004. 

IV - optar pelo regime diferenciado de que trata o art. 25-A. 

INFORME FISCODATA: Nova redac;:ao dada ao paragrafo 1• do art. 414, pela Alterac;:ao 536• do Decreta 
n• 5502, de 10.10.2005, (DOE de 10.10.2005), vigencia a partir de 10.10.2005. (Redac;:ao Anterior) 

Paragrafo 1• - A empresa excluida do Regime Fiscal das Microempresas e das Empresas de Pequeno 
Porte retornara ao regime normal de apurac;:ao e pagamento do impasto a partir do primeiro dia do segundo 
mes subseqtiente ao desenquadramento determinado em despacho do Diretor da Coordenac;:ao da Receita do 
Estado, exceto no caso de exclusao por opc;:ao, hip6tese em que o contribuinte sujeitar-se-a ao regime 
normal a partir do 1• dia do mes subseqtiente ao da opc;:ao. 

INFORME FISCODATA: Nova redac;:ao dada ao paragrafo 2• do art. 412, pela Alterac;:ao n• 163 do 
Decreta n• 1163, de 28.04.2003 (DOE de 28.04.2003), vigencia a partir de 28.04.2003, produzindo efeitos 
a partir de 03.02.2003. (Redac;:ao Anterior) 

Paragrafo 2• - Na hip6tese de desenquadramento previsto neste artigo, a empresa podera ser 
reenquadrada no Regime Fiscal das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte ap6s decorrido o prazo 
de urn ano, contado do mes de referencia do desenquadramento. 

INFORME FISCODATA: Nova redac;:ao dada ao paragrafo 3• do art. 414, pela Alterac;:ao 591 do Decreta 
n• 5932, de 23.12.2005, (DOE de 23.12.2005), vigencia a partir de 23.12.2005, produzindo efeitos a 
partir de 01.01.2006. (Redac;:ao Anterior) 

Paragrafo 3 • - A microempresa e a empresa de pequeno porte cuj a recei ta bruta, no decurso do 
exercicio, exceder ao limite acumulado de R$ 2.400.000,00 (dois milh6es e quatrocentos mil reais), 
submeter-se-a ao regime normal de apurac;:ao e pagamento do impasto a partir do primeiro dia do segundo 
mes subseqtiente ao da ocorrencia, independentemente da data de formalizac;:ao de sua exclusao do regime 
de que trata este Capitulo. 

INFORME FISCODATA: Nova redac;:ao dada ao paragrafo 4• do art. 414, pela Alterac;:ao 536• do Decreta 
n• 5502, de 10.10.2005, (DOE de 10.10.2005), vigencia a partir de 10.10.2005. (Redac;:ao Anterior) 
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Paragrafo 4° 0 fato previsto no paragrafo anterior devera ser comunicado a repartic;ao 

fazendaria a que estiver subordinada, ate 0 ultimo dia util do mes subseqliente ao da ocorrencia. 

INFORME FISCODATA: Fica acrescentado o paragrafo 5° ao art. 414, pela Alterac;ao 536• do Decreta 
n" 5502, de 10.10.2005, (DOE de 10.10.2005), Vigencia a partir de 10.10.2005. 

Paragrafo 5° - Independentemente de qualquer comunicac;ao ao fisco, a exclusao do Regime Fiscal 
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte tera como termo inicial o mes em que ocorrer a emissao de 
notas fiscais com destaque do impasto. 

Art. 415 - Na hip6tese do artigo anterior, fica assegurado o direito de recuperac;ao do credito 
em relac;ao as entradas de mercadorias anteriormente tributadas, existentes em estoque, ressalvadas as 
sujeitas ao regime de substituic;ao tributaria, cujas saidas devam ocorrer com debito do impasto, 
podendo o contribuinte, na impossibilidade ou dificuldade de determinac;ao do valor real, apropriar-se 
de 12% do valor dessas mercadorias. 

Paragrafo unico Para OS fins do disposto neste artigo, a recuperac;ao do credito em relac;ao a 
entrada de bens do ativo permanente devera observar, no que couber, o contido no paragrafo 4" do art. 
24. 

Art. 416 As microempresas e as empresas de pequeno porte deverao cumprir as seguintes 
obrigac;oes acess6rias: 

I - inscrever-se no CAD/ICMS; 

II - emitir documentos fiscais para documentar as entradas e as saidas que promover; 

III - escriturar os livros Registro de Entradas e Registro de Saidas, os quais se prestarao aos 
demais registros que a legislac;ao determinar; 

IV - apresentar, mensalmente, GIA/ICMS, cuja forma e prazo observara o disposto em Norma de 
Procedimento Fiscal; 

V - preencher e entregar, anualmente, a Declarac;ao Fisco-Contabil - DFC, e a Guia de Informac;ao 
das Operac;oes e Prestac;oes Interestaduais - GI/ICMS; 

VI - manter toda a documentac;ao relativa aos atos negociais que praticar ou em que intervier, 
ate que ocorra a prescric;ao dos creditos tributarios decorrentes das operac;oes ou prestac;oes a que se 
refiram; 

VII - proceder ao levantamento dos estoques em 31 de dezembro de 
quantidade, descric;ao e valor dos produtos no livro Registro de Entradas 
Inventario; 

cada ano, escri turando a 
ou no livro Registro de 

VIII manter em seus estabelecimentos, em local 
informe tratar-se de empresa enquadrada no Regime Fiscal 
Porte com o respectivo nlimero da inscric;ao no CAD/ICMS; 

visivel ao publico, placa indicativa que 
das Microempresas e das Empresas de Pequeno 

IX - entregar arquivo magnetico, na hip6tese de emitir documentos fiscais ou escriturar livros 
fiscais por sistema eletr6nico de processamento de dados, atendendo o disposto no Capitulo XIV do 
Titulo III. 

Paragrafo unlco - Para os fins do disposto no inciso II, os documentos fiscais emitidos pelas 
empresas enquadradas no Regime Fiscal das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte: 

a) nao deverao canter o destaque do ICMS; 

b) deverao canter impressa, ainda que por meio de carimbo, a expressao: "Documento emitido por 
empresa enquadrada no Regime Fiscal das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Nao gera 
direito a credito de ICMS". 

Art. 416-A - A opc;ao pelo Regime Fiscal das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte veda a 
utilizac;ao ou destinac;ao de qualquer valor a titulo de incentivo fiscal, assim como a apropriac;ao e 
transferencia de creditos relativos ao ICMS. 

Art. 416-B Aplicam-se as empresas 
Empresas de Pequeno Porte as multas previstas 
conformidade com o ilicito praticado. 

enquadradas no Regime Fiscal das Microempresas e das 
no art. 55 da Lei n 2 11580, de 14 de novembro de 1996, de 

Art. 416-C - Ressalvado o disposto neste Capitulo, aplicam-se a empresa enquadrada no Regime 
Fiscal das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, no que couber, as demais normas relativas ao 
ICMS." 

CAPITULO XX 
DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE 

Art. 500 - E atribuida a responsabilidade pelo pagamento do ICMS ao tomador do servic;o, desde 
que seja remetente ou destinatario da mercadoria e contribuinte do impasto neste Estado, e a empresa 
transportadora contratante inscrita no CAD/ICMS, quando a prestac;ao de servic;o de transporte rodoviario 
de cargas for realizada por transportador aut6nomo ou por transportadoras estabelecidas em outras 
unidades federadas, nao inscritos no CAD/ICMS, e que tenham optado pelo credito presumido de que trata 
o inciso VI do art. 50 (art. 18, inciso IV, da Lei n" 11580/96). 
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INFORME FISCODATA: Nova reda<;:ao dada ao paragrafo 1 2 do art. 500, pe1o art. 12 do Decreta no 

247, de 29.01.2003 (DOE de 29.01.2003), produzindo seus efeitos a partir de 01.02.2003. (Reda.;:ao 
Anterior) 

"Paragrafo 1 2 o disposto neste artigo nao se aplica quando 
estabelecimento de empresa enquadrada no Regime Fiscal das Microempresas 
Porte ou produtor agropecuario nao inscrito no CAD/ICMS." 

o tomador do servi<;:o for 
e das Empresas de Pequeno 

Paragrafo 2 2 - A op<;:ao de que trata o "caput" deste artigo sera manifestada no documento emitido 
pelo transportador para recebimento do valor do frete, devendo declarar expressamente que esta 
transferindo o credito presumido ao responsavel pelo pagamento do impasto. 

Paragrafo 3 2 - 0 disposto neste artigo nao se aplica ao transporte intermodal. 

Art. 501 - No documento fiscal que acobertar a opera<;:ao ou presta.;:ao devera ser consignada a 
informa<;:ao de que o ICMS sobre o servi<;:o de transporte sera pago pelo tomador ou contratante, 
mencionando-se ainda que o transportador optou pelo credito presumido de que trata o inciso VI do art. 
50. 

Art. 502 - o ICMS devido nas presta<;:oes de que trata o art. 500 devera ser pago em GR/PR, ate o 
dia cinco do mes subsequente ao das presta<;:oes, com base em relat6rio que ficara a disposi<;:ao do fisco 
pelo prazo de que trata o paragrafo unico do art. 101, em que conste as seguintes informa<;:oes: 

I - o ntimero e a data da nota fiscal, do CTRC ou documento que o substitua; 

II - nome do transportador; 

III - o valor da presta<;:ao do servi<;:o; 

IV - a base de calculo; 

V - o valor do ICMS devido; 

VI - o valor do credito presumido; 

VII - o valor do ICMS a recolher. 

Paragrafo unico - A GR/PR, referida no "caput" deste artigo, servira como document a de credi to 
para o tomador do servi<;:o e o valor do ICMS devido sera lan<;:ado no campo "Outros Creditos" do livro 
Registro de Apura<;:ao do ICMS, na apura<;:ao correspondente ao mes em que foram realizadas as presta<;:oes, 
mencionando-se como referencia o c6digo do agente arrecadador e a data da respectiva GR/PR. 




