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Este material não substitui a norma completa, e não deve ser utilizado como única fonte de consulta sobre o tema Simples Nacional. Nosso objetivo é apresentar de forma didática e objetiva as principais alterações da norma, advindas da LC 155/2016, e que exigirá dos profissionais algumas horas de dedicação aos estudos. Nossa recomendação é a leitura da norma na sua integralidade. 

1.LEI COMPLEMENTAR Nº 155, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016 
Altera a LC 123/2006, entra em vigor na data da publicação, porém seus efeitos surtem efeito de forma fracionada, veja:  
  “Art. 11.  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos: 

Brasília, 27 de outubro de 2016; 195o da Independência e 128o da República.  
I - na data de sua publicação, com relação ao art. 9o DESTA Lei Complementar: (27/10/2016) 
Art. 9o Poderão ser parcelados em até cento e vinte meses os débitos vencidos até a 
competência do mês de maio de 2016 e apurados na forma do Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  
II - a partir de 1o/ janeiro/2017, com relação aos arts. 61-A, 61-B, 61-C e 61-D, DA LC 123/2006. (O investidor anjo, vantagem ou desvantagem?)  

Regra para que se tenha que somar faturamentos:   
 

Empresa Tributada pelo Simples Nacional, se possuir sócio que tenha participação em 
outra empresa tributada pelo Simples Nacional, deverá somar o faturamento de ambas as empresas para fins de exclusão do regime. 

 
Empresa Tributada pelo Simples Nacional, se possuir sócio que tenha participação em outra empresa tributada Lucro Presumido ou Lucro Real, e essa participação for 

superior à 10%, deverá somar o faturamento de ambas as empresas para fins de exclusão do regime. 
  

Isso impedia que a empresa pudesse receber investimentos/sócio investidores. 
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Art. 61-A.  Para incentivar as atividades de inovação e os investimentos produtivos, a sociedade 
enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos desta Lei Complementar poderá admitir o aporte de capital, que NÃO integrará o capital social da  
empresa.   (Incluído pela LC 155/2016)     

§ 1o As finalidades de fomento a inovação e investimentos produtivos deverão constar do 
CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO, com vigência NÃO SUPERIOR A SETE ANOS. 

 § 2o O aporte de capital poderá ser realizado por PESSOA FÍSICA ou PESSOA JURIDICA 
JURÍDICA, denominadas INVESTIDOR-ANJO.    

 
§ 3o  A atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente por SÓCIOS 

REGULARES, em seu nome individual e sob SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE. 
§ 4o  O investidor-anjo:  
I - NÃO  será   considerado  sócio NEM  terá  qualquer  direito  a gerência ou voto na 

administração da empresa;   
II - não responderá por qualquer dívida da empresa, inclusive em recuperação judicial, não se  

aplicando a ele o art. 50 da Lei no 10.406/2002 - Código Civil;   
 
 
 
 
 
II - será remunerado por seus aportes, nos termos do contrato de participação, pelo PRAZO 

MÁXIMO DE CINCO ANOS. 
§ 5o  Para fins de enquadramento da sociedade como ME ou EPP, os valores de capital  aportado NÃO SÃO CONSIDERADOS RECEITAS DA SOCIEDADE. 
§ 6o  Ao final de cada período, o investidor-anjo fará jus à remuneração correspondente aos 

resultados distribuídos, conforme contrato de participação, NÃO SUPERIOR a 50% (cinquenta por 
cento) dos lucros da sociedade enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte.  

 

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio 
de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da 
parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os 
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos 
bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. 
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§ 7o O investidor-anjo somente poderá exercer o direito de resgate depois de decorridos, NO 
MÍNIMO, DOIS ANOS DO APORTE DE CAPITAL, ou prazo superior ESTABELECIDO NO 
CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO, e seus haveres serão pagos na forma do art. 1.031 da Lei 
10.406/2002, NÃO PODENDO ULTRAPASSAR O VALOR INVESTIDO DEVIDAMENTE 
CORRIGIDO. 

§8o O disposto no § 7o deste artigo não impede a transferência da titularidade do aporte para 
terceiros.     

§ 9o A transferência da titularidade do aporte para terceiro alheio à sociedade dependerá de 
CONSENTIMENTO DOS SÓCIOS, salvo ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL EXPRESA EM 
CONTRÁRIO. 

§ 10.  O Ministério da Fazenda PODERÁ REGULAMENTAR A TRIBUTAÇÃO sobre a retirada 
do capital investido.   

Art. 61-B.  A emissão e a titularidade de aportes especiais não impedem a fruição 
do Simples Nacional.  

Art. 61-C.  Caso os sócios decidam pela venda da empresa, o investidor-anjo terá DIREITO 
DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO, bem como DIREITO DE VENDA CONJUNTA da 
titularidade do aporte de capital, nos mesmos termose condições que forem ofertados aos sócios regulares. 

Art.  61-D.  Os fundos de investimento PODERÃO aportar capital como investidores-anjos em 
microempresas e empresas de pequeno porte.  

 

A Res. CGSN, 94/2011, prescreve: § 3º- A ME ou EPP que 
receber aporte de capital na forma prevista nos arts. 61-A a 61-D 

da Lei Complementar nº 123, de 2006, deverá manter Escrituração Contábil Digital (ECD),  
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Novas regras para 2018 
III - a partir de 1o de janeiro de 2018, quanto aos demais dispositivos.  

(LC 123/2006) Art. 3º Para fins desta Lei Complementar, consideram-se microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP) a SOCIEDADE EMPRESÁRIA, a SOCIEDADE SIMPLES, A 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA ou o EMPRESÁRIO a que se refere 
o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no REGISTRO DE 
EMPRESAS MERCANTIS ou no REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS, conforme o caso, e 
a SOCIEDADE DE ADVOGADOS registrada na forma do art. 15 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 
1994, desde que:  

I - no caso da ME, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); (R$ 30.000,00 de média mensal)  
 

II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).   (Redação dada LC 155/2016)    (R$ 400.000,00 de média mensal) 
 
 
  1ª MUDANÇA – ELEVAÇÃO DOS TETOS DE FATURAMENTO 

 
(AUMENTOU TETO ANUAL DE FATURAMENTO DAS EPPs PARA R$ 4.800.000,00 

TETO DOS MEIS PARA R$ 81.000,00 (Média mensal R$ 6.750,00) 
 

PROPORCIONALIDADE DA RECEITA BRUTA: 
 

No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite a que se refere o caput deste artigo será proporcional ao número de meses em que a microempresa ou a empresa de pequeno porte houver exercido atividade, inclusive as frações de meses.   (Exemplo: Iniciou atividade em Agosto de 2017, poderá faturar (R$ 3.600.000,00/12) x 5 = R$ 1.500.000,00, porém para 2018 será (R$ 4.800.000,00/12) x 5 = R$ 2.000.000,00   
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E SE A EMPRESA ULTRAPASSAR O TETO? 
 

REGRAS DE TRANSIÇÃO PARA EPPs QUE UTRAPASSAREM O TETO DE FATURAMENTO DE R$ 3.600.000,00 EM 2017. 
Se em 2017, faturar entre R$ 3.600.000,01 e R$ 4.320.000,00 (ultrapassou o limite em 
ATÉ 20%): 
 A EPP não precisará comunicar sua exclusão. Pela LC 123/2006, a exclusão deveria 

ocorrer em janeiro/2018, mas não será necessária porque já estarão vigentes os novos 
limites. 

 No entanto, se a empresa comunicar sua exclusão, precisará fazer novo pedido de opção em janeiro/2018. 

Se, em 2017, faturar entre R$ 4.320.000,01 e R$ 4.800.000,00 (ultrapassou o limite em 
MAIS de 20%): 
 A EPP deverá comunicar sua exclusão no Portal do Simples Nacional quando a receita acumulada ultrapassar R$ 4.320.000,00, com efeitos para o mês seguinte ao da 

ocorrência do excesso. Se desejar, poderá fazer novo pedido de opção em Janeiro/2018. 
 

 Se o excesso ocorrer em dezembro/2017 a EPP não precisará fazer sua exclusão e 
novo pedido. A exclusão ocorreria em janeiro/2018, mas não será necessária porque já estarão vigentes os novos limites. No entanto, se comunicar sua exclusão, precisará 
fazer novo pedido de opção em janeiro/2018. 

No caso de início de atividade em 2017, o limite de R$ 3.600.000,00 deverá ser 
proporcionalizado pelo número de meses em atividade.  

Uma vez ultrapassado o limite proporcional em MAIS de 20%, a EPP deverá comunicar a 
exclusão com efeitos retroativos à data de abertura do CNPJ. Neste caso, não será 
optante pelo Simples Nacional em 2017. Poderá solicitar opção em Janeiro/2018, caso o 
novo limite proporcional não tenha sido ultrapassado. 
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2ª MUDANÇA – CRIAÇÃO DE SUBLIMITE FEDERAL Art. 19, LC 123/2006. 
  § 1o  A empresa de pequeno porte que ultrapassar os limites a que se referem o caput e o  § 4o do art. 19 estará AUTOMATICAMENTE IMPEDIDA de recolher o ICMS e o ISS na forma do Simples Nacional, A PARTIR DO MÊS SUBSEQUENTE àquele em que tiver ocorrido o excesso, relativamente aos seus estabelecimentos localizados na unidade da Federação que os houver adotado, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 13 do art. 3o.  

 “Temos então: Os sublimites adotados por cada UF, e o Sublimite Nacional R$ 3.600.000,00” Ao ultrapassar um dos sublimites, estará obrigado às obrigações acessórias do regime normal.  (SPED FISCAL ICMS/IPI - Uma vez obrigado o resto da vida obrigado) 
 Ex: Tocantins:  Utilizar o sublimite de R$ 2.520.000,00 = 70% do teto de R$ 3.600.000,00 
 Ex: São Paulo: Como não adota sub limite estadual, utilizar o Sublimite nacional de R$ 3.600.000,00   3ª MUDANÇA – NOVAS ATIVIDADES PERMITIDAS 
 Atividades de Produção e Comercialização de Bebidas Alcoólicas Poderão se enquadrar no Simples Nacional as micro e pequenas cervejarias, destilarias, vinícolas e produtores de licores, desde que registradas no Ministério da Agricultura e obedecida a regulamentação da Anvisa, no que se refere à produção e comercialização das bebidas alcoólicas. 4ª MUDANÇA – SALÃO PARCEIRO 
 
A Lei nº 13.352, de 27/10/2016, altera a Lei 12.592 de 18/01/2012, para dispor sobre o CONTRATO DE PARCERIA ENTRE OS PROFISSIONAIS que exercem as atividades de CABELEIREIRO, BARBEIRO, ESTETICISTA, MANICURE, PEDICURE, DEPILADOR E MAQUIADOR e as PESSOAS JURÍDICAS REGISTRADAS COMO SALÃO DE BELEZA.   Pela nova lei, os salões de beleza poderão firmar CONTRATOS DE PARCERIA com os profissionais acima, que atuarem como autônomos, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO (remuneração, subordinação, não eventualidade e pessoalidade). Os demais empregados dos salões de beleza que atuam em áreas de apoio como recepção, gestão e serviços gerais CONTINUAM COM CONTRATOS REGIDOS PELA CLT. 
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(LC 123/2006, Art. 13º, XV, § 1º) A. Os valores repassados aos profissionais de que trata a Lei no 12.592, de 18 de janeiro de 2012, contratados por meio de parceria, nos termos da legislação civil, NÃO INTEGRARÃO A RECEITA BRUTA DA EMPRESA CONTRATANTE para fins de tributação, cabendo ao contratante A RETENÇÃO E O RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS devidos pelo contratado. (Incluído pela LC 155/2016) 
 (Lei 12.592/2012 – Art. 1º A, § 8º) OBRIGATÓRIO CONTRATO DE PARCERIA, HOMOLOGADO PELO SINDICATO DA CATEGORIA PROFISSIONAL e laboral, na ausência desses pelo órgão competente do MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, perante duas testemunhas. 
  5ª MUDANÇA  - art. 19, LC 123/2006. (Fim do Anexo VI) 
 ANEXOS ATÉ 31/12/2017 

  ANEXOS A PARTIR DE 01/01/2018 

  A GRANDE PERGUNTA: E AS ATIVIDADES QUE ESTAVAM NO ANEXO VI 
ONDE SERÃO ENQUADRADAS? 

 Vejamos estudo realizado pela IOB. 
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§ 5ºB Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, serão tributadas na forma do ANEXO III desta Lei Complementar as seguintes 
atividades de prestação de serviços: 
 I creche, pré-escola, e estabelecimento de ensino fundamental, escolas técnicas, profissionais e de 
ensino médio, de línguas estrangeiras, de artes, cursos técnicos de pilotagem, preparatórios para 
concursos, gerenciais e escolas livres, exceto as previstas nos incisos II e III do § 5ºD deste artigo; 
 II agência terceirizada de correios; 
 III agência de viagem e turismo;  
 IV centro de formação de condutores de veículos automotores de transporte terrestre de passageiros 
e de carga; 
 V agência lotérica; 
 VI (REVOGADO), VII (REVOGADO), VIII (REVOGADO) 
 IX serviços de instalação, de reparos e de manutenção em geral, bem como de usinagem, solda, 
tratamento e revestimento em metais; 
 X (REVOGADO), XI (REVOGADO), XII (REVOGADO) 
 XIII transporte municipal de passageiros; 
 XIV escritórios de serviços contábeis, observado o disposto nos §§ 22B e 22C deste artigo. 
 XV produções cinematográficas, audiovisuais, artísticas e culturais, sua exibição ou apresentação, 
inclusive no caso de música, literatura, artes cênicas, artes visuais, cinematográficas e audiovisuais. 
 XVI fisioterapia; (Incluído pela LC 147, de 2014) 
 XVII corretagem de seguros. (Incluído pela LC nº 147, de 2014) 
 XVIII arquitetura e urbanismo; (Incluído pela LC nº 155, de 2016) 
 XIX medicina, inclusive laboratorial, e enfermagem; (Incluído pela LC nº 155/ 2016)  
 XX odontologia e prótese dentária; (Incluído pela LC nº 155, de 2016) 
 
XXI psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, acupuntura, podologia, fonoaudiologia, 
clínicas de nutrição e de vacinação e bancos de leite. (Incluído pela LC nº 155, de 2016) 
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§ 5ºC Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, as atividades de 
prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do ANEXO IV desta Lei 
Complementar, hipótese em que não estará incluída no simples nacional a contribuição 
prevista no inciso vi do caput do art. 13 desta lei complementar, devendo ela ser recolhida 
segundo a legislação prevista para os demais contribuintes ou responsáveis: 
 
I construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de sub empreitada, 
execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como decoração de interiores; 
 II (REVOGADO), III (REVOGADO), IV (REVOGADO), V (REVOGADO) 
 VI serviço de vigilância, limpeza ou conservação. 
 VII serviços advocatícios.   
§ 5oD. Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei Complementar, as seguintes 
atividades de prestação de serviços serão tributadas na forma do ANEXO III desta Lei 
Complementar: (ANTIGO ANEXO V) (Redação dada pela LC nº 155, de 2016) 
 I administração e locação de imóveis de terceiros; (Redação dada pela LC nº 147, de 2014) 
 II academias de dança, de capoeira, de ioga e de artes marciais; 
 III academias de atividades físicas, desportivas, de natação e escolas de esportes; 
 IV elaboração de programas de computadores, inclusive jogos eletrônicos, desde que desenvolvidos em estabelecimento do optante; 
 V licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação; 
 VI planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, desde que 
realizados em estabelecimento do optante; 
 VII (REVOGADO), VIII (REVOGADO) 
 IX empresas montadoras de estandes para feiras; 
 X (REVOGADO), XI (REVOGADO) 
 XII laboratórios de análises clínicas ou de patologia clínica; 
 XIII serviços de tomografia, diagnósticos médicos por imagem, registros gráficos e métodos 
óticos, bem como ressonância magnética; 
 XIV serviços de prótese em geral. 
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Prestadores de serviço Contribuintes do ICMS 
 

§ 5oE. Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei Complementar, as atividades de 
prestação de serviços de comunicação e de transportes interestadual e intermunicipal de 
cargas, e de transportes autorizados no inciso VI do caput do art. 17, inclusive na modalidade 
fluvial, serão tributadas na forma do ANEXO III, deduzida a parcela correspondente ao ISS e 
acrescida a parcela correspondente ao ICMS prevista no ANEXO I. 
 § 5oF. As atividades de prestação de serviços referidas no § 2o do art. 17 desta Lei 
Complementar serão tributadas na forma do ANEXO III desta Lei Complementar, salvo se, 
para alguma dessas atividades, houver previsão expressa de tributação na forma dos ANEXOS IV OU V desta Lei Complementar. 
 
 
 
 
 § 5oL. Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei Complementar, as seguintes 
atividades de prestação de serviços serão tributadas na forma do ANEXO V desta Lei 
Complementar: (ANTIGO ANEXO VI) 
 I medicina, inclusive laboratorial e enfermagem; 
 II medicina veterinária; 
 III odontologia; 
 IV psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, acupuntura, podologia, fonoaudiologia, clínicas de 
nutrição e de vacinação e bancos de leite; 
 V serviços de comissaria, de despachantes, de tradução e de interpretação; 
 VI engenharia, medição, cartografia, topografia, geologia, geodésia, testes, suporte e análises 
técnicas e tecnológicas, pesquisa, design, desenho e agronomia; 
 VII representação comercial e demais atividades de intermediação de negócios e serviços de 
terceiros; 
 VIII perícia, leilão e avaliação; 
 IX auditoria, economia, consultoria, gestão, organização, controle e administração; 
 X jornalismo e publicidade; 
 XI agenciamento, exceto de mão de obra; 
 XII outras atividades do setor de serviços que tenham por finalidade a prestação de serviços 
decorrentes do exercício de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou não, desde que não sujeitas à tributação na 
forma dos Anexos III ou IV desta Lei Complementar. 

§ 2o Também poderá optar pelo Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que se dedique à prestação de outros serviços que não tenham sido objeto de vedação expressa neste artigo, 
desde que não incorra em nenhuma das hipóteses de vedação previstas nesta Lei Complementar.  
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§ 5oJ. As atividades de prestação de serviços a que se refere o § 5oI serão tributadas na 
forma do ANEXO III desta Lei Complementar caso a razão entre a folha de salários e a receita 
bruta da pessoa jurídica seja igual ou superior a 28% (vinte e oito por cento). 
 COMO CALCULAR O FATOR “R”? 

 E O CÁCULO SERÁ ANUAL OU MENSAL? 
 § 5oK. Para o cálculo da razão a que se referem os §§ 5oJ e 5oM, serão considerados, 

respectivamente, os montantes pagos e auferidos nos DOZE MESES ANTERIORES AO PERÍODO 
DE APURAÇÃO para fins de enquadramento no regime tributário do Simples Nacional.   
§ 5oM. Quando a relação entre a folha de salários e a receita bruta da microempresa ou da 
empresa de pequeno porte for inferior a 28% (vinte e oito por cento), serão tributadas na 
forma do ANEXO V desta Lei Complementar as atividades previstas: 
 
I nos incisos XVI, XVIII, XIX, XX e XXI do § 5oB deste artigo; 
 
 
 
 
 
   
 
 II no § 5oD deste artigo. 
  
 
 
  
 
  
 
   
   
 
  
 
  
 
  
  
 
 

XVI fisioterapia; XVIII arquitetura e urbanismo; 
XIX medicina, inclusive laboratorial, e enfermagem; 
XX odontologia e prótese dentária; 
XXI psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, acupuntura, podologia, fonoaudiologia, 
clínicas de nutrição e de vacinação e bancos de leite. 

I administração e locação de imóveis de terceiros; (Redação LC nº 147, de 2014) 
II academias de dança, de capoeira, de ioga e de artes marciais; 
III academias de atividades físicas, desportivas, de natação e escolas de esportes; 
IV elaboração de programas de computadores, inclusive jogos eletrônicos, desde que 
desenvolvidos em estabelecimento do optante; 
V licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação; 
VI planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, desde que 
realizados em estabelecimento do optante; 
VII (REVOGADO), VIII (REVOGADO) 
IX empresas montadoras de estandes para feiras; 
X (REVOGADO), XI (REVOGADO) 
XII laboratórios de análises clínicas ou de patologia clínica; 
XIII serviços de tomografia, diagnósticos médicos por imagem, registros gráficos e 
métodos óticos, bem como ressonância magnética; XIV serviços de prótese em geral. 
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 O QUE CONSIDERAR COMO FOLHA DE SALÁRIOS BRUTOS? 
 Para efeito de aplicação do § 5ºK, considera-se folha de salários, incluídos encargos, o 
montante pago, nos doze meses anteriores ao período de apuração, a título de 
remunerações a pessoas físicas decorrentes do trabalho, acrescido do montante efetivamente recolhido a título de contribuição patronal previdenciária e FGTS, incluídas 
as retiradas de pró labore. 
 OS NOVOS ANEXOS 

Anexo I - Comércio 
 

                                                                         

                              Anexo II - Indústria     
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ANEXO III - SERVIÇOS 
 

                               (*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5a faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 14,92537%, a repartição será: 
  

  
 
 
 
 



Simples Nacional – Novas Regras para 2018                                                                                                       
Prof. Esp. Adriano Melo Nepomuceno, Contador e Coach de Realizações                                                                                                                 

Fone:  (63) 3421-2434 / (63) 9 9233-9454      e-mail: adriano.contare@hotmail.com 
================================================================== 

 15 

ANEXO IV - SERVIÇOS 
 

  No cálculo previsto para as atividades de prestação de serviço, sujeitas ao Anexo IV, não estará incluída no Simples Nacional a Contribuição Patronal Previdenciária (CPP) a cargo da pessoa jurídica, devendo ela ser recolhida segundo a norma específica da Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB.  (*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5a faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será:  
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ANEXO V - SERVIÇOS 
                       

  
                                 CALCULO DA ALÍQUOTA EFETIVA 

 
RBT12: receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao período de apuração;  
Aliq: alíquota nominal constante dos Anexos I a V da Lei Complementar nº 123/2006 
PD: parcela a deduzir constante dos Anexos I a V da Lei Complementar nº 123/2006 
 Exemplo: Empresa com atividade tributada pelo Anexo I Comércio, possui RBT12 R$ 365.000,00, e faturamento no mês R$ 40.000,00. 
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EXERCÍCIOS PRÁTICOS 

  

                                Quanto posso destacar de ICMS na NF para fins de crédito do cliente?   

  
Permite aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R$ 1.240,00, correspondente à alíquota de 2,2546% nos 

termos do artigo 23 da LC 123/2006. 
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                           Qual alíquota de ISS posso destacar na NF para fins de retenção pelo cliente?    

  
Alíquota de ISS a destacar na NF 3,2409% 
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                           Qual alíquota de ISS posso destacar na NF para fins de retenção pelo cliente?  

    
Alíquota de ISS a destacar na NF 3,3288% 
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