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 Permitir que empresas de 

administração de bens próprios e, 

outros segmentos impeditivos, 

ingressem no Simples Nacional; 

 

 Possibilitar que o ISS e o ICMS componham o 

parcelamento na PGFN, evitando a necessidade de as 

empresas parcelarem dívidas novamente perante as 

prefeituras e secretarias de fazendas; 

 

 Eliminar o sublimite de R$ 3.600.000,00 para 

estados e municípios, estabelecendo como padrão 

o limite de R$ 4.800.000,00 para todos os entes 

federativos;   



FENACON  

SIMPLES NACIONAL 

CONTRIBUIÇÕES 

 
 Serviços tomados: Eliminação  de todas retenções: 

IRRF, INSS e ISS 

 

 Quando a empresa do Simples toma serviços de 
outras empresas, deve ser observada se há ou não a 
incidência de vários tipos de retenções, o que 
dificulta a vida das MPEs 
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FENACON  

SIMPLES NACIONAL 

CONTRIBUIÇÕES 

 
 A FENACON recomenda que o fator R de 28% seja 

progressivo, de modo que, as empresas com um 
fator R menor que 28% usufruam de uma redução 
proporcional nas alíquotas do anexo V. 

 

 Muitas empresas sujeitas ao Anexo V do Simples 
Nacional acabam tendo uma carga tributária maior 
do que a do Lucro Presumido. 
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FENACON  

SIMPLES NACIONAL 

 

O Simples Nacional 
perante a RFB é uma 
renúncia fiscal e não um 
regime tributário. 

 

A FENACON propõe que 
o regime do Simples seja 

reconhecido como 
tributário igual aos 

demais; 
 

CONTRIBUIÇÕES 



 

CONTRIBUIÇÕES 
 

Medidas sugeridas para melhoria do Simples 

 

A FENACON entende que as alíquotas do 
anexo V do Simples Nacional estão 
demasiadamente altas. Em vários casos 
superam o Lucro Presumido. 
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FENACON  

SIMPLES NACIONAL 

 



CONTRIBUIÇÕES 
Medidas sugeridas para melhoria do Simples 

 

 Liberação da opção do Simples Nacional via 
portal da Redesimples no ato da emissão do 
CNPJ 

 

A Fenacon é a favor da inclusão do pedido do 
Simples Nacional no ato da emissão do CNPJ 
(Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica).  

    Assim, a Redesimples já enviaria a 
informação aos demais entes (municipal e 
estadual). 

 Fenacon enviou sugestões à Secretaria de Desburocratização, Gestão e 

Governo Digital do Ministério da Economia em setembro de 2019. 
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FENACON  

SIMPLES NACIONAL 

 



CONTRIBUIÇÕES 
Medidas sugeridas para melhoria do Simples 

 

 Eliminação da Declaração de Substituição Tributária, 
Diferencial de Alíquota e Antecipação 
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A DeSTDA, instituída em nível nacional, deve ser 

apresentada mensalmente pelos contribuintes do 

Simples Nacional. 
 

A Federação defende que, os dados solicitados na 

DeSTDA, já estão contemplados na Nota Fiscal 

Eletrônica. 

 

Neste caso é desnecessário o cumprimento desta 

obrigação. 

 
 Fenacon enviou sugestões à Secretaria de Desburocratização, Gestão e 

Governo Digital do Ministério da Economia em setembro de 2019. 
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OBRIGADO! 

fenacon.org.br 

Siga-nos nas Redes Sociais! 

SÉRGIO APPROBATO 
PRESIDENTE DA FENACON 

 

fenacon_oficial 

facebook.com/SistemaFenacon 

Youtube/SistemaFenacon 

linkedin.com/company/fenacon 

https://twitter.com/Fenaconfed 


