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SIMPLES NACIONAL – Existe alguma simplicidade neste regime? 
 
Hoje no mercado se tornou significativo o número de pessoas (empresários) que saíram da informalidade para 
constituírem sua primeira empresa. É louvável tal atitude, pois a legalização traz para os consumidores, 
benefícios como a segurança jurídica no caso de ocorrer problemas com o produto adquirido ou serviço 
tomado, através do recebimento de Nota Fiscal, e especialmente passam a ter condições de exercerem de fato 
sua cidadania. 
 
Assim, desde julho de 2007, foi criado pelo Governo Federal o programa “SIMPLES NACIONAL”, para atender 
às micro e pequenas empresas. Mesmo o nome do programa trazendo entendimento de simplicidade, ele não 
se mostra tão simples assim, já que existem regras específicas para as empresas permanecerem enquadradas 
e infelizmente muitas têm ignorado esses detalhes importantes da lei e ficam a mercê de sofrerem 
penalidades. 
 
Resumidamente, relacionamos alguns dos erros mais comuns encontrados nas empresas enquadradas no 
Simples Nacional, os quais podem ser penalizados com a EXCLUSÃO do regime: 
 
I -  prática reiterada de emissão de documento fiscal de venda ou P/S, em desacordo com a lei; 
II –  comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho; 
III -  falta de escrituração do livro-caixa ou não identificação da movimentação financeira, inclusive bancária; 
IV -  o valor das despesas pagas superior em 20% o valor de ingressos de recursos no mesmo período; 
V -  valor das aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização (ressalvadas hipóteses 

justificadas de aumento de estoque), for superior a 80% (oitenta por cento) dos ingressos de recursos no 
mesmo período. 

VI -  omissão de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações 
previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado empregado, trabalhador avulso 
ou contribuinte individual que lhe preste serviço.  

VII -  inadimplência nos pagamentos do DAS – Documento de Arrecadação do Simples 
 
A lei deve ser observada sempre na sua totalidade. Portanto, não basta apenas legalizar a empresa, é preciso 
fazer um amplo planejamento e acompanhamento rigoroso de toda a sua estruturação. 
 
O empreendimento é como um filho que precisa receber cuidados todos os dias. O empresário deve estar 
sempre em vigilância com tudo que acontece na vida da empresa. Deve manter de forma efetiva, parceria com 
o seu contador, recebendo todas orientações necessárias para o bem estar dos seus negócios. 
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