














Este evento será postado no Facebook, 
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SIMPLES NACIONAL

Seus pontos mais relevantes

Cuidados, Riscos, Vantagens e desvantagens

Lei Complementar 155/2016 

Resolução CGSN 137/2017 (REVOGADA PELA)

Lei Complementar 123/2006

Resolução CGSN 140/2018



Ao observar o SIMPLES NACIONAL, não posso me 
prender somente na lei direta (Lei Complementar 123) 
tenho que observar também os impactos indiretos 
causados no desembolso tributário:

Exemplos:
Lei da Gorjeta
Lei do Salão e Profissional Parceiros
Lei da Terceirização
...

Atenção!



Faça comparações com
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• Uniprofissionalidade de ISS
• Regimes especiais 
• Modalidades incentivadas
• Etc...



OBRIGATORIEDADE

Esse regime é opcional para o contribuinte, mas 

obrigatório para o ente fiscalizador, nem estados, 

municípios e distrito federal podem se negar a ele.



TABELAS

Serviços possuem 3 anexos que são 3, 4 e 5

Anexo 3 são serviços em geral. Aqueles sem especificidade. Este anexo possui o INSS patronal 

inserido;

Anexo 4  previdência social patronal não está inclusa. são atividades específicas, construção civil, 

limpeza, vigilância, paisagismo, decoração de interiores e serviços advocatícios. São as únicas 

atividades que podem ceder mão de obra. As outras atividades dos anexos 3 e 5 não podem ceder 

mão de obra.

Anexo 5 Possuem atividades que podem estar tanto no anexo 3 como no anexo 5, isso depende do 

fator “r”. Esse fator determinante que quando a mão de obra empregada na empresa for igual ou 

superior a 28℅, ela será Tributada pelo anexo 3. Essa mão de obra empregada é qualquer valor 

página pessoa física, incluindo pró labore e autônomos.



Vamos ver as tabelas 
completas

Palestra SIMPLES NACIONAL 2018.xlsx


SALÃO E PROFISSIONAL
PARCEIROS
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RESOLUÇÃO CGSN Nº 140, DE 04 DE 
DEZEMBRO DE 2017
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“Art. 59. …..............................................................................
…...............................................................................................
§ 2º-A O salão-parceiro de que trata a Lei nº 12.592, de

2012 DEVERÁ emitir documento fiscal para o consumidor
informando o total das receitas de serviços e produtos neles
empregados, discriminando as cotas-parte do salão-parceiro e
do profissional-parceiro, bem como o CNPJ deste. (Lei
Complementar nº 123, de 2006, art. 26, inciso I)

§ 3º-B O profissional-parceiro EMITIRÁ documento
fiscal destinado ao salão-parceiro relativamente ao valor
das cotas-parte recebidas.



§ 4o A cota-parte retida pelo salão-parceiro ocorrerá a título de atividade de
aluguel de bens móveis e de utensílios para o desempenho das atividades de
serviços de beleza e/ou a título de serviços de gestão, de apoio administrativo, de
escritório, de cobrança e de recebimentos de valores transitórios recebidos de
clientes das atividades de serviços de beleza, e a cota-parte destinada ao
profissional-parceiro ocorrerá a título de atividades de prestação de serviços de

beleza.

Escrita Contábil
Contrato firmado 
Controles adminitrativos

Escrita e controles analíticos
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CNAE determinado pela Lei
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Lei da parceria entre Salão-Parceiro 
e Profissional-Parceiro 

lei no 12.592, de 18 de janeiro 2012, alterada pela lei nº 
13.352, de 27 de outubro de 2016

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 13.352-2016?OpenDocument


§ 2o O salão-parceiro será responsável pela centralização dos pagamentos
e recebimentos decorrentes das atividades de prestação de serviços de
beleza realizadas pelo profissional-parceiro na forma da parceria prevista
no caput.

Controles internos e Escrita Contábil
Não pode haver nem recebimentos pelos Profissionais-Parceiros

19

Prof. José Miguel Rodrigues da Silva   |   josemiguel@jmrconsultoria.com.br   |   (21)    2524 2175  I  (21) 99916 1083

Lei da parceria entre Salão-Parceiro 
e Profissional-Parceiro 

lei no 12.592, de 18 de janeiro 2012, alterada pela lei nº 13.352, de 27 de outubro de 2016

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 13.352-2016?OpenDocument


§ 5o A cota-parte destinada ao profissional-parceiro não será 
considerada para o cômputo da receita bruta do salão-parceiro ainda 
que adotado sistema de emissão de nota fiscal unificada ao 

consumidor.

Base de cálculo dos tributos para 
os salões foi reduzida Escrita contábil
refletindo a receita

Administradora de Recursos?
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Lei da parceria entre Salão-Parceiro 
e Profissional-Parceiro 

lei no 12.592, de 18 de janeiro 2012, alterada pela lei nº 13.352, de 27 de outubro de 2016

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 13.352-2016?OpenDocument


Resolução SMF Nº 2999 DE 19/07/2018 do 
Município do Rio de Janeiro

O Profissional Parceiro DEVERÁ emitir uma NFS-e
- NOTA CARIOCA DIÁRIA, com o valor total da
receita auferida, no dia, com serviços prestados
aos salões-parceiros optantes pelo regime de
tributação do Simples Nacional...



GORJETA
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§ 4o A gorjeta mencionada no § 3o NÃO CONSTITUI

RECEITA própria dos empregadores, DESTINA-SE AOS

TRABALHADORES e será distribuída segundo critérios de

custeio e de rateio definidos em convenção ou acordo coletivo
de trabalho.

Escrita contábil em contas específicas

Base de cálculo dos tributos foi reduzida

Escrita contábil deve refletir a receitaConta corrente ou movimentação de caixa
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6o As empresas que cobrarem a gorjeta de que trata o§ 3o DEVERÃO:

I - para as empresas inscritas em regime de tributação federal diferenciado,
lançá-la na respectiva nota de consumo, FACULTADA a RETENÇÃO de até
20% (vinte por cento) da arrecadação correspondente, mediante previsão
em convenção ou acordo coletivo de trabalho, para custear os encargos
sociais, previdenciários e trabalhistas derivados da sua integração à
remuneração dos empregados, devendo o valor remanescente ser
revertido integralmente em favor do trabalhador;

II – “Demais empresas 33%”

Direitos, Deveres e Responsabilidades

Escrita contábil em contas específicas
Preenchimento do Doc. Fiscal

Conta corrente ou movimentação de caixa
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TERCEIRIZAÇÃO
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Art. 17. Não poderão recolher os impostos e

contribuições na forma do Simples Nacional a

microempresa ou a empresa de pequeno porte:

...

XII - que realize cessão ou locação de mão de obra;

Veja o que o CRC/RJ Pleiteou para o PLC 341
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CRC Tramitacao-PLP 341-2017_Final (1).docx


DISTRIBUIÇÕ DE 
LUCROS
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Pagamento de pró-labore é obrigatório para todos os sócios

que exercem atividade em uma empresa.

Solução de Consulta nº 120 (Cosit)

ATENÇÃO!
1º

Indícios de movimentação financeira incompatível – A

fiscalização está verificando as movimentações financeiras e os

valores de receita/rendimentos declarados, se incompatível será

feito o lançamento de ofício.

2º

SRF - Plano Anual da Fiscalização 2017

Distribuição de Lucros. PJ inserida no presumido ou SIMPLES NACIONAL
e distribuem lucros isentos em limites superiores à presunção e sem
transmitir a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) do Sped (LP) ou possuir
escrita (SN).

3º

SRF - Plano Anual da Fiscalização 2017



- Substituição tributária.

- Estoque, operação ou prestação de 
mercadoria sem documentação fiscal.

- Importação. 

- Diferencial de alíquota.

O que o Simples Nacional não abrange?
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Regimes de apuração
Pode haver a opção por utilizar a
receita bruta total recebida no mês
- regime de caixa -, em substituição
à receita bruta auferida - regime de
competência.
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Caso o contribuinte optante pelo Regime de
Caixa, não receba por uma venda ou prestação
de serviço, ele pagará o Imposto conforme a
receita auferida e ainda não recebida, na
hipótese de:

I - encerramento de atividade, no mês em que 

ocorrer o evento;

II - retorno ao regime de competência, no último 

mês de vigência do regime de caixa;

III - exclusão do Simples Nacional, no mês 

anterior ao dos efeitos da exclusão.

OBS sobre Regime de caixa
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Escrituração Obrigatória

Para efeitos fiscais, a PJ é 

obrigada a possuir e manter, 

para apresentar para 

fiscalização escrituração 

contábil completa ou Livro 

Caixa.



L.C. 123/06, art. 3º, II, § 4º

Não poderá se beneficiar do 
tratamento jurídico diferenciado...
A empresa cujos titulares ou sócios 
guardem, cumulativamente, com o 
contratante do serviço, relação de 
pessoalidade, subordinação e 
habitualidade.



L.C. 123/06, art. 16

A opção pelo S.N. é irretratável para 
todo o ano-calendário. 

Leva em 
consideração a 
receita bruta no 
ano-calendário 

anterior.

A opção pelo S.N. implica 
aceitação de sistema de 
comunicação eletrônica



L.C. 123/06, art. 29
oferecido embaraço à fiscalizaçãoexclusão de 

ofício ... Se da 
quando:

oferecida resistência à fiscalização

constituição ocorrer por 
interpostas pessoas

falta de escrituração 
do livro-caixa

Tem mais...



L.C. 123/06, art. 29
não permitir a identificação da 

movimentação financeira, inclusive bancária
despesas pagas 

supera em 20% o 
valor de ingressos de 

recursos

aquisições de mercadorias ... 
superior a 80%... dos ingressos de 

recursos

omitir...folha de pagamento ... ou de documento previsto 
pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária



L.C. 123/06, art. 33
A competência para fiscalizar é do 

órgão de administração tributária:

• do Município

• dos Estados ou do D.Federal
• da União

autoridades fiscais não ficarão

limitadas à fiscalização dos

tributos instituídos pelo próprio

ente federado fiscalizador,

estendendo-se sua competência

a todos os tributos abrangidos

pelo Simples Nacional.



Exclusão 
do 

Simples Nacional
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RESOLUÇÃO CGSN Nº 140, DE 22 DE MAIO DE 2018
Art. 2º 

• Art. 2º... § 3º...

Os efeitos da exclusão ocorrerão a partir do:

I - mês subsequente àquele em que o excesso da receita bruta 
acumulada no ano for superior a 20% (R$ 5.760.000,00)

II - ano-calendário subsequente àquele em que o excesso da 
receita bruta acumulada no ano não for superior a 20% (R$ 
5.760.000,00)



Lucro 

Presumido
Alíquota 

Conjunta IRPJ CSLL Cofins PIS ICMS
Limite de 

R$ 78 milhões 25,53% 1,20% 1,08% 3% 0,65% 19%

SIMPLES NACIONAL Alíquota Efetiva  

1.800.000,01 a 

3.600.000,00 11,88%

Comparação entre as opções
Ex: Comércio



Simples Nacional 

Valor da Receita anual em R$ 1.000.000,00

Percentual dos Tributos 8,45%

Valor  da arrecadação 84.500,00 

25,53%

Lucro Presumido

R$ 1.000.000,00

255.300,00 

variação de 302% 
OBSERVAÇÃO: 
Não foi considerado o INSS sobre a folha de pagamento

42

Comparação de cálculos
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Valor a ser cobrado 

Valor Já pago

Base inicial

84.500,00 

OBSERVAÇÃO: 
Não foi considerado o INSS sobre a folha de pagamento
Desconsideramos a majoração do arbítrio
Desconsideramos a atualização SELIC

R$ 255.300,00

170.800,00 

Multa Mínima aplicada em % 75%

Multa ser cobrada em R$ 128.100,00 

Total a ser exigido 298.900,00 84.500,00 

354%

43

Comparação de cálculos



Lucros 
Distribuídos
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Art. 14, § 1º e § 2º

Deve-se aplicar os percentuais para calcular o imposto
de renda com base no Lucro Presumido, sobre a receita
bruta mensal, no caso de antecipação de fonte, ou da
receita bruta total anual, subtraído do valor devido na
forma do Simples Nacional no período, relativo ao IRPJ.
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http://www.portaltributario.com.br/guia/lucro_presumido.html


Exemplo

Uma empresa comercial, optante pelo Simples Nacional, com receita bruta em determinado
mês de R$ 100.000,00, pretende distribuir lucros do referido mês. Calculo o Lucro que pode ser
distribuído.

Solução:
Passo 1: Aplica-se o percentual de presunção de lucro que no caso hipotético seria de 8%, sobre o valor da
receita do mês, obtendo um lucro presumido de R$ 8.000,00 (R$ 100.000,00 x 8%).

Passo 2: Do valor apurado no passo “1”, será subtraído o valor devido ao Simples Nacional, relativo ao IRPJ.
Digamos que seja R$ 240,00.

Passo 3. Subtrai-se (1 – 2) e teremos o valor do lucro que pode ser distribuído com isenção
neste mês: R$ 8.000,00 - R$ 240,00 = R$ 7.760,00.
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Conforme disposto no § 2º do artigo 14 da Lei Complementar

123/2006, a mencionada limitação não se aplica na hipótese de a

pessoa jurídica manter escrituração contábil e evidenciar lucro

superior ao limite.

A escrita contábil deve ser completa e contemplar a entrega periódica

de balancetes e dos demais livros contábeis obrigatórios.

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ACIMA 

DA BASE PRESUMIDA

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lc123_2006.htm
http://www.portaltributario.com.br/artigos/importancia_balancete.htm


O SIMPLES NACIONAL 
é 

sempre vantajoso?
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Em termos de desembolso
financeiro, as variáveis que acabam
desfavorecendo o S.N. em boa parte
dos casos, são: ICMS, ISS e CPP.
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Quando a tabela engloba a parte previdenciária e a
empresa não possui Folha de Pagamento.

Quando a empresa é contribuinte do ISS e possui
regime especial.
Ex: sociedade UNIPROFISSIONAL.

Quando a empresa é contribuinte do ICMS e possui
regime especial.
EX: restaurantes.
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EXEMPLO

Prof. José Miguel Rodrigues da Silva   |   josemiguel@jmrconsultoria.com.br   |   (21)    2524 2175  I  (21) 99916 1083



Anexo I 
Comércio

3,00% COFINS
0,65% PIS

1,20% IRPJ
0% Ad. IRPJ

1,08% CSLL
4,00% ICMS

total 9,93%SEM Adicional de IRPJ e 
ICMS Regime especial

LIM.SUPERIOR ALIQ EFETIVA IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep CPP ICMS

250.000,00 4,92% 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 41,50% 34,00%

500.000,00 6,73% 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50%

750.000,00 7,70% 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50%

1.000.000,00 8,45% 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50%

1.250.000,00 8,90% 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50%

1.500.000,00 9,20% 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50%

1.750.000,00 9,41% 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50%

2.000.000,00 9,94% 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50%

2.250.000,00 10,42% 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50%

2.450.000,00 10,74% 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50%

2.750.000,00 11,13% 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50%

3.000.000,00 11,39% 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50%

3.250.000,00 11,61% 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50%

3.500.000,00 11,81% 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50%

3.750.000,00 8,92% 13,50% 10,00% 28,27% 6,13% 42,10% 0,00%

4.000.000,00 9,55% 13,50% 10,00% 28,27% 6,13% 42,10% 0,00%

4.250.000,00 10,11% 13,50% 10,00% 28,27% 6,13% 42,10% 0,00%

4.500.000,00 10,60% 13,50% 10,00% 28,27% 6,13% 42,10% 0,00%

4.750.000,00 11,04% 13,50% 10,00% 28,27% 6,13% 42,10% 0,00%
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A PARTIR DE R$ 167.000,00 
MENSAIS, DEVEMOS FAZER 
CONTAS

ICMS NÃO ESTÁ INCLUSO!!!

REGIMES ESPECIAL DO ICMS DE  
RESTAURANTES 



Anexo I 
Comércio

3,00% COFINS
0,65% PIS

1,20% IRPJ
0,80% Ad. IRPJ

1,08% CSLL
4,00% ICMS

Total 10,73%
COM Adicional de IRPJ e 

ICMS Regime especial

LIM.SUPERIOR ALIQ EFETIVA IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep CPP ICMS

250.000,00 4,92% 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 41,50% 34,00%

500.000,00 6,73% 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50%

750.000,00 7,70% 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50%

1.000.000,00 8,45% 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50%

1.250.000,00 8,90% 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50%

1.500.000,00 9,20% 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50%

1.750.000,00 9,41% 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50%

2.000.000,00 9,94% 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50%

2.250.000,00 10,42% 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50%

2.450.000,00 10,74% 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50%

2.750.000,00 11,13% 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50%

3.000.000,00 11,39% 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50%

3.250.000,00 11,61% 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50%

3.500.000,00 11,81% 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50%

3.750.000,00 8,92% 13,50% 10,00% 28,27% 6,13% 42,10% 0,00%

4.000.000,00 9,55% 13,50% 10,00% 28,27% 6,13% 42,10% 0,00%

4.250.000,00 10,11% 13,50% 10,00% 28,27% 6,13% 42,10% 0,00%

4.500.000,00 10,60% 13,50% 10,00% 28,27% 6,13% 42,10% 0,00%

4.750.000,00 11,04% 13,50% 10,00% 28,27% 6,13% 42,10% 0,00%
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A PARTIR DE R$ 204.200,00 
MENSAIS, DEVEMOS FAZER 
CONTAS

ICMS NÃO ESTÁ INCLUSO!!!

REGIMES ESPECIAL DO ICMS DE  
RESTAURANTES 



Autorização da 
retenção na 
fonte de ISS



“Art. 21. ..................................................................................... 

§ 4o ..............................................................................

I - a alíquota aplicável na retenção na fonte deverá ser informada
no documento fiscal e corresponderá à alíquota efetiva de ISS a que a microempresa
ou a empresa de pequeno porte estiver sujeita no mês anterior ao da prestação;
II - na hipótese de o serviço sujeito à retenção ser prestado no mês
de início de atividades da microempresa ou da empresa de pequeno
porte, deverá ser aplicada pelo tomador a alíquota efetiva de2% (dois por cento);
V - na hipótese de a microempresa ou a empresa de pequeno porte
não informar a alíquota de que tratam os incisos I e II deste parágrafo
no documento fiscal, aplicar-se-á a alíquota efetiva de 5%(cinco por cento);
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NOVIDADE  na Tabela III:
• arquitetura e urbanismo;

• medicina, inclusive laboratorial, e enfermagem;

• odontologia e prótese dentária;

• psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, 

acupuntura, podologia, fonoaudiologia, clínicas de 

nutrição e de vacinação e bancos de leite.

, para ficar nesse Anexo e não serem tributados na

Tabela V, essas atividades e outras elencadas no §5º-I devem possuir

um mínimo de 28% da Receita Bruta destinado a Folha de

Pagamento.

MAS
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“Art. 61-A
Autoriza Aporte de Capital de Investidores Pessoas físicas, Pessoas Jurídicas e Fundos de 
investimento.

- Não integrará o Capital
- Não responderá por qualquer dívida
- Remuneração do capital investido de no máximo 5 anos, não superior a 50% dos lucros
- Direito de resgate em no mínimo 2 anos
- Pode transferir a titularidade dos investimentos

Recursos retornados sobre o investimento são tributados como 

GANHOS DE CAPITAL!

INVESTIDOR ANJO

IN 1719

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp123.htm


A empresa que recebe esse tipo de aporte é 
obrigada a contabilidade nós padrões brasileiros. 

(ECD)

INVESTIDOR ANJO



inclusão no Simples Nacional de atividades que
antes não eram permitidas, como cervejaria
artesanal, microdestilarias e fabricantes artesanais
de licores. desde que inscritos no Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Permissão para novas atividades



- comércio atacadista de bebidas alcoólicas.
- Empresas de Cédito
- OSCIP ( organização das sociedades civis)
- Cooperativas, exceto de consumo
- Entidades e associações de qualquer espécie 
como condomínios e clubes

Continua vedado



“Art. 34. ......................................................................

§ 1º É permitida a prestação de assistência mútua e a permuta de
informações entre a Fazenda Pública da União e as dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, relativas às microempresas e às
empresas de pequeno porte, para fins de planejamento ou de execuç
ão de procedimentos fiscais ou preparatórios.

Maior fiscalização



A Fiscalização passa a ser compartilhada com um
banco de dados e cadastro único. As secretárias
municipais, estaduais e federal passam a trabalhar
de forma conjunta. Não só na fiscalização, mas
também controle e cobrança.

Maior fiscalização



Art. 55.

A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico,

sanitário, ambiental, de segurança, de relações de consumo e de uso e

ocupação do solo das microempresas e das

empresas de pequeno porte, Deverá ser prioritariamente orientadora

quando a atividade ou situação, por sua natureza,

COMPORTAR GRAU DE RISCO COMPATÍVEL COM ESSE PROCEDIMENTO.

Maior fiscalização



Art. 18. ..................................................................
...............................................................................

§ 24. Para efeito de aplicação do § 5o-K, 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.

Fator “r”

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp123.htm#art18..


Art. 43. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação

em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que

esta apresente alguma restrição.

§ 1o Havendo alguma restrição na comprovação

da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis,

cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o Proponente for

declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração

pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do

débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de

certidão negativa.

Licitações



- Não pode existir cumulativamente com o contratante 
relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

- MEI novo limite de 81.000 anuais, equivalentes a 6.750 
mensais. 

- O CGSN determinou o acréscimo do termo “independente”.

Atenção ao MEI



MEI é obrigado a 
escrita contábil!





Quis apresentar os principais pontos do SIMPLES NACIONAL.

Mas, sem deixar de ressaltar que assim como a contabilidade
brasileira atual, vivemos um momento que exige atualização técnica
e estratégia.

Com isso, espero que tenham percebido que temos diversas 
oportunidades!
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Acesse as nossas mídias e fique atualizado!

www.crcrj.org.br      facebook.com/crcrj Youtube.com/tvcrcrj

José Miguel Rodrigues da Silva
josemiguel@jmrconsultoria.com.br

(21)    2524 2175
(21)  99916 1083

Muito, muito, muito 
Obrigado!!!

professor josé miguel rodrigues da silva

José Miguel Rodrigues da Silva

José Miguel Rodrigues da Silva

www.professorjosemiguel.com.br


