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1 – CONFIGURAÇÕES BÁSICAS DO SIMPLES NACIONAL

Para configuração de uma empresa do regime tributário ‘Simples Nacional’, é 

de suma importância, o preenchimento correto nos campos INICIO 

ATIVIDADES e CLIENTE DESDE, no cadastro da empresa.  

 

Pois, poderá causar divergências na receita bruta acumulada,  impactando 

diretamente na apuração do Simples Nacional.  

Outro fator contundente, está nas datas informadas nos parâmetros da 

empresa, na guia PERSONALIZA, subguia GERAL, quadro PERÍODO, deve 

comunicar a data em que realizou a abertura do estabelecimento perante o 

fisco, no caso, deve preencher o campo INICIO EFETIVO DAS ATIVIDADES 

com a mesma data expressada no Cadastro Nacional da Pessoa Júridica 

(CNPJ). No campo INICIAL, deve informar o mesmo período cadastrado para o 

campo CLIENTE DESDE no cadastro da empresa.  



  

 

 

 

Ainda nos parâmetros, deve incluir na guia GERAL, subguia IMPOSTOS, os 

tributos incidentes sobre as atividades da sua companhia, neste caso, tributo 

’44 – Simples Nacional’.  



  

 

 

 

Na subguia FEDERAL, subguia GERAL, informe o enquadramento da sua 

empresa conforme caracterizado pela legislação. Para o regime tributário 

Simples Nacional, deve selecionar: ‘Empresas de Pequeno Porte’ ou 

‘Microempresa’.  



  

 

 

 

Na subguia OPÇÕES, assina-le ‘[x] Optante Simples Nacional’ para que 

habilite a subguia SIMPLES NACIONAL e efetue as demais configurações da 

sua empresa. Importante frisar, caso não tenha efetuado a inclusão do imposto 

‘44’ nos parâmetros, a opção citada não estará habilitada para preenchimento. 



  

 

 

 

Os anexos serão definidos na subguia SIMPLES NACIONAL, subguia GERAL, 

quadro ATIVIDADE, assina-le as opções apresentadas conforme as atividades 

desempenhadas pela empresa e os dados obtidos do PGDAS, portal onde 

realiza o cálculo do Simples Nacional. 

O Anexo VI, estará habilitado para vigências até Dezembro de 2017. A partir de 

2018, com o novo simples, este anexo foi inativado. Nesta mesma guia, 

comunique ao sistema qual o regime de apuração, competência ou caixa.  



  

 

 

 

Ao selecionar REGIME DE CAIXA, habilitará o quadro TRIBUTAR AS 

PARCELAS NÃO RECEBIDAS CONFORME ART. 19, I DA RESOLUÇÃO 

CGSN 94/2011, selecione de que forma irá tributar as parcelas provenientes de 

vendas realizadas a prazo, seguindo a legislação pertinente. 

Na subguia OPÇÕES, poderá configurar para emitir aviso ao atingir o limite de 

enquadramento da receita bruta para o simples nacional, como também, 

habilitar para considerar os produtos com incidência monofásica ou 

substituição tributária de PIS e COFINS. 

A guia SALDO INICIAL, serve para informar os valores de tributos que ainda 

não foram extinguidos perante o fisco, apurados e não pagos anteriormente à 

adesão ao sistema Domínio.  

 

OBS: Caso tenha efetuado a alteração do regime tributário para Simples 

Nacional no período, crie uma nova vigência nos parâmetros e realize o mesmo 

procedimento.  

 



  

 

 

1.1 – Informação da Receita Bruta Acumulada – Inicío no sistema Domínio

Salientado a importância das datas informadas no cadastro da empresa e nos 

parâmetros, neste momento tratamos de sua implicação.  

Quando ocorre a adesão de um novo cliente ao sistema Domínio, onde o 

mesmo seja optante pelo Simples Nacional e tenha iniciado suas atividades em 

períodos anteriores à adesão, para cálculo do Simples, é imprescindível que 

seja comunicada os valores da Receita Bruta Acumulada nos 12 mesês 

anteriores ou nos meses proporcionais desde a abertura do estabelecimento. 

Para informar, acesse o menu MOVIMENTOS, submenu OUTROS, submenu 

SIMPLES NACIONAL, clique em RECEITA BRUTA ACUMULADA.  

 

O campo INÍCIO DO CÁLCULO DO SIMPLES NACIONAL NO SISTEMA, virá 

preenchido conforme a data informada no campo CLIENTE DESDE no 

cadastro da empresa, com isso, o restante dos períodos serão gerados em 

comparação com a data expressada no campo INICIO EFETIVO DAS 

ATIVIDADES/INICIO ATIVIDADES.  

A Receita Bruta Acumulada deve ser informada conforme relatório emitido no 

portal PGDAS, referente aos períodos que antecedem o início do cálculo no 



  

 

 

sistema, caso não seja informado corretamente, acarretará na diferença do 

cálculo do Simples Nacional entre o sistema e o portal. Pelo seguinte fato, esta 

informação determina em qual faixa será tributado o contribuinte.  

 

OBS: Este procedimento deve ser realizado apenas no primeiro período em 

que for realizado a apuração pelo sistema Domínio. Nos meses subsequentes, 

a receita bruta será importada automaticamente das apurações mensais do 

regime.  

 

1.2 – Informação da Receita Bruta Acumulada – Alteração de regime 

tributário para Simples Nacional

Quando a empresa em questão já for usuário do sistema e houver alteração de 

regime tributário, exemplo: Lucro Presumido para Simples Nacional. Também 

deverá informar a receita bruta acumulada.  

 

Nesta situação, o campo INÍCIO DO CÁLCULO DO SIMPLES NACIONAL NO 

SISTEMA, deverá ser preenchido com o período em que realizou a alteração 

de regime, exemplo: Dez/2018 = Lucro Presumido – Jan/2019 = Simples 



  

 

 

Nacional, então o campo ficará 01/2019. Ao clicar no botão [Importar], os 

campos gerados serão preenchidos com as receitas auferidas no regime 

anterior.  

 

1.3 – Relatório de apuração do Simples Nacional

 

Assinalando a opção ‘Deduções de devolução’, apresentará o relatório com os 

valores a serem deduzidos nas operações de devolução realizadas no período, 

como também, caso haja, valores a deduzir de períodos anteriores. Ao emitir a 

memória de cálculo, poderá análisar as considerações do sistema para realizar 

a apuração do tributo ’44 – Simples Nacional’, por Anexo/Seção/Tabela.  

Discriminando a ‘Receita Bruta Acumulada’ e os valores da folha, poderá 

análisar a incidência do ‘Fator R’ que será abordado em tópicos posteriores.  

 

Soluções Relacionadas:  

Como realizar a configuração de empresas do Simples Nacional – Regime de 

Competência? 

https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=656
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=656


  

 

 

Como realizar a configuração de empresas do Simples Nacional – Regime de 

Caixa?  

Como configurar empresas Matriz e Filial para gerar o Simples Nacional? 

Como configurar a empresa para emitir aviso quando houver troca de faixa de 

receita bruta (Simples Nacional)? 

Onde informar os valores da Receita Bruta Acumulada para a empresa do 

Simples? 

Mensagem ao realizar a apuração do período: Não existem valores informados 

a receita bruta acumulada. 

Como emitir o relatório de apuração do Simples Nacional? 

Como realizar a alteração do regime de uma empresa Lucro Presumido para 

Simples Nacional? 

 

2 – ACUMULADORES – SIMPLES NACIONAL 

O sistema considerá para realizar a apuração dos tributos, os lançamentos dos 

documentos fiscais com seus respectivos acumuladores, devidamente 

configurados.  

https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=657
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=657
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=1738
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4028
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4028
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=657
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=657
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=2392
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=2392
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=80
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=1336
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=1336


  

 

 

 



  

 

 



  

 

 

2.1 – Devolução de vendas 

Para as devoluções/cancelamento de vendas, deve-se criar um acumulador 

com as informações identicas ao acumulador de venda. A única diferença 

ficaria ao preencher o quadro INCIDE SOBRE, assinalando a opção ‘[x] 

Devolução’. 

 

Importante ficar atento ao preenchimento das definições no imposto ’44 – 

Simples Nacional’ na devolução. Caso haja alguma diferença nos dados 

informados, ao apurar o período, poderá verificar que o valor da devolução não 

será deduzido da receita tributada no anexo/seção/tabela determinado. Isso 

possibilita abrir margem para cálculo indevido do Simples Nacional, 

ocasionando um recolhimento menor ou a maior do imposto. Por qual motivo 

ocorreria? Pelo seguinte fato, a devolução pode ficar com o saldo a compensar 

em períodos posteriores ou ser deduzida da tributação numa operação que não 

à caracterize, sabemos que cada Anexo/Seção e Tabela apresenta 

caracteristicas, situações, alíquotas e tributos distintos para recolhimento. No 

relatório de apuração do Simples Nacional é possível verificar os valores de 

devolução.  



  

 

 

 

 

Soluções Relacionadas:  

Como configurar um acumulador de devolução de venda para empresa do 

Simples Nacional? 

Qual a finalidade do utilitário “Inclusão Simples Nacional nos Acumuladores”? 

 

3 – FATOR R 

https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=2171
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=2171
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=272


  

 

 

3.1 – Valores da folha e INSS/CPP 

Os valores acumulados da folha de pagamento, para cálculo do fator R, são 

informados no menu MOVIMENTOS, submenu OUTROS, submenu SIMPLES 

NACIONAL, clique em VALOR DA FOLHA.  Ao clicar no botão [Importar], será 

preenchido com os valores cálculados no módulo folha para os respectivos 

períodos.  

Para empresas com inicio de atividades em competência anterior à adesão ao 

sistema Domínio, os valores de períodos que antecedem a data inicial como 

cliente, devem ser informados manualmente, conforme está no PGDAS. 

Seguindo a lógica da ‘Receita Bruta Acumulada’ salientada em tópico anterior. 

Porém, os valores da folha devem ser importados/preenchidos todos os mesês 

em que ocorrer o cálculo pelo ‘Fator R’, tanto é que, caso não realize este 

procedimento, ao efetuar a apuração do período, aparecerá uma mensagem 

salientando que não foram importados os valores da folha.  

Para clientes novos no sistema, importante assinalar a opção CONFERIDO 

para os períodos em que os valores foram informados manualmente, pois, 

como o botão [Importar] leva em consideração os cálculos do módulo folha, os 



  

 

 

períodos anteriores serão zerados por não existirem o cálculo e precisará 

informar manualmente mais uma vez.  

Para melhor entedimento, observe a imagem a seguir, considere que a 

empresa iniciou as atividades em Fevereiro/2018 e aderiu ao sistema Domínio 

em 01/2019, tendo que informar manualmente os valores da folha de 

Fevereiro/2018 até Dezembro/2018, caso não estivesse selecionado para cada 

mês, a opção CONFERIDO, ao clicar no botão [Importar] os campos seriam 

zerados novamente.  

 

Além da funcionalidade para os clientes novos, a opção CONFERIDO pode ser 

utilizada para os clientes que já apuram os valores da folha no sistema. Em 

resumo, este campo determina que os valores informados não serão alterados, 



  

 

 

desta forma, mesmo que no módulo folha sejam recalculados e gerados novos 

saldos, ao clicar no botão [Importar], manterá o valor conferido anteriormente.  

 

Exemplo: Valor apurado de salários no módulo folha em 01/2019 = R$ 

10.000,00. Importei para escrita e demarquei o campo ‘[x] Conferido’ no mês 

01/2019. Por algum motivo, o cálculo de janeiro sofre alguma alteração e a 

folha é apurada novamente num valor de R$ 9.854,00, na escrita, ao clicar no 

botão importar, virá novamente R$ 10.000,00 por estar marcado como 

‘Conferido’.  

 

O INSS/CPP seguem a mesma lógica do valor da folha, para importar basta 

assinalar a opção ‘[x] Considerar os valores de INSS/CPP apurados dentro do 

Simples Nacional’ e selecionar de quais anexos serão importados, podendo 

optar por: Todos, IV/V ou III/IV/V. Esta opção estará habilitada para 

preenchimento apenas para as empresas que apurarem receitas no Anexo III e 

V e estarem devidamente configuradas no quadro ATIVIDADES, nos 

PARÂMETROS. Os valores advém das repartições realizadas dentro da 

apuração do Simples Nacional. 

 

 

No quadro VALOR DA FOLHA, poderá selecionar:  

➢ IMPORTAR DOS VALORES CALCULADOS DO PERÍODO: O sistema 

irá preencher os campos conforme o período de apuração. Exemplo: 

folha de pagamento e simples nacional apurados em Janeiro/2019 para 

pagamento em Fevereiro/2019, o sistema informará os valores da folha 

e INSS/CPP de Janeiro no campo 01/2019; 

➢ IMPORTAR NA DATA DE PAGAMENTO OS VALORES CALCULADOS 

NO PERÍODO: Importará pela data informada para pagamento no 

módulo folha (VALOR DA FOLHA) e pelo vencimento cadastrado no 

imposto ‘44’ (INSS/CPP); 



  

 

 

➢ IMPORTAR OS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS NO PERÍODO: 

Esta opção observará a data em que realizou as baixas tanto da folha de 

pagamento, como, do pagamento do tributo ’44 – Simples Nacional’. 

Sendo que, para os valores da folha, é possível selecionar quais 

encargos e remunerações o sistema irá considerar, clicando no botão 

‘[...] Reticências’. Exemplo: Pagamento da folha e do simples apurado 

de Janeiro/2019 em Fevereiro/2019. Então, o sistema irá preencher os 

valores pagos do período de 01/2019 no campo MÊS/ANO em 02/2019. 

 

 

 

OBS: Ao selecionar a opção para importar os valores efetivamente pagos, caso 

seja realizado o pagamento parcial do tributo ‘44’, os campos INSS/CPP serão 



  

 

 

preenchidos com a proporcionalidade paga. Exemplo: Apurado 1.000,00 na 

repartição para INSS/CPP, foi realizado a baixa de 50% do valor a recolher do  

Simples Nacional á que se refere, então, o sistema importará para 

consideração de INSS/CPP o valor de R$ 500,00. Outro ponto a ser destacado, 

ao informar o período, o campo ACUMULADO irá demonstrar o valor a ser 

considerado para o cálculo do fator R na apuração.  

 

3.2 – Cálculo do Fator R no relatório do imposto (Averiguar nomemclatura) 

Quando estiver habilitado nos acumuladores a opção para efetuar a troca de 

anexos, ao emitir o relatório do tributo ’44 - Simples Nacional’, apresentará o 

campo FATOR R, demonstrando o valor da proporção da folha na 

competência. Para verificar se o cálculo está correto, pegue o valor acumulado 

da folha nos últimos 12 meses e divida pela RBT12 (Receita Bruta Acumulada 

nos doze meses anteriores ao período de apuração). O valor da folha será 

apresentado no relatório conforme configuração realizada no tópico 1.1.  

 

 

Soluções Relacionadas:  

Como é cálculado o ‘Fator R’ do Simples Nacional a partir de 01/2018? 

Como configurar a empresa para alterar automaticamente a tributação do 

Simples Nacional 2018 para os anexos III ou V conforme o resultado do fator 

R? 

Como alterar para que o cálculo do Simples Nacional seja sem incidência do 

fator R? 

Existem períodos não informados para o Movimento da Folha – Aviso 

Apuração 

Como importar o valor da folha e do imposto INSS/CPP dos últimos 12 meses 

para o cálculo do Simples Nacional? 

https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4434
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4439
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4439
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4439
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4630
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4630
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=3027
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=3027
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=2845
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=2845


  

 

 

Configuração do Simples Nacional: Cálculo do anexo I e mudança automática 

dos anexos III e V 

Os acumuladores X, Y, Z não estão configurados para realizar a troca dos 

Anexos III ou V conforme o resultado do fator r, de acordo com a LC 123/2006, 

art. 18,§5º-J e §5º-M. Verifique se há necessidade de alterar a configuração do 

acumulador – Aviso Apuração Simplles Nacional.  

 

4 – INCIDÊNCIA MONOFÁSICA/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 

DE PIS E COFINS 

Para o sistema calcular os produtos com incidência monofásica ou substituição 

tributária de PIS e COFINS, primeiramente, deve habilitar nos parâmetros a 

opção ‘[x] Faz controle de estoque’ e ‘[x] Possui produto com tributação 

monofásica/substituição tributária de PIS e COFINS’. 

 

A segunda etapa, ao cadastrar o produto com incidência 

monofásica/substituição tributária, no menu ARQUIVOS, clicando em 

PRODUTOS, na guia IMPOSTOS, subguia SIMPLES NACIONAL, marque a 

opção ‘[x] Produto sujeiro a tributação de PIS e COFINS com incidência da:’ e 

https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4460
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4460
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=5506
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=5506
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=5506
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=5506


  

 

 

selecione qual será a incidência: Tributação monofásica ou substituição 

tributária.  

 

 

Seguindo as configurações do tópico 1.1, podemos averiguar as 

movimentações realizadas no período dos produtos com incidência 

monofásica/substituição tributária.   



  

 

 

 

 

Soluções Relacionadas:  

Como calcular o Simples Nacional com PIS/COFINS Monofásico/Substituição 

Tributária – Por Produto? 

Como alterar em lote cadastro de produtos sujeito a Tributação de PIS e 

COFINS, para empresas do Simples Nacional? 

 

5 – APURAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL 

As considerações do sistema para cálculo do Simples Nacional, leva em 

consideração a formula para encontrar a alíquota efetiva, definida no Art. 18, 

§1º A, LC nº 123/2006.  Seguindo as tabelas para cada anexo apresentado na 

legislação supracitada.  

 

https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=1290
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=1290
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4225
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4225


  

 

 

Ao lançar as saídas/serviços com os acumuladores cujo foram definidos os 

anexos, seções e tabelas, ao apurar o período é possível emitir a memória de 

cálculo para análisar os valores e a formula que o sistema aplicou para 

encontrar  o saldo de Simples Nacional a recolher.  

 

Sendo que, a alíquota nominal, valor da parcela a deduzir e os percentuais de 

repartição, constam nos anexos da LC nº 123/2006. Dentro do módulo Escrita 

Fiscal, esta cadastrado o reflexo da legislação, podendo consultar conforme 

salientado no tópico 2.  

No quadro REPARTIÇÃO DA ALÍQUOTA EFETIVA PARA OS TRIBUTOS, 

podemos constatar que sobre a alíquota efetiva encontrada para o Simples 

Nacional, é aplicado os percentuais de repartição conforme o anexo com a 

finalidade de demonstrar a repartição dos tributos dentro do imposto 44.  

 

5.1 – Sublimites e cálculo do ICMS/ISS 

As empresas do Simples Nacional, para cálcular ICMS e ISS dentro do 

simples, precisam seguir os sub-limites federais ou estaduais. Nas UF’s que 

adotaram sublimite estadual, deve configurar as definições dentro do sistema. 

Acessando o menu ARQUIVOS, submenu TABELAS, submenu SIMPLES 

NACIONAL, clicando em INFORMAÇÕES ESTADUAIS, localize a sua UF, no 

campo ALÍQUOTA ICMS, informe ‘Tabela do próprio estado’, assinale a opção 

‘[x] Utiliza sub-limites’ e selecione o sublimite adotado pelo seu estado.  

 



  

 

 

 

Nas UF’s que não definiram um sub-limite estadual, informe o campo 

ALÍQUOTA ICMS como ‘Tabela geral’. O sistema irá considerar 

automaticamente com o sub-limite federal de 3,6 milhões.  

 

O objetivo dos sublimites estabelecidos, é para definir o recolhimento do ICMS 

e ISS, quando sua Receita Bruta Acumulada do ano corrente (Janeiro à 



  

 

 

Dezembro) exceder o valor definido pelo ente federativo, deverá o contribuinte 

recolher os impostos citados fora do Simples Nacional. Devendo observar as 

alíquotas e formas de tributação definidas pelas legislações de cada UF e 

município. Existem duas situações ao ultrapassar o sublimite:  

1. Ao exceder em menos de 20%, deverá o contribuinte, cálcular o ISS 

e/ou ICMS fora do Simples Nacional, apenas no primeiro período do 

ano-subsequente (1º de Janeiro); 

2. Quando exceder em mais de 20%, o contribuinte terá que recolher o ISS 

e/ou ICMS fora do Simples Nacional, no período (mês) sub-sequente em 

que foi constatado. 

Para elucidar as situações de forma prática, a imagem a seguir demonstra a 

apuração de dois períodos efetuadas no sistema Domínio – Módulo Escrita.  

 

Ao ultrapassar os sublimites nas duas condições, o sistema emite os avisos 

destacados na imagem.  

Para entender a situação 1, no período 03/2019, podemos constatar que a 

Receita Bruta Acumulada ultrapassou o sublimite em menos de 20%. Neste 

caso, aplicando a primeira situação explanada, os tributos ‘1-ICMS’ e/ou ‘3-ISS’ 

deverão ser recolhidos fora do Simples Nacional, a partir de Janeiro de 2020.  

Para a situação 2, no período 04/2019, a Receita Bruta Acumulada ultrapassou 

o sublimite em mais de 20%, aplicando a segunda situação, o contribuinte deve 

recolher o ISS e/ou ICMS fora do Simples Nacional, a partir de 05/2019. 

 

5.2 – Parâmetrizações do sistema para cálculo do ISS/ICMS fora do 

Simples Nacional 

A partir do período em que está desenquadrado de recolher o ICMS e ISS 

dentro do Simples Nacional, deve o contribuinte criar novas vigências, tanto 

nos parâmetros como nos acumuladores. Acessando os parâmetros da 

empresa, na guia GERAL, subguia IMPOSTOS, deve incluir os tributos ‘1 – 

ICMS’ e ‘3 – ISS’.  



  

 

 

 

Ainda nos parâmetros, guia GERAL, subguia FEDERAL, subguia SIMPLES 

NACIONAL, subguia OPÇÕES, deve selecionar a opção ‘[x] Ultrapassou sub-

limite no ano anterior ou em mais de 20% no ano calendário’.  

 



  

 

 

 

Nos acumuladores, deve realizar o mesmo procedimento, criando uma nova 

vigência e incluindo na guia IMPOSTOS, o tributo ‘1 – ICMS’ ou ‘3 – ISS’ 

conforme o anexo em que se enquadre.  



  

 

 

 

Depois de realizado a parâmetrização da empresa, configuração dos 

acumuladores e efetuado o registro dos documentos fiscais emitidos no 

período. Ao apurar a competência, apresentará a apuração com os tributos 

separados.  

 

Emitindo o relatório do Simples Nacional, os campos de partilha de ICMS e ISS 

serão gerados com os valores zerados, pois os mesmos foram cálculados por 

fora.  

 



  

 

 

 

5.3 – Apuração do Simples Nacional na 5ª e 6ª Faixa 

Ao verificar a tabela do Simples Nacional, a partir de 2018, independentemente 

do anexo, é possível constatar que não existe o percentual de repartição para 

ICMS ou ISS na 6ª – Faixa. 

 

 



  

 

 

Ou seja, para alcançar os valores de ICMS ou ISS, deve aplicar uma formula 

para encontrar a alíquota efetiva de cada imposto/anexo. Os sublimites 

implicam nesta operação, existem duas situações para o cálculo:  

 

1. Tributado na 6ª – Faixa do Simples Nacional e não ultrapassou o 

sublimite; 

 

2. Tributado na 6ª – Faixa do Simples Nacional e ultrapassou o sublimite.  

 

 

As situações apresentadas, tomam por base os sublimites federais no valor de 

3.600.000,00. Ao final deste tópico abordarei as questões incidentes sobre os 

estados que adotam o sublimite estadual de 1.800.000,00. A lógica do cálculo é 

a mesma, o que muda são algumas informações.  

Os cálculos apresentados a seguir, não serão realizados para a competência 

em que a empresa estará obrigada a recolher o ISS e/ou ICMS fora do Simples 

Nacional.  

Para exemplificar, ao emitir a memória de cálculo da primeira situação 

apresentada, podemos observar a existência de dois quadros de apuração, um 

para alíquota efetiva do ICMS que será utilizada integralmente sobre a Receita 

Tributada do período e outro para encontrar a alíquota efetiva dos impostos 

federais, para depois aplicar o percentual de repartição para os outros tributos 

incidentes na operação, seguindo a mesma lógica de cálculo das outras faixas.  



  

 

 

 

 

O cálculo para o ISS funciona da mesma forma, uma uníca ressalva em torno 

do mesmo, a alíquota máxima para o Imposto sobre Serviços é de 5%. Para o 

excedente, será realizado a distribuição para os outros tributos do Anexo, 

seguindo o percentual de repartição determinado na legislação. Na memória de 

cálculo, será demonstrado o quadro DISTRIBUIÇÃO ISS EXCEDENTE, os 

valores dos percentuais de ISS distribuidos por tributo devem ser somados a 

alíquota efetiva por imposto, para posteriormente serem aplicados sobre a 

Receita Tributada Total e encontrar o valor de Simples Nacional a recolher.  



  

 

 

 

 

Adentrando à segunda situação, onde a Receita Bruta Acumulada no ano-

calendário corrente ultrapassa o sublimite em até 20%, deve encontrar a 

alíquota efetiva do ICMS e ISS sobre as parcelas não excedentes e 

excedentes. Para isso, utiliza os valores do RPA e RBA demonstrados no 

relatório do Simples Nacional para realizar a apuração.  



  

 

 

 

 

No relatório ‘Memória de cálculo’, você pode verificar as considerações do 

sistema. Seguem as formulas para encontrar as parcelas: 

• Parcela excedente = RBA – Sublimite; 

• Parcela não excedente = RPA – Parcela excedente. 

O valor de RPA considera todas as receitas tributadas, a soma de todos 

anexos/seções e tabelas do período.  

Definido os valores das parcelas, é realizado a divisão pelo RPA total para 

encontrar o percentual de proporção do saldo que será tributado como não 

excedente e excedente. Por quê deve ser feito isso? Este cálculo do percentual 

da proporção, tem por objetivo atingir empresas que contenham tributação em 

mais de um ANEXO, SEÇÃO e TABELA no mesmo período, para poder aplicar 

sobre a receita especifica da atividade (RPA da Atividade), já que, para cálcular 

a parcela excedente/não excedente, é utilizado o valor total das receitas 

registradas no período da apuração. Como podemos observar no exemplo 

abaixo, onde foi encontrado o percentual e aplicado sobre o RPA DA 

ATIVIDADE. 

 

 



  

 

 

 

 

Pela lógica, a diferença do RPA da atividade que não excedeu será tributada 

como excedente. Se pegarmos o RPA da atividade e reduzir pela ‘Parcela da 

RPA da atividade que não excedeu o sublimite’, resultará no valor da ‘Parcela 

da RPA da atividade que excedeu o sublimite’.  

Para cálculo da alíquota efetiva de ISS/ICMS, será aplicados duas formulas 

distintas, uma para as parcelas que não excederam e sobre as excedentes. 

Sendo que, sobre a parcela que não excedeu é utilizado a mesma formula 

efetuada para encontrar a alíquota efetiva quando a empresa não ultrapassa o 

sublimite, e, na parcela excedente, a única diferença é que a alíquota efetiva é 

calculada sobre Receita Bruta máxima da 5ª faixa, no caso 3.600.000,00, ao 

invés da Receita Bruta Total acumulada nos 12 meses anteriores.  



  

 

 

 

 

Lembrando que a formula utilizada para cálculo da alíquita efetiva de ICMS/ISS 

sobre a parcela excedente, para empresas dos estados que adotaram o 

sublimite de 1.800.000,00 (1,8 milhões), será substituido os valores da 5ª faixa 

pelos valores da 4ª faixa.  

Será cálculado a alíquota efetiva dos demais impostos federais incidentes em 

cada anexo, conforme a tabela do Simples Nacional. As receitas tributadas 

separadas por excedentes e não excedentes, tem por finalidade ser aplicadas 

para os impostos ICMS/ISS, pois são apurados duas alíquotas efetivas 

distintas.  

Para encontrar o valor a recolher do tributo ‘44’, utiliza a ‘Receita Tributada não 

excedeu sublimite’ e aplicado alíquota efetiva encontrada para o ICMS que não 

excedeu, depois sobre a ‘Receita Tributada excedeu sublimite’ aplicado a 



  

 

 

alíquota efetiva de ICMS para as parcelas excedentes. Para o restante dos 

tributos, aplicar a alíquota efetiva sobre a Receita Tributada total.  

 

 

 

Na apuração do ISS, será aplicado as alíquotas sobre as duas receitas pela 

questão da repartição da alíquota excedente.  

 

 

Soluções Relacionadas: 

Como calcular a Alíquota Efetiva do Simples Nacional 2018? 

Como emitir as Memórias de Cálculos do Simples Nacional 2018? 

Como configurar o sub-limite estadual e federal para Simples Nacional 2018? 

Como calcular o ICMS e/ou ISS Normal, para empresas do Simples Nacional 

que ultrapassaram o sub-limite de enquadramento no ano anterior ou em mais 

de 20% no ano calendário? 

https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4385
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4415
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4377
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4429
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4429
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4429


  

 

 

Quais as considerações realizadas, para cálculo dos impostos ICMS e ISS no 

Simples Nacional, quando a empresa possui sub-limite Estadual ou Federal, e, 

está na 5ª ou 6ª faixa de enquadramento?  

Quais os percentuais de redistribuição, quando o ISS for superior à 5% no 

cálculo do Simples Nacional 2018? 

Cálculo do Simples Nacional quando a empresa ultrapassa o sublimite e está 

enquadrada em faixa diferente da 5ª e 6ª faixa. 

 

6 – DIFERENÇAS DE CÁLCULO ENTRE PGDAS E SISTEMA 

 

Quando ocorrer diferença de valores do cálculo do Simples Nacional entre o 

PGDAS e o sistema, deverá avaliar as situações elencadas neste tópico.  

 

1. É muito importante verificar se existem novas atualizações 

disponibilizadas do sistema e efetuar sua instalação. Você pode 

consultar a versão no canto superior esquerdo da sua janela, logo acima 

dos menus; 

 

2. Realizar o comparativo entre o relatório do PGDAS com o sistema, 

observando as receitas de todos os meses, como também, a receita 

bruta acumulada. No exemplo a seguir, a receita bruta acumulada foi 

informada incorretamente dentro do sistema, ocasionando a diferença 

nos cálculos. Este é o e motivo de maior incidência, por isso, deve estar 

atento ao que foi salientado no tópico 1 deste treinamento.  

https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4524
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4524
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4524
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4501
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4501
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=5850
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=5850


  

 

 

 

 

 

As pessoas júridicas que mantém Matriz e Filiais, e, a filial estiver inativa 

por exemplo, a receita dela ainda será considerada para somar a 

‘Receita Bruta Acumulada dos últimos 12 meses’; 

3. Produtos monofásicos PIS e COFINS: A diferença ocorre, quando a 

empresa possui produtos com incidência monofásica, onde no PGDAS 

será calculado de forma correta mas dentro do sistema a configuração 

não está informada;  

 

4. Ao iniciar o cálculo no sistema como cliente, foi informado 

incorretamente o campo CLIENTE DESDE (cadastro da empresa) ou 

data de inicio efetivo das atividades (cadastro da empresa e parâmetros) 



  

 

 

informadas indevidamente. Na imagem a seguir, podemos verificar que 

o período de inicio das atividades não confere com o Cadastro Nacional 

da Pessoa Júridica (CNPJ): 

 

 



  

 

 

Desta forma, observando as imagens, é possível constatar que o 

período 08/2018 (Inicio das atividades perante o fisco) não gerou o pelo 

preenchimento indevido da data efetiva do inicio das atividades da 

empresa;  

5. Nas devoluções de vendas, para efetuar o registro desta operação, é 

necessário criar um cadastro de fornecedor identico ao do cliente no 

qual realizou a aquisição. Caso haja alguma informação distinta, a 

devolução não será considerada na apuração do Simples Nacional.  

6. Caso não esteja devidamente configurado, apresentará diferença com a 

falta do cálculo do Fator R. Mesmo que o Anexo esteja correto, deve 

avaliar se a empresa está sujeita à troca de anexos III e V nos 

acumuladores, seguindo as configurações supracitadas no tópico 3.  

 

Nesta situação, o anexo estava correto, porém não selecionado a opção 

para realizar a troca de anexos de acordo com o Fator R, tanto é que, o 

campo não é apresentado no relatório do Simples Nacional. 

 



  

 

 

Soluções Relacionadas: 

Como analisar divergência de valores para o cálculo do imposto ’44-Simples 

Nacional’? 

Qual a versão e atualização mais recente do sistema Domínio Contábil para 

atualizar? 

https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=654
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=654
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=2078
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=2078

