CÁLCULO E RECOLHIMENTO
48. De que forma é efetuado o cálculo do valor devido mensalmente?
O cálculo do valor devido é efetuado por meio de aplicativo específico, PGDAS-D – Programa
Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional-Declaratório, disponibilizado no
Portal do Simples Nacional na Internet, de acordo com as informações prestadas pelo
contribuinte.
As informações do PGDAS-D têm caráter declaratório, constituindo confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos e contribuições que não tenham
sido recolhidos, e deverão ser fornecidas à Secretaria da Receita Federal do Brasil até o
vencimento do prazo para pagamento dos tributos devidos no Simples Nacional em cada mês,
relativamente aos fatos geradores ocorrido no mês anterior.
O
PGDAS-D
está
disponível
no
sítio
do
Simples
Nacional
na
internet:
(www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional menu Simples > Serviços, e clicar em “Clique
Aqui”. Não necessitando ser instalado ou atualizado no computador do usuário.
49. Qual o objetivo do PGDAS-D?
Declarar o valor mensal devido referente ao Simples Nacional pelo contribuinte e gerar o
Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) para recolhimento na rede bancária.
Efetuar a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) de toda a empresa.
50. Qual o valor mínimo para o pagamento?
O valor mínimo será de R$ 10,00 (dez reais). O valor devido do Simples Nacional que resultar
inferior a R$ 10,00 (dez reais) será diferido para os períodos subsequentes, até que o total seja
igual ou superior a este valor.
51. Qual é a data de vencimento do valor devido ao Simples Nacional?
O vencimento do DAS é até o dia 20 do mês subsequente àquele em que houver sido auferida a
receita bruta. Na hipótese de a ME ou EPP possuir filiais, o recolhimento dos tributos do
Simples Nacional dar-se-á por intermédio da matriz. Quando não houver expediente bancário
no prazo, os tributos deverão ser pagos até o dia útil imediatamente posterior.
52. Quais os encargos legais que incidem sobre o valor não pago até a data do
vencimento?
O valor não pago até a data do vencimento sujeitar-se-á à incidência de encargos legais na
forma prevista na legislação do Imposto de Renda, calculados automaticamente pelo próprio
aplicativo de cálculo PGDAS-D.
53) Qual a base de cálculo para determinação do valor devido mensalmente pela ME e
ou EPP optante pelo Simples Nacional?
A base de cálculo para a determinação do valor devido mensalmente pela ME ou EPP optante
pelo Simples Nacional será a receita bruta total mensal auferida (Regime de Competência) ou
recebida (Regime de Caixa), conforme opção feita pelo contribuinte. (Art.16 da Resolução CGSN
nº 94/2011).
54 Quais as principais características dos regimes de apuração da receita bruta?
O regime de reconhecimento da receita bruta será irretratável para todo o ano-calendário;

- na hipótese de a ME ou EPP possuir filiais, deverá ser considerado o somatório das receitas
brutas de todos os estabelecimentos;
- a receita bruta auferida ou recebida será segregada;
- considera-se a receita bruta total mensal auferida ou recebida nos mercados interno e
externo.
55. Como se dará a opção pelo reconhecimento da receita bruta mensal?
A opção pelo regime de reconhecimento de receita bruta (caixa e competência) deverá ser
registrada em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, quando da apuração dos
valores devidos relativos ao mês de:
- novembro de cada ano-calendário, com efeitos para o ano-calendário subsequente, na
hipótese de ME ou EPP já optante pelo Simples Nacional;
- dezembro, com efeitos para o ano-calendário subsequente, na hipótese de ME ou EPP em
início de atividade, com efeitos da opção pelo Simples Nacional no mês de dezembro;
- início dos efeitos da opção pelo Simples Nacional, nas demais hipóteses, com efeitos para o
próprio ano-calendário.
A opção deve ser feita na internet, no Portal do Simples Nacional, opções: Simples > Serviços >
Opção pelo Regime de Apuração de Receitas.
A opção pelo Regime de Caixa servirá exclusivamente para a apuração da base de cálculo
mensal, aplicando-se o Regime de Competência para as demais finalidades, especialmente,
para determinação dos limites e sublimites, bem como da alíquota a ser aplicada sobre a receita
bruta recebida no mês.
OBS: Se a ME ou EPP considerar, como opção, que a base de cálculo do Simples Nacional é a
receita recebida no mês (regime de caixa) estará impossibilitado de conceder o crédito fiscal
previsto no inciso V do art. 59 da Resolução CGSN nº. 94/11.
56. Quais as definições de: Receita Bruta, período de apuração e início de atividade
no Simples Nacional? E quais as siglas utilizadas?
- Entende-se por receita bruta (RB) o produto da venda de bens e serviços nas operações de
conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia,
excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.
Siglas utilizadas no PGDAS-D:
(RBA) Receita Bruta Acumulada no ano-calendário corrente (mercado interno + mercado
externo) é o valor total da receita bruta acumulada da empresa no ano-calendário corrente;
(RBAint) Receita Bruta Acumulada no ano-calendário corrente no mercado interno;
(RBAext)Receita Bruta Acumulada no ano-calendário corrente no mercado externo;
(RBTAA) Receita Bruta Acumulada no ano-calendário anterior;
(RPA) Receita Bruta Total mensal da empresa;
(RBT12) Receita Bruta Acumulada da empresa nos 12 meses anteriores ao PA.
(PA) Período de apuração o mês-calendário considerado como base para apuração da receita
bruta;
OBS: Considera-se empresa em início de atividade aquela que se encontra no período de 180
(cento e oitenta) dias a partir da data de abertura constante do Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ), sendo a data de início de atividade, a data de abertura constante do CNPJ.

57. Na hipótese de devolução de mercadoria vendida por ME ou EPP optante pelo
Simples Nacional, que procedimento deverá ser observado?
Na hipótese de devolução de mercadoria vendida por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional,
ocorrer no mesmo mês do período de apuração da venda, a devolução deverá ser deduzida do
valor da receita bruta total mensal (RBT).
Na hipótese de devolução de mercadoria vendida por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional,
em período de apuração posterior ao da venda, deverá ser observado o seguinte:
- o valor da mercadoria devolvida deve ser deduzido da receita bruta total, no período de
apuração do mês da devolução, segregada pelas regras vigentes no Simples Nacional nesse
mês;
Observação: caso o valor da mercadoria devolvida seja superior ao da receita bruta total ou das
receitas segregadas relativas ao mês da devolução, o saldo remanescente deverá ser deduzido
nos meses subsequentes, até ser integralmente deduzido.
58. Para determinação da alíquota, como proceder quando a empresa não tiver em
atividade nos doze meses anteriores?
A) No caso de início de atividade no próprio ano-calendário da opção pelo Simples Nacional:
para efeito de determinação da alíquota no primeiro mês de atividade, a empresa utilizará,
como receita bruta total acumulada (RBT12), a receita do próprio mês de apuração multiplicada
por 12 (doze).
Exemplo A:
Receita Bruta do PA - fevereiro/15 – R$ 20.000,00
PA – Período de apuração: R$ 20.000,00 x 12 = 240.000,00
Alíquota: 5,47%: (Anexo 1 da Resolução CGSN nº 94).
Apuração: 20.000,00 x 5,47% = R$ 1.094,00
Vencimento: 20/03/15.
B) No caso de início de atividade em ano calendário imediatamente anterior ao da opção pelo
Simples Nacional nos 11 (onze) meses posteriores ao do início de atividade: para efeito de
determinação da alíquota, o sujeito passivo utilizará a média aritmética da receita bruta total
dos meses anteriores ao do período de apuração, multiplicada por 12 (doze).
Exemplo B:
RBA setembro/14
RBA outubro/14
RBA novembro/14
RBA dezembro/15
RBA janeiro/15

10.000,00
30.000,00
50.000,00
60.000,00
70.000,00
220.000,00
-------------------------------------RBT12 proporcionalizada = (220.000,00:5) x 12 meses = 528.000,00
Alíquota (anexo 1): 6,84%
PA fevereiro/15= 80.000,00 x 6,84% = R$ 5.472,00
Vencimento: 20/03/15.
59. As receitas decorrentes da exportação de mercadorias compõem a base de cálculo
para fins de tributação pelo Simples Nacional?
Não. O contribuinte deverá informar essas receitas destacadamente, no aplicativo PGDAS-D, de
modo que seja desconsiderada da base de cálculo dos tributos.

60. O Estado da Bahia concede isenção de ICMS para as ME optantes pelo Simples
Nacional?
Sim. Utilizando-se da faculdade prevista na LC nº. 123/06, o Governo do Estado da Bahia,
alterou o valor da isenção de ICMS a partir de 01/01/2012 para a ME optante pelo Simples
Nacional, cuja receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao do período de apuração,
não ultrapasse R$ 180.000,00 (Art. 277, RICMS/BA, Decreto 13.780/12).
61. Como efetuar o cálculo da isenção de ICMS para ME em início de atividade?
O valor deve ser a média dos 12 meses do exercício em curso, ou seja, atribuir à média de
isenção mensal de até R$ 15.000,00, multiplicada pelo número de meses em atividade.

