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O que é o Simples Nacional?
O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e 

fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Mas, para feito 
contábil  desta norma, pode ser qualquer empresa.

Principais Características:

 Ser facultativo;
 Ser irretratável para todo o ano-calendário;
 Abrange os tributos: IRPJ, CSLL, PIS/PASEP, COFINS, IPI, ICMS, ISS e a cont. Para a    

seguridade social;
 Documento único de arrecadação - DAS; 
 Apresentação de declaração única e simplificada; 

Limites para o faturamento:
Micro-Empresa: De 0 Até 360.000,00
Empresa de Pequeno Porte: De 360.000,00 até 3.600.000,00

Fonte: www.receitafederal.gov.br  



O que é o Empreendedor Individual?
O Empreendedor Individual é a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza 
como pequeno empresário 

Base legal: Lei Complementar nº 128 de 19/12/2008 

Vantagens: registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), pagamento
do ISS, ICMS e INSS, enquadramento no Simples Nacional e isenção dos tributos
federais (Imposto de Renda, PIS, COFINS, IPI e CSLL)

Principais Benefícios: Cobertura previdenciária, contratação de um funcionário
com menor custo, isenção de taxas para o registro da empresa, ausência de
burocracia, acesso a serviços bancários, compras e vendas em conjunto, redução da
carga tributária, controles simplificados, emissão de alvará pela internet, mais fácil
vender para o Governo, serviços gratuitos e Apoio do técnico do SEBRAE na
organização do negócio.



Em pesquisa realizada pelo Sebrae, grande
parte dos Empreendeores Individuais
entrevistados (86%) responderam que
pretendem tornar-se microempresas.



Com o apoio do profissional Contábil, as Micro, 
EPP e o EI tem mais chances de sobreviver ao 
mercado altamente competitivo e além disso 
conseguir transformar seu pequeno negócio em 
uma grande empresa de sucesso!   



Quais os benefícios de ter ao seu 
lado um Contador?

1 - Orientações para a tomada de decisões;
2 - Suporte no gerenciamento das informações (Compra e venda);
3 - Emissão de relatórios;
4 - Pesquisa de mercado (tendências);
5 - Preenchimento e envio das declarações;
6 - Assessoria financeira e trabalhista;



OBRIGATORIEDADE DA 
ESCRITURAÇÃO MERCANTIL

CONSTITUIÇAO FEDERAL (ART. 
22,24,31,74, 75).

CÓDIGO TRIBUTÁRIO 
NACIONAL (ART.195, SS E 
SÚMULA STF 439).

REGULAMENTO IMPOSTO DE 
RENDA (RIR – DEC. 3000/99)

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 
ART.1.179, 1180 ss

CÓDIGO PROCESSO CIVIL 
ART.379 E 380



•O SPED 
•CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR 

ART 6º , 61

•CÓDIGO PENAL BRASILEIRO 
ART.297,299,304,305, 359

•NAS CONTRAVENÇÕES RELATIVAS A 
ORGANIZAÇÃ NAS LEG O DO 

TRABALHO ART.147

•NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA-

•NA LEI DE CUSTEIO E BENEFICÍO DA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL ART.95,B,C,I

OBRIGATORIEDADE DA
ESCRITURAÇÃO MERCANTIL



A QUEM INTERESSA A 
CONTABILIDADE ?

ACIONISTAS
FORNECEDORES
EMPREGADOS
CONSUMIDORES
FISCO / GOVERNO
FINANCIADORES
TRIBUNAIS DE CONTAS
PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO.





É o produto da escrituração 
que nos interessa!

DADOS

PROCESSAMENTO

INFORMAÇÕES



E a obrigação da 
escrituração no Simples?

As ME e EPP optantes pelo Simples Nacional 
deverão adotar para os registros e controles das 
operações e prestações por elas realizadas, os 
seguintes livros (art. 61 da Resolução do CGSN 

no 94/11):
(revisitado o artigo em 21/05/14, sem alteração,

exceto o PL 221/13)



E a obrigação da 
escrituração no 

Simples/FISCAL.
1) O Livro Caixa, no qual deve estar escriturada toda a 

sua movimentação financeira e bancária e deverá 
conter termos de abertura e de encerramento e ser 
assinado pelo representante legal da empresa e pelo 
responsável contábil legalmente habilitado, salvo se 

nenhum houver na localidade e deverá ser escriturado 
por estabelecimento (Lei Complementar no 123, de 

2006, art. 26, § 6o E 27);



E a obrigação da 
escrituração no NCC ?

"Art. 1.179. O empresário e a Sociedade 
empresária são obrigados a seguir um sistema 

de contabilidade, mecanizado ou não, com base 
na escrituração uniforme de seus livros, em 

correspondência com a documentação 
respectiva, e a levantar anualmente o Balanço 

patrimonial e o de resultado econômico".



E a obrigação da escrituração no CTMS?
"Art. 109.  Constituem instrumentos auxiliares de escrita 

fiscal, sem prejuízo de outros documentos que sejam 
julgados necessários, de exibição obrigatória à Autoridade 

Administrativa Fiscal:
I - os livros de contabilidade em geral, do contribuinte 

tanto os de uso obrigatório quanto os auxiliares;
III - demais documentos contábeis relativos às operações 

do contribuinte, ainda que pertencentes ao arquivo de 
terceiros, que se relacionem direta ou indiretamente, com 
os lançamentos efetuados na escrita fiscal ou comercial do 

contribuinte ou responsável.



E a obrigação da escrituração no CFC da 
MPE/IFRS?

"Em 10 de dezembro de 2009, o Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC), por meio da Resolução CFC n.º 

1.255/09, aprovou a NBC TG 1000 – Contabilidade para 
Pequenas e Médias Empresas.



Seção 2 – elementos
Posição financeira

Ativo
-recurso controlado pela entidade
-decorrente de evento passado
-entrada esperada de benefícios econômicos

Passivo
-obrigação atual 
-decorrente de evento passado
-saída esperada de benefícios econômicos

Patrimônio Líquido = ativos menos passivos

18



Seção 2 – elementos 
continuação

Desempenho
Receitas

-aprimoramentos/aumentos em ativos e 
diminuições em passivos
-que resultam em aumentos de patrimônio líquido
-diferentes de aportes de proprietários

Despesas
-reduções/saídas de ativos e aumento de 
passivos
-que resultam em diminuições de patrimônio 
líquido
-diferentes de distribuições aos proprietários

19



20Seção 3  – Demonstrações 
contábeis

Conjunto completo de demonstrações contábeis

Demonstração de posição financeira (Seção 4)
única Demonstração do Resultado Abrangente ou 

duas demonstrações
– Demonstração do Resultado do Período e 

Demonstração do Resultado Abrangente (Seção 
5)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
(Seção 6)

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Seção 7)
Notas Explicativas (Seção 8)



Referente a RESOLUÇÃO CFC N.º 1.418/12, 
homologada em 05/12/2012, pelo 
Presidente do CFC:

Art. 1º Aprovar a ITG 1000 – Modelo 
Contábil para Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte;

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação, aplicando-se aos 
exercícios iniciados a partir de 1º de 
janeiro de 2012.

Novas Regras para as Pequenas e Médias 
Empresas de acordo com a LC 123/2006 - ITG 1000



ITG 1000 – MODELO CONTÁBIL PARA
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Novas Regras para as Pequenas e Médias 
Empresas de acordo com a LC 123/2006 - ITG 1000
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Para fins desta Interpretação, entende-se como 
“Microempresa e Empresa de Pequeno Porte” a 
sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa 
individual de responsabilidade limitada ou o empresário 
a que se refere o Art. 966 da Lei n.º 10.406/02, que tenha 
auferido, no ano calendário anterior, receita bruta anual 
até os limites previstos nos incisos I e II do Art. 3º da Lei 
Complementar n.º 123/06.

A adoção dessa Interpretação não desobriga a 
microempresa e a empresa de pequeno porte a 
manutenção de escrituração contábil uniforme dos seus 
atos e fatos administrativos que provocaram, ou possam 
vir a provocar, alteração do seu patrimônio.

Novas Regras para as Pequenas e Médias        
Empresas de acordo com a LC 123/2006 - ITG 1000



A microempresa e a empresa de pequeno porte que 
optarem pela adoção desta Interpretação devem avaliar 
as exigências requeridas de outras legislações que lhe 
sejam aplicáveis.

A microempresa e a empresa de pequeno porte que não 
optaram pela adoção desta Interpretação devem 
continuar a adotar a NBC TG 1000 ou as Normas 
Brasileiras de Contabilidade Técnicas Gerais completas, 
quando aplicável.

A escrituração contábil deve ser realizada com observância 
aos Princípios de Contabilidade, aprovados pela 
Resolução CFC n.º 750/93, e em conformidade com as 
disposições contidas nesta Interpretação.

Novas Regras para as Pequenas e Médias 
Empresas de acordo com a LC 123/2006 - ITG 1000



A microempresa e a empresa de pequeno porte que 
optarem pela adoção desta Interpretação devem avaliar 
as exigências requeridas de outras legislações que lhe 
sejam aplicáveis.

A microempresa e a empresa de pequeno porte que não 
optaram pela adoção desta Interpretação devem 
continuar a adotar a NBC TG 1000 ou as Normas 
Brasileiras de Contabilidade Técnicas Gerais completas, 
quando aplicável.

A escrituração contábil deve ser realizada com observância 
aos Princípios de Contabilidade, aprovados pela 
Resolução CFC n.º 750/93, e em conformidade com as 
disposições contidas nesta Interpretação.

Novas Regras para as Pequenas e Médias 
Empresas de acordo com a LC 123/2006 - ITG 1000



As receitas, as despesas e os custos do período da entidade 
devem ser escriturados contabilmente, de acordo com o 
regime de competência. 

Os lançamentos contábeis no Livro Diário devem ser feitos 
diariamente. É permitido, contudo, que os lançamentos 
sejam feitos ao final de cada mês, desde que tenham 
como suporte os livros ou outros registros auxiliares 
escriturados em conformidade com a ITG 2000 –
Escrituração Contábil, aprovada pela Resolução CFC n.º 
1.330/11.

Para transações ou eventos materiais que não estejam 
cobertos por esta Interpretação, a entidade deve utilizar 
como referência os requisitos apropriados estabelecidos 
na ITG 2000 – Escrituração Contábil e na NBC TG 1000 –
Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Novas Regras para as Pequenas e Médias 
Empresas de acordo com a LC 123/2006 - ITG 1000



A CARTA DE RESPONSABILIDADE

Para salvaguardar a sua responsabilidade, o profissional 
da Contabilidade deve obter Carta de Responsabilidade 
da administração da entidade para a qual presta 
serviços, podendo, para tanto, seguir o modelo sugerido 
no Anexo 1 desta Interpretação. 

A Carta de Responsabilidade deve ser obtida 
conjuntamente com o contrato de prestação de serviços 
contábeis de que trata a Resolução CFC n.º 987/03 e 
renovada ao término de cada exercício social.

Novas Regras para as Pequenas e Médias 
Empresas de acordo com a LC 123/2006 - ITG 1000



A Carta de Responsabilidade tem por objetivo
salvaguardar o profissional da Contabilidade no que se
refere a sua responsabilidade pela realização da
escrituração contábil do período-base encerrado,
segregando-a e distinguindo-a das responsabilidades da
administração da entidade, sobretudo no que se refere à
manutenção dos controles internos e ao acesso às
informações.

(Igual aos auditores independentes)

Novas Regras para as Pequenas e Médias 
Empresas de acordo com a LC 123/2006 - ITG 1000



Critérios e procedimentos contábeis
O custo dos estoques deve compreender todos os custos de
aquisição, transformação e outros custos incorridos para
trazer os estoques ao seu local e condição de consumo ou
venda.
O custo dos estoques deve ser calculado considerando os
custos individuais dos itens, sempre que possível. Caso não
seja possível, o custo dos estoques deve ser calculado por
meio do uso do método “Primeiro que Entra, Primeiro que
Sai” (PEPS) ou o método do custo médio ponderado. A
escolha entre o PEPS e o custo médio ponderado é uma
política contábil definida pela entidade e, portanto, esta
deve ser aplicada consistentemente entre os períodos.

Novas Regras para as Pequenas e Médias 
Empresas de acordo com a LC 123/2006 - ITG 1000



Os estoques devem ser mensurados pelo menor 
valor entre o custo e o valor realizável líquido. 
Para estoques de produtos acabados, o valor 
realizável líquido corresponde ao valor estimado 
do preço de venda no curso normal dos negócios 
menos as despesas necessárias estimadas para a 
realização da venda. 
Para estoques de produtos em elaboração, o
valor realizável líquido corresponde ao valor
estimado do preço de venda no curso normal
dos negócios menos os custos estimados para o
término de sua produção e as despesas
necessárias estimadas para a realização da
venda.

Novas Regras para as Pequenas e Médias 
Empresas de acordo com a LC 123/2006 - ITG 1000



Um item do ativo imobilizado deve ser 
inicialmente mensurado pelo seu custo. O 
custo do ativo imobilizado compreende o 
seu preço de aquisição, incluindo 
impostos de importação e tributos não 
recuperáveis, além de quaisquer gastos 
incorridos diretamente atribuíveis ao 
esforço de trazê-lo para sua condição de 
operação. Quaisquer descontos ou 
abatimentos sobre o valor de aquisição 
devem ser deduzidos do custo do 
imobilizado.

Novas Regras para as Pequenas e Médias 
Empresas de acordo com a LC 123/2006 - ITG 1000



O valor depreciável (custo menos valor residual) do ativo 
imobilizado deve ser alocado ao resultado do período de 
uso, de modo uniforme ao longo de sua vida útil. É 
recomendável a adoção do método linear para cálculo da 
depreciação do imobilizado, por ser o método mais 
simples.

Se um item do ativo imobilizado apresentar evidências de 
desvalorização, passando a ser improvável que gerará 
benefícios econômicos futuros ao longo de sua vida útil, 
o seu valor contábil deve ser reduzido ao valor 
recuperável, mediante o reconhecimento de perda por 
desvalorização ou por não recuperabilidade 
(impairment). 

Novas Regras para as Pequenas e Médias 
Empresas de acordo com a LC 123/2006 - ITG 1000



São exemplos de indicadores da redução do valor 
recuperável, que requerem o reconhecimento de 
perda por desvalorização ou por não 
recuperabilidade:
a) declínio significativo no valor de mercado;
b) obsolescência;
c) quebra.

Terreno geralmente possui vida útil indefinida e, 
portanto, não deve ser depreciado. Edificação 
possui vida útil limitada e, portanto, deve ser 
depreciado.

Novas Regras para as Pequenas e Médias 
Empresas de acordo com a LC 123/2006 - ITG 1000



As receitas de venda de produtos, mercadorias e serviços 
da entidade devem ser apresentadas líquidas dos 
tributos sobre produtos, mercadorias e serviços, bem 
como dos abatimentos e devoluções, conforme 
exemplificado no Anexo 3 desta Interpretação.

A receita de prestação de serviço deve ser reconhecida na 
proporção em que o serviço for prestado.

Quando houver incerteza sobre o recebimento de valor a 
receber de clientes, deve ser feita uma estimativa da 
perda. A perda estimada com créditos de liquidação 
duvidosa deve ser reconhecida no resultado do período, 
com redução do valor a receber de clientes por meio de 
conta retificadora denominada “perda estimada com 
créditos de liquidação duvidosa”. 

Novas Regras para as Pequenas e Médias 
Empresas de acordo com a LC 123/2006 - ITG 1000



Demonstrações contábeis 

A entidade deve elaborar o Balanço Patrimonial, a 
Demonstração do Resultado e as Notas 
Explicativas ao final de cada exercício social.
Quando houver necessidade, a entidade deve 
elaborá-los em períodos intermediários.  

Novas Regras para as Pequenas e Médias 
Empresas de acordo com a LC 123/2006 - ITG 1000



Demonstrações contábeis 
As Demonstrações Contábeis devem ser 
identificadas, no mínimo, com as seguintes 
informações:

a) a denominação da entidade;
b) a data de encerramento do período de divulgação e 

o período coberto; 
c) a apresentação dos valores do período encerrado na 

primeira coluna e na segunda, dos valores do 
período anterior.

Quaisquer ganhos ou perdas, quando significativos, por 
serem eventuais e não decorrerem da atividade 
principal e acessória da entidade, devem ser 
evidenciados na Demonstração do Resultado 
separadamente das demais receitas, despesas e 
custos do período.

Novas Regras para as Pequenas e Médias 
Empresas de acordo com a LC 123/2006 - ITG 1000



No mínimo, as Notas Explicativas às 
Demonstrações Contábeis devem incluir:
a) declaração explícita e não reservada de conformidade com esta 

Interpretação;
b) descrição resumida das operações da entidade e suas 

principais atividades;
c) referência às principais práticas contábeis adotadas na 

elaboração das demonstrações contábeis;
d) descrição resumida das políticas contábeis significativas 

utilizadas pela entidade;
e) descrição resumida de contingências passivas, quando houver; 

e
f) qualquer outra informação relevante para a adequada 

compreensão das demonstrações contábeis.









O caduceu
O DEUS MERCÚRIO

Sua origem provém da mitologia grega, na 
qual tinha o nome de Hermes, o filho de 

Júpiter.

A divindade máxima confiara a ele a GESTÃO 
DA RIQUEZA, naquela época representada, 

em sua máxima expressão pelo GADO 
(pecúnia, daí a expressão pecuniário).

Texto extraído do Livro: Mensagem a um 
futuro contabilista – CFC 2002 



Tome CHA!

Conhecimento

Habilidade

Atitude



"Nunca  se  afaste  de  seus  sonhos,
pois  se eles  se  forem,

você  continuará  vivendo,
mas  terá  deixado  de  existir". 

(Charles Chaplin)

“Para ser o Contador do futuro, 
depende do que se faça no presente”

(W. Cruz)



Obrigado!


