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Atos do Poder Legislativo
.
LEI COMPLEMENTAR No 155, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016
Altera a Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006, para reorganizar e
simplificar a metodologia de apuração do
imposto devido por optantes pelo Simples
Nacional; altera as Leis nos 9.613, de 3 de
março de 1998, 12.512, de 14 de outubro
de 2011, e 7.998, de 11 de janeiro de 1990;
e revoga dispositivo da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:

Art. 1o A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 3o ....................................................................................
.........................................................................................................
II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada
ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos
e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro
milhões e oitocentos mil reais).
..........................................................................................................
§ 17. (VETADO).

"Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa ou
empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional será
determinado mediante aplicação das alíquotas efetivas, calculadas
a partir das alíquotas nominais constantes das tabelas dos Anexos
I a V desta Lei Complementar, sobre a base de cálculo de que trata
o § 3o deste artigo, observado o disposto no § 15 do art. 3o.
§ 1o Para efeito de determinação da alíquota nominal, o
sujeito passivo utilizará a receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao do período de apuração.
§ 1o A. A alíquota efetiva é o resultado de: RBT12xAliq-PD, em que:
RBT12

I - RBT12: receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao período de apuração;

§ 18. (VETADO)." (NR)
"Art. 4o ....................................................................................
..........................................................................................................

II - Aliq: alíquota nominal constante dos Anexos I a V desta
Lei Complementar;

§ 6o Na ocorrência de fraude no registro do Microempreendedor Individual - MEI feito por terceiros, o pedido de baixa
deve ser feito por meio exclusivamente eletrônico, com efeitos
retroativos à data de registro, na forma a ser regulamentada pelo
CGSIM, não sendo aplicáveis os efeitos do § 1o do art. 29 desta
Lei Complementar." (NR)

III - PD: parcela a deduzir constante dos Anexos I a V desta
Lei Complementar.

"Art. 12. ..................................................................................
Parágrafo único. (VETADO)." (NR)
"Art. 13. ..................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o-A Os valores repassados aos profissionais de que trata a
Lei no 12.592, de 18 de janeiro de 2012, contratados por meio de
parceria, nos termos da legislação civil, não integrarão a receita
bruta da empresa contratante para fins de tributação, cabendo ao
contratante a retenção e o recolhimento dos tributos devidos pelo
contratado.
..............................................................................................." (NR)
"Art. 13-A. Para efeito de recolhimento do ICMS e do ISS no
Simples Nacional, o limite máximo de que trata o inciso II do
caput do art. 3o será de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos
mil reais), observado o disposto nos §§ 11, 13, 14 e 15 do mesmo
artigo, nos §§ 17 e 17-A do art. 18 e no § 4o do art. 19."
"Art. 17. ...................................................................................
..........................................................................................................
X - ...........................................................................................
..........................................................................................................

§ 1o-B. Os percentuais efetivos de cada tributo serão calculados a partir da alíquota efetiva, multiplicada pelo percentual
de repartição constante dos Anexos I a V desta Lei Complementar, observando-se que:
I - o percentual efetivo máximo destinado ao ISS será de 5%
(cinco por cento), transferindo-se eventual diferença, de forma
proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita
bruta anual;
II - eventual diferença centesimal entre o total dos percentuais e a alíquota efetiva será transferida para o tributo com maior
percentual de repartição na respectiva faixa de receita bruta.
§ 1o-C. Na hipótese de transformação, extinção, fusão ou
sucessão dos tributos referidos nos incisos IV e V do art. 13,
serão mantidas as alíquotas nominais e efetivas previstas neste
artigo e nos Anexos I a V desta Lei Complementar, e lei ordinária disporá sobre a repartição dos valores arrecadados para os
tributos federais, sem alteração no total dos percentuais de repartição a eles devidos, e mantidos os percentuais de repartição
destinados ao ICMS e ao ISS.
§ 2o Em caso de início de atividade, os valores de receita
bruta acumulada constantes dos Anexos I a V desta Lei Complementar devem ser proporcionalizados ao número de meses de
atividade no período.

1. (revogado);
..........................................................................................................

§ 3o Sobre a receita bruta auferida no mês incidirá a alíquota
efetiva determinada na forma do caput e dos §§ 1o, 1o-A e 2o
deste artigo, podendo tal incidência se dar, à opção do contribuinte, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor, sobre a
receita recebida no mês, sendo essa opção irretratável para todo o
ano-calendário.
.........................................................................................................

c) bebidas alcoólicas, exceto aquelas produzidas ou vendidas
no atacado por:

§ 5o-B. .....................................................................................
.........................................................................................................

b) bebidas não alcoólicas a seguir descritas:

1. micro e pequenas cervejarias;

XVIII - arquitetura e urbanismo;

2. micro e pequenas vinícolas;

XIX - medicina, inclusive laboratorial, e enfermagem;

3. produtores de licores;

XX - odontologia e prótese dentária;

4. micro e pequenas destilarias;
.........................................................................................................
§ 5o As empresas que exerçam as atividades previstas nos
itens da alínea c do inciso X do caput deste artigo deverão
obrigatoriamente ser registradas no Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento e obedecerão também à regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da Secretaria
da Receita Federal do Brasil quanto à produção e à comercialização de bebidas alcoólicas." (NR)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012016102800001

XXI - psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, acupuntura, podologia, fonoaudiologia, clínicas de nutrição e de vacinação e bancos de leite.
..........................................................................................................
§ 5o-D. Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei
Complementar, as seguintes atividades de prestação de serviços
serão tributadas na forma do Anexo III desta Lei Complementar:
..........................................................................................................
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