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Supersimples ou Complicado?
O anseio dos representantes comerciais pela inclusão 

no Supersimples foi atendido. No entanto, percebemos, 
após analisar minuciosamente o texto da nova Lei 
Complementar, sancionada em agosto deste ano, que 
a adesão ao Simples Nacional é desvantajosa. 

A Lei Geral foi criada para concretizar o tratamento 
favorecido e diferenciado para as micro e pequenas  
empresas, previsto na Constituição, principalmente 
para facilitar a vida do pequeno empresário, com meno-
res ônus tributários e burocráticos. Mas, para a Repre-
sentação Comercial e outros segmentos, a redução da 
carga tributária não ocorreu.

Para explicar melhor, o Supersimples define as  
alíquotas cobradas das empresas enquadradas por  
anexos. O Anexo I se refere ao setor de Comércio e o 
Anexo II, à Indústria. No caso dos serviços, as alíquotas 
são diferenciadas, distribuídas entre os Anexos III a VI, 
de acordo com o setor. As empresas de Representação 
Comercial foram contempladas pelo Anexo VI. Neste 
anexo, a tabela de tributação do Simples tem alíquo-
tas estabelecidas que vão de 16,93% a 22,45%. Na  
antiga tabela, os prestadores de serviços eram sujeitos 
a uma alíquota inicial de 6% sobre o faturamento. Des-
sa maneira, a antiga tributação inicial de 6% passa a 
ser de 16,93% na primeira faixa, que são as empresas 
que faturaram até R$ 180.000,00, nos últimos doze 
meses.

Muitos podem entender como vantagens a simplifica-
ção do sistema tributário, pois, além de as empresas reco- 
lherem apenas uma guia de tributo, usufruirão  a desburo- 
cratização para abertura e fechamento das mesmas. 
Entretanto, verifica-se que a adesão ao Supersimples  
para as empresas de Representação Comercial não é 
recomendada, visto que na maioria dos casos o peso 
do tributo será maior, já que o percentual da alíquota 
para a Representação Comercial é bem mais alto.

Quanto à desburocratização para o fechamento de 
uma empresa, o que ocorre é a dispensa da apresen-
tação das certidões negativas de débitos tributários,  

trabalhistas e previdenciários para a baixa das socie-
dades, o que reduz o prazo para se encerrar uma em-
presa. Porém, a lei estabelece, expressamente, a trans-
ferência dos débitos remanescentes para a pessoa física 
dos sócios e administradores da empresa.

Apesar de ser tratado como uma grande melhoria 
para as empresas de serviços que optarem pelo Super-
simples, constatamos que o novo sistema não nos be- 
neficia. Dentre os motivos, o que mais chama a atenção 
e gera indignação é a inclusão da nossa categoria em 
uma tabela de onerosa carga tributária. 

O Regime do Lucro Presumido continua sendo a  
melhor opção para as empresas de Representação  
Comercial. 
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