


Introdução

Pela ocorrência da pandemia COVID-19, e em 

medida emergencial para manter o equilíbrio 

econômico das empresas, por solicitação do 

governo federal, foram prorrogados prazos para 

pagamento de impostos, tributos e entregas de 

obrigações acessórias.

Para empresas optante pelo SIMPLES 

NACIONAL, onde integram em uma única 

guia de recolhimento os impostos Federais: 

INSS (empresa), PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, IPI, 

O Estadual: ICMS e o Municipal: ISS, foi 

aprovado inicialmente pelo Comitê Gestor do 

Simples Nacional (CGSN), a Resolução CGSN 

número 152 de 18/03/2020, que prorrogou 

somente os impostos federais das 

competências Março, Abril e Maio 2020, 

para pagamento em Outubro, Novembro e 

Dezembro 2020, e após deliberações e 

negociações entre estados e municípios, os 

impostos de âmbito estadual e municipal 

foram aprovados para prorrogação pela 

CGSN número 154 de 03/03/2020, onde as 

competências referentes aos meses de 

Março, Abril e Maio/2020 foram prorrogados 

para pagamento em Julho, Agosto e 

Setembro.



Desta maneira para o Simples Nacional 

referente a essas competências deverão ser 

liberadas pelo Comitê Gestor do Simples 

Nacional, guias e instruções separadas para 

recolhimento de cada esfera administrativa, 

pois como podemos observar os vencimentos 

dos impostos da esfera Federal, ficaram 

divergentes dos impostos da esferas 

Estaduais e Municipais. Fique tranquilo em 

relação a isso, nossa equipe do setor Fiscal e 

Tributário está acompanhando essa 

regulação, e assim que sair às determinações 

e normas iremos encaminhar corretamente as 

guias para você realizar o pagamento correto 

do Simples Nacional de sua empresa.

• 1) Construção de imóveis e obras de 

engenharia em geral, inclusive sob forma de 

subempreitada, execução de projetos e 

serviços de paisagismo, bem como 

decoração de interiores.

• 2) Serviço de vigilância, limpeza ou 

conservação.

• 3) Serviços advocatícios 

Para empresas optantes pelo Simples Nacional e 

que realizam atividade que enquadram-se no 

Anexo IV:



O recolhimento do INSS Patronal (parte de 

empresas), segue sistema tributário 

diferenciado, sendo levado para recolhimento 

em conjunto a guia de GPS, a mesma que é 

utilizada para o recolhimento da parte dos 

empregados em folha de pagamento, e para 

esses casos a prorrogação também é 

diferenciada, pois o INSS dessas empresas do 

Anexo IV, saem da jurisdição do Simples 

Nacional, e é tratado como empresa normal e 

não optante ao SIMPLES NACIONAL. Sendo 

assim o INSS para esses casos, de acordo 

com a Portaria 139 de 03/04/2020, referente 

às competências de Março e Abril/2020, 

foram prorrogados para Agosto e 

Outubro/2020

Para empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL, 

referente ao FGTS de seus empregados, de acordo 

com a MP-927 foi liberado o parcelamento do 

FGTS, onde referente às competências de Março, 

Abril e Maio/2020, poderão ser totalizadas e 

divididas em 6 parcelas, iniciando o primeiro 

recolhimento em 07/Julho/2020 e assim 

sucessivamente até a última parcela que finalizará 

em 07/Dezembro/2020

Nas páginas a seguir, detalharemos 

cada imposto e tributo aqui 

mencionado, sua competência e 

vencimento original, e sua prorrogação 

para o seu melhor entendimento



SIMPLES NACIONAL

Sistema de arrecadação de impostos por guia

unificada, a qual contempla, os impostos

federais, INSS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, IPI e

os impostos estaduais e municipais, ICMS e

ISS respectivamente.

Resolução CGSN nº 152, de 18 de Março de 

2020, somente para:

Impostos estaduais e municipais, ICMS e ISS

Competência Prazo Normal Novo prazo

Março / 2020 20/04/2020 20/07/2020

Abril / 2020 20/05/2020 20/08/2020

Maio / 2020 22/06/2020 21/09/2020

Impostos federais, INSS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, IPI 

Competência Prazo Normal Novo prazo

Março / 2020 20/04/2020 20/10/2020

Abril / 2020 20/05/2020 20/11/2020

Maio / 2020 22/06/2020 21/12/2020

Resolução CGSN nº 154, de 03 de Abril de 

2020, somente para:



SIMPLES NACIONAL

INSS PATRONAL – ANEXO IV

Exclusivamente para empresas que

realizam atividades:

➢ Construção de imóveis e obras de

engenharia em geral, inclusive sob a

forma de subempreitada, execução

de projetos e serviços de

paisagismo, bem como decoração de

interiores;

➢ Serviço de vigilância, limpeza ou

conservação;

➢ Serviços advocatícios.

Portaria 139 de 03/04/2020.

Competência Prazo Normal Novo prazo

Março/2020 20/04/2020 20/08/2020

Abril/2020 20/05/2020 20/10/2020



SIMPLES NACIONAL

PARCELAMENTO FGTS

Benefício estendido a todas empresas.

MP_927 de 22/03/2020.

Competência Prazo Normal Novo prazo

Março/2020 07/04/2020 PARCELAMENTO

Abril/2020 07/05/2020 PARCELAMENTO

Maio/2020 07/06/2020 PARCELAMENTO

TOTAL
DIVIDIDO EM 06 

PARCELAS

Mês Parcela Vencimento

Julho/2020 1/6 07/07/2020

Agosto/2020 2/6 07/08/2020

Setembro/2020 3/6 04/09/2020

Outubro/2020 4/6 07/10/2020

Novembro/2020 5/6 07/11/2020

Dezembro/2020 6/6 07/12/2020

Este parcelamento terá suas parcelas

fixas, sem cobrança de juros e multas.



SIMPLES NACIONAL

Obrigação Acessória

Resolução CGSN nº 153 de 25/03/2020

DEFIS - Declaração de Informações 

Socioeconômicas e Fiscais

Competência Prazo Normal Novo prazo

2019 31/03/2020 30/06/2020




