PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NO

, DE 2016

(Do Sr. EDUARDO CURY)

Institui o Programa de Incentivo à
Regularização Fiscal do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte –
RESIMPLES.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica instituído o Programa de Incentivo à
Regularização Fiscal do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – RESIMPLES destinado a incentivar a regularização de
débitos tributários, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa,
ajuizados ou não, nas condições estabelecidas nesta Lei Complementar.
§ 1º Incluem-se no RESIMPLES débitos dos seguintes
impostos e contribuições, quando devidos conjuntamente, na forma da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ;
II - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI;
III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;
IV - Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS;
V - Contribuição para os Programas de Integração Social
e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP;
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VI - Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a
Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991, exceto no caso da microempresa e da empresa
de pequeno porte que se dedique às atividades de prestação de serviços
referidas no § 5º-C do art. 18 desta Lei Complementar;
VII - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS;
VIII - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.
§ 2º Incluem-se no RESIMPLES débitos dos impostos e
contribuições mencionados nos incisos I a VIII do § 1º deste artigo, quando
devidos separadamente, em período anterior à adesão da micro ou pequena
empresa ao regime de tributação previsto na Lei Complementar nº 123, de
2006.
§ 3º A adesão ao RESIMPLES implica a suspensão da
exigibilidade dos débitos de que trata o art. 1º por 10 (dez) anos, sendo que
após esse período o contribuinte deverá renegociá-los para quitação em, no
máximo, 10 (dez) anos, observado o recolhimento de parcela mínima mensal
de R$ 500,00 (quinhentos reais).
§ 4º Para fim do disposto neste artigo, o contribuinte deve
apresentar requerimento no prazo e na forma definidos em regulamento.
§ 5º O RESIMPLES abrangerá as micro e pequenas
empresas que estejam estabelecidas há mais de cinco anos, ainda que
estejam participando de outros programas de renegociação de débitos
tributários no âmbito federal, estadual ou municipal.
Art. 2º Sobre os débitos de que trata esta Lei
Complementar não incidirão multas moratórias, sendo-lhes imputados juros de
mora de 0,9% (nove décimos por cento) ao ano, acrescidos da variação da
Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, sem os demais acréscimos previstos na
legislação tributária específica.
§ 1º Para permanecer no RESIMPLES as empresas terão
que recolher em dia todos os impostos, contribuições e encargos trabalhistas
devidos após o ingresso no Programa.
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§ 2º Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte
deixe de pagar seus impostos, contribuições ou encargos trabalhistas, cessará
a suspensão da exigibilidade dos débitos incluídos no RESIMPLES, aplicandolhes os encargos legais estabelecidos na legislação tributária.
Art. 3º A microempresa ou empresa de pequeno porte só
poderá participar do RESIMPLES uma única vez, ficando impedida de voltar a
participar do referido programa após sua exclusão.
Art. 4º As microempresas e as empresas de pequeno
porte integrantes do RESIMPLES terão direito a linha especial de crédito junto
ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES para quitar suas
dívidas com as instituições financeiras, obedecidas as seguintes condições:
I - as microempresas e empresas de pequeno porte
informarão ao BNDES as dívidas existentes em documentos próprios das
instituições financeiras;
II - será financiado o montante das dívidas com os
pagamentos diretamente às instituições financeiras, de acordo com os
documentos da consolidação das dívidas;
III - o prazo de carência será de até três anos;
IV - o prazo de pagamento da dívida será de até dez
anos, com juros de 0,9% (nove décimos por cento) ao ano, acrescidos da
variação da TJLP.
Art. 5º As microempresas e as empresas de pequeno
porte que aderirem ao programa estarão dispensadas da apresentação de
garantias.
Art. 6º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de
sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
A carga tributária e os encargos trabalhistas afetam
significativamente os custos das microempresas e empresas de pequeno porte,
assim como os juros bancários inerentes ao financiamento do capital de giro
necessário à sobrevivência de suas atividades.
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As pesquisas do SEBRAE vêm mostrando que 58% das
micro e pequenas empresas “morrem” antes de completarem cinco anos de
atividades e, antes disso, essas empresas montam planos para a recuperação
de seu negócio, deixando de cumprir suas obrigações tributárias junto ao fisco,
bem como os encargos trabalhistas ou buscam como alternativa final
empréstimos e financiamentos bancários, o que definitivamente as colocam
nas mãos dos bancos e dos agiotas.
Quando uma micro ou pequena empresa deixa de pagar
seus impostos, contribuições ou encargos por determinado período, ela procura
participar de um programa de refinanciamento para a regularização dos
impostos atrasados e na maioria das vezes não consegue pagar os impostos
correntes. Como ela não pode parar de pagar os tributos renegociados, afinal
seria excluída do parcelamento especial, ela deixa de pagar os impostos e
contribuições devidos após o ingresso no programa, formando uma ciranda
viciosa e precária.
Atualmente, as empresas que não obtêm certidões
negativas de débitos (as “empresas sem CND”) não participam de licitações
públicas, o que piora sua situação econômico-financeira.
Com isto as microempresas e as empresas de pequeno
porte que tinham tudo para ter sucesso, com negócios interessantes e
importantes para o País, acabam fechando e, com isso, desempregando
milhares de trabalhadores que são pais de famílias.
Ou como é comum no Brasil, esse microempresário e
empreendedor com todos os conhecimentos que adquiriu nesses árduos cinco
anos de existência, deixa sua empresa falir, prejudicando várias outras
empresas e colaboradores e abre uma nova empresa em nome de parente e
mesmo ficando com o seu nome “sujo”, consegue sucesso com a nova
empresa.
Este projeto visa recuperar o fôlego dessas
microempresas e empresas de pequeno porte que estão estabelecidas no
mercado por mais de cinco anos e tenham dívidas de impostos e contribuições,
ainda que estejam participando de programas de pagamentos de impostos
atrasados ou tenham dívidas com instituições financeiras.
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O RESIMPLES compreende a suspensão pelo período de
dez anos das dívidas tributárias, sendo que após esse período deverão
renegociá-las para quitação em, no máximo, dez anos.
Sobre os débitos não incidirão multas moratórias e os
juros de mora serão cobrados no percentual de 0,9% ao ano, acrescidos da
variação da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, sem os demais acréscimos
previstos na legislação tributária específica.
Como divulgado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento
Tributário - IBPT, as empresas brasileiras são em sua maior parte micro e
pequena empresa, representando 85% do total. O IBPT divulgou que a
principal causa do não crescimento das micro e pequenas empresas é o
sistema tributário brasileiro.
Com esta proposta a saúde financeira das referidas
empresas se fortalecerá, bem como teremos um aumento de empresas sólidas,
que gerarão mais emprego e renda, com o consequente aumento do poder
aquisitivo das pessoas e geração de mais impostos e riquezas para o País.

Sala das Sessões,

de

Deputado EDUARDO CURY

2016-1343

de 2016.

