
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRORROGADO O VENCIMENTO DO SIMPLES NACIONAL EM 2020. 

Devido às adaptações necessárias no corrente momento, algumas medidas para setores 
econômicos atingidos pela pandemia do COVID-19 foram tomadas. 

Em conformidade, o Governo divulgou o adiamento do vencimento do Simples Nacional dos 
meses de Março, Abril e Maio de 2020. 

A medida foi publicada no Diário Oficial de 18 de março de 2020, pelo Comitê Gestor do Simples 
Nacional, através da Resolução 152/2020. 

De acordo com o secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade (Sepec) do Ministério 
da Economia, Carlos Da Costa, o governo está focando nas micro e pequenas empresas porque 
elas têm mais dificuldade em obter capital de giro e acessar linhas de crédito. 

 

 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/resolucao-cgsn-152-2020.htm
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/03/governo-anuncia-medidas-de-ajuda-economica-para-micro-e-pequenas-empresas
https://www.vianatel.com.br/medidas-tomadas-prorrogacao-prazo-simples-nacional-marco-abril-maio-2020/


Com a prorrogação, os vencimentos ficaram da seguinte forma: 

• Competência Março, teria vencimento em 20 de Abril. Prorrogada para 20 de 
Outubro de 2020, sem encargos. 

• Competência Abril, teria vencimento em 20 de Maio. Prorrogada para 20 de 
Novembro de 2020, sem encargos. 

• Competência Maio, teria vencimento em 22 de Junho. Prorrogada para 21 de 
Dezembro de 2020, sem encargos. 

A resolução, que já está em vigor desde ontem, é apenas para empresas optantes do Simples 
Nacional. 

A medida vai beneficiar, aproximadamente, 4,9 milhões de empresas, que são optantes do 
regime tributário. 

O pagamento dos impostos será adiado para o segundo semestre deste ano. 

É importante saber que a prorrogação do prazo a que se refere o caput não implica direito à 
restituição de quantias eventualmente já recolhidas. 

A VianaTel se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos aos nossos clientes. 
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https://www.vianatel.com.br/


 

Confira mais informações em nossas postagens diárias! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vianatel.com.br/modelo-comunicado-enviar-clientes-vianatel-covid19/
https://www.vianatel.com.br/lidando-bloqueio-clientes-inadimplentes-provedor-pandemia/
https://www.vianatel.com.br/telecom-circular-livremente-provedores/
https://www.vianatel.com.br/lidando-bloqueio-clientes-regras-para-inadimplentes-sem-alteracao/
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