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APRESENTAÇÃO (comentários elaborados pelos Autores deste Manual) 

 

Este MANUAL é dividido em três capítulos principais, cada um deles 
contendo: a) síntese elaborada pelos autores; b) texto integral da 

justificativa de cada um dos três projetos abordados (PEC 45, PEC 110 e PL 
3887). 

  
Antes do início das análises específicas das três propostas, faremos um 

rápido histórico do tema REFORMA TRIBUTÁRIA, para entendermos o 
cenário onde os fatos estão ocorrendo, começando pela Comissão Mista 
Temporária da Reforma Tributária. 

  

O presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, e o presidente 

da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, instituíram, no início de 

2020, a Comissão Mista Temporária da Reforma Tributária, cujo prazo final, 

depois de várias prorrogações, está previsto para o próximo dia 10 de 

dezembro de 2020. 

  

O objetivo principal da referida Comissão é consolidar o texto da Reforma 

Constitucional Tributária. Segundo os instituidores, a discussão conjunta 

das duas Casas certamente traria maior celeridade aos debates, auxiliando 

para a agilização da aprovação de uma matéria tão importante para o País. 

  

Composta por 50 membros (25 senadores e 25 deputados), o colegiado é 

presidido pelo senador Roberto Rocha (Maranhão), tendo como relator o 

deputado Aguinaldo Ribeiro (Paraíba). 

  

Ao longo de 2020, a Comissão realizou 13 reuniões (inclusive audiências 

públicas, algumas contando com a participação de convidados especiais). 

Na prática, porém, a realização desses eventos muito pouco contribuiu para 

o avanço das discussões, primeiro porque houve, por razões políticas, um 

inegável desinteresse pelos parlamentares, que ainda foi agravado pelo 

surgimento (em março/abril) da epidemia de coronavírus, o que obrigou a 

realização de apenas reuniões virtuais, certamente mais demoradas e 

menos produtivas que os eventos presenciais. 

  

Para aumentar ainda mais o grau de desinteresse – claramente 

demonstrado não só pelos parlamentares da Comissão, como também pelo 

Governo Federal – chegou-se ao período eleitoral. É sabido que, dentre os 

parlamentares, vários são candidatos a prefeitos e vereadores em suas 

cidades, enquanto que outros (a grande maioria) estão apoiando candidatos 

locais. 

 

Diante desse quadro, restou ao presidente da Comissão a paralisação dos 

trabalhos e a prorrogação do término para o próximo dia 10 de dezembro (a 

última sessão deveria ter sido realizada em 12 de outubro). 

  
Nos últimos tempos, mais de 30 projetos de Reforma Tributária foram 
divulgados no Brasil, elaborados pelos Governos (Federal, Estaduais e 

Municipais), por entidades representativas dos mais diversos setores 
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empresariais (industrial, comercial, serviços, imobiliárias, etc.), por 
profissionais ligados à área e suas respectivas entidades (advogados, 

contadores, economistas, etc.) e, até, por universidades. 
  
Para se ter uma ideia da complexidade da situação atual, deve-se registrar 

que, somente no Congresso Nacional, existem dezenas de projetos 
devidamente protocolados e em tramitação nas duas Casas. Só a PEC 45 já 

tem 219 emendas, algumas delas de caráter substitutivo (isto é, a emenda 
é tão extensa que praticamente substitui o texto original). 
  

Esta enxurrada de propostas tem causado um fenômeno imprevisto: as 
atenções da Comissão Mista (atualmente, ela é, sem dúvida nenhuma, o 

fórum mais adequado para discutir o tema) têm-se voltado para três 
projetos específicos, a saber: 

  
- PEC 45 (Proposta de Emenda Constitucional nº 45/2019), elaborada com 
base em um projeto do CCiF (Centro de Cidadania Fiscal), entidade que 

congrega profissionais de várias áreas, inclusive alguns ex-ministros de 
estado. Com base nesta proposta, o deputado Baleia Rossi apresentou, em 

03 de abril de 2019, um projeto idêntico na Câmara dos Deputados; 
  
- PEC 110 (Proposta de Emenda Constitucional nº 110/2019), elaborada 

com base em um projeto do ex-deputado federal Luiz Carlos Hauly e 
encampada pelo senador Davi Alcolumbre e outros senadores, que 

protocolaram, em 09 de julho de 2019, a mesma proposta no Senado 
Federal; 
  

- PL 3387 (Projeto de Lei nº 3.887/2020), que ficou conhecido como o 
“Projeto do Governo Federal”, e foi apresentado, pelo Poder Executivo 

Federal, na Câmara dos Deputados, no dia 21 de julho de 2020. 
  
Com o surgimento do Projeto do Governo Federal, a Comissão Mista que, 

originariamente, houvera sido criada apenas para lidar com os textos das 
PEC 45 e PEC 110, viu-se encarregada de, também, levar em consideração 

o projeto mais recente (PL 3887). 
  
Embora o relator da Comissão Mista – deputado Aguinaldo Ribeiro – não se 

canse de dizer que as três propostas são mais “convergentes” do que 
“divergentes”, uma simples leitura dos três projetos permite afirmar que a 

situação parece ser exatamente ao contrário, isto é, existem muito mais 
divergências do que convergências entre os três projetos. 
  

A dúvida é: como este “imblóglio” será resolvido? Especialistas entendem 
que a solução surgirá pela única via possível: o caminho da política. Como 

dizem os entendidos: “a política pode resolver qualquer impasse, desde que 
haja consenso no final”. 
  

O prazo final de funcionamento da Comissão Mista está marcado para o dia 
10 de dezembro de 2020, data-limite para que o relator apresente o seu 

parecer e a Comissão vote. Se o parecer for aprovado na Comissão, o texto 
será submetido ao plenário da Câmara (513 deputados), em duas sessões. 
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Se o plenário da Câmara aprovar o relatório, o texto será submetido ao 
plenário do Senado Federal (81 senadores), também em duas sessões. 

  
Ocorrendo a aprovação final no Congresso Nacional, a emenda será 
promulgada pelas Mesas da Câmara e do Senado, sendo encaminhada para 

publicação no Diário Oficial da União. 
  

As últimas informações sobre a tramitação, na Comissão Mista da Reforma 
Tributária, têm sido bastante desencontradas, como se relata a seguir: 
  

1. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, já repetiu várias 
vezes que pretende colocar em votação o projeto, para que pelo menos 
o 1º turno seja aprovado até o final de 2020. Pelas suas palavras, a 

Reforma Tributária é mais importante, até, que a autonomia do Banco 
Central; 

2. Por seu turno, o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, não tem 
demonstrado muito entusiasmo com a matéria, nos últimos dias, embora 
tenha sido sempre um apoiador constante; 

3. O presidente da Comissão Mista, senador Roberto Rocha, garante que o 

projeto, depois de aprovado na Comissão, vai ao plenário para que, pelo 
menos, o 1º turno seja aprovado até o final de 2020; 

4. O relator da Comissão, deputado Aguinaldo Ribeiro - a quem caberá a 
tarefa mais espinhosa - disse recentemente que o seu relatório está 

quase pronto e será apresentado à Comissão em tempo para as 
discussões; 

5. O Ministro da Economia, Paulo Guedes, em julho de 2020, quando 
apresentou à Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 3.887/2020 
(que propõe a unificação do PIS com a Cofins), disse que aquela era a 1ª 

etapa da reforma do Governo Federal e que, posteriormente, 
encaminharia as 3 outras etapas, o que não ocorreu até esta data. 
Convém lembrar que as 3 outras etapas, prometidas pelo Ministro, 

seriam: 2ª etapa: transformação do IPI em Imposto Seletivo; 3ª etapa: 
alterações na legislação do Imposto de Renda (pessoa jurídica, redução 

da alíquota e tributação dos lucros distribuídos; pessoa física: alteração 
na tabela progressiva, limitação da dedutibilidade dos gastos com 
despesas médicas e educação); e 4ª etapa: criação de um imposto 

incidente sobre as movimentações financeiras. 

6. Conclusão: este é o panorama atual. Se tudo ocorrer como se espera, o 
próximo passo será a apresentação do parecer do relator da Comissão e 

a discussão, no plenário da Comissão, até o dia 10 de dezembro de 
2020. 

  

 
Newton Gomes e Júlia Gomes – 24.11.2020 
 
  



6 
 

 

 

 

 

Sumário 
 

 

CAPÍTULO I - Proposta de Emenda Constitucional 45 ............... 7 

 

Síntese dos principais aspectos da PEC 45 ..................... 7 

Justificativa da PEC 45 ................................................... 9 

 

 

CAPÍTULO II - Proposta de Emenda Constitucional 110 .......... 22 

 

Síntese dos principais aspectos da PEC 110 ................. 22 

Justificação da PEC 110 ............................................... 25 

 

 

CAPÍTULO III - Projeto de Lei 3887 ..................................... 28 

 

Síntese dos principais aspectos do PL 3887 ................. 28 

Exposição de Motivos do PL 3887  ............................... 30 

Perguntas e Respostas ................................................ 37 

 

 

 

 

 



7 
 

 

CAPÍTULO I - Proposta de Emenda Constitucional 45 (PEC 45) 

 
A Proposta de Emenda Constitucional nº 45/2019 foi elaborada com base 

em um projeto do CCiF (Centro de Cidadania Fiscal). Baseado nesta 
proposta, o deputado paulista Baleia Rossi apresentou um projeto idêntico à 

Câmara dos Deputados. 

 
 
Síntese dos principais aspectos da PEC 45 (elaborado pelos Autores 

deste Manual) 
 

1. SUBSTITUIÇÃO DE CINCO TRIBUTOS – A PEC 45 propõe a substituição 
de cinco tributos (IPI, ICMS, ISS, Cofins e PIS) por um único imposto: 
IBS – Imposto sobre as Operações com Bens e Serviços 

  

2. QUATRO PRINCÍPIOS – Na elaboração da PEC 45 foram aplicados os 
seguintes princípios: a) simplicidade; b) neutralidade; c) equidade; d) 
transparência 

  

3. AUTONOMIA PARA OS ESTADOS E OS MUNICÍPIOS - Preservação da 
autonomia dos Estados e Municípios, que manteriam o poder de alterar 

as alíquotas do IBS 
  

4. TRANSIÇÃO PARA OS CONTRIBUINTES – Para os contribuintes, haverá 

uma transição de 10 anos, dividida em dois períodos: a) nos dois 
primeiros anos, chamado de período de teste, com alíquota de 1%; b) 
nos oito anos seguintes, haverá o período de transição propriamente 

dito, no qual a alíquota do IBS vai aumentando e as alíquotas dos 
demais tributos vão diminuindo 

 

5. SEIS CARACTERÍSTICAS DO IBS (IVA) – As principais características do 
IBS (IVA) são as seguintes: a) incidência sobre base ampla de bens, 
serviços e direitos, tangíveis e intangíveis; b) cobrado em todas as 

etapas; c) não-cumulativo (garantia do crédito integral e imediato); d) 
não onerará as exportações nem os investimentos, mas incidirá sobre as 

importações; e) terá caráter nacional e legislação uniforme; f) a alíquota 
será uniforme e haverá a aplicação do princípio de destino (escrituração 

individual em cada estabelecimento do mesmo contribuinte) 
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6. IMPOSTO SELETIVO – Além do IBS, a PEC 45 ainda propõe a criação de 
um imposto seletivo, que incidirá sobre bens e serviços geradores de 

externalidades negativas (exemplos: cigarros e bebidas alcoólicas) 
 

7. INCIDÊNCIA “POR FORA” - Incidência “por fora” - A alíquota do IBS 

deverá incidir “por fora”, ou seja, sobre o preço dos bens e serviços sem 
o IBS e sem os tributos que estão sendo substituídos pelo IBS 

8. VEDAÇÃO A BENEFÍCIOS FISCAIS – Haverá a proibição da concessão de 
benefícios fiscais, objetivando-se, principalmente, a extinção da guerra 
fiscal ICMS/ISS) 

9. COMITÊ GESTOR – Será criado um Comitê Gestor Nacional, a quem 

caberá a administração do novo tributo 
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Justificativa da PEC 45 (Elaborada pelos autores da PEC) 

(Excerto) 
 

A presente Proposta de Emenda à Constituição tem como objetivo propor 

uma ampla reforma do modelo brasileiro de tributação de bens e serviços, 

através da substituição de cinco tributos atuais por um único imposto sobre 

bens e serviços (IBS). Os tributos que serão substituídos pelo IBS são: (i) 

imposto sobre produtos industrializados (IPI); (ii) imposto sobre operações 

relativas à circulação de mercado- rias e sobre prestações de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS); (iii) 

imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS); (iv) contribuição para o 

financiamento da seguridade social (Cofins); e (v) contribuição para o 

Programa de Integração Social (PIS). O IBS terá as características de um 

bom imposto sobre o valor adicionado (IVA), modelo adotado pela maioria 

dos países para a tributação do consumo de bens e serviços. 

As mudanças sugeridas no texto constitucional têm como referência a 

proposta de reforma tributária desenvolvida pelo Centro de Cidadania Fiscal 

(CCiF), instituição independente constituída para pensar melhorias do 

sistema tributário brasileiro com base nos princípios da simplicidade, 

neutralidade, equidade e transparência.  

O modelo proposto busca simplificar radicalmente o sistema tributário 

brasileiro, sem, no entanto, reduzir a autonomia dos Estados e Municípios, 

que manteriam o poder de gerir suas receitas através da alteração da 

alíquota do IBS.  

Para permitir um ajuste suave das empresas e das finanças estaduais e 

municipais às mudanças, são sugeridos dois mecanismos de transição: um 

relativo à substituição dos tributos atuais pelo IBS e outro relativo à 

distribuição da receita do IBS entre os Estados e os Municípios.  

Por fim, propõe-se a substituição dos atuais critérios de vinculação e 

partilha da receita do IPI, do ICMS, do ISS, da Cofins e do PIS por um 

sistema que garante maior flexibilidade na gestão do orçamento e maior 

transparência para os contribuintes, sem, no entanto, prejudicar nenhuma 

das áreas beneficiadas pelas atuais destinações de receita destes tributos.  

Os efeitos esperados da mudança proposta são extremamente relevantes, 

caracterizando-se não apenas por uma grande simplificação do sistema 

tributário brasileiro – com a consequente redução do contencioso tributário 

e do custo burocrático de recolhimento dos tributos –, mas também, e 

principalmente, por um significativo aumento da produtividade e do PIB 

potencial do Brasil.  
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A seguir é feito um detalhamento das mudanças propostas. Na primeira 

seção, introdutória, é feita uma descrição sumária dos problemas do atual 

sistema brasileiro de tributação de bens e serviços, explicando-se como a 

migração para o modelo do IVA resolveria esses problemas. A segunda 

seção é dedicada a uma explicação mais detalhada do modelo proposto, 

enquanto na terceira seção é feita uma descrição, item a item, das 

mudanças sugeridas no texto da Constituição Federal. Por fim, na quarta 

seção são feitos alguns comentários finais.  

 

1. Introdução 

A reforma da tributação sobre o consumo no Brasil é urgente por várias 

razões. As falhas do modelo brasileiro de tributação de bens e serviços 

prejudicam sobremaneira o crescimento do país, além de gerar distorções 

competitivas e impossibilitar o conhecimento, pelos cidadãos, da carga 

tributária incidente sobre os bens e serviços que consomem. 

Um primeiro problema do modelo brasileiro é a fragmentação da base de 

incidência. Enquanto a maioria dos países tributa o consumo através de um 

único imposto não-cumulativo sobre o valor adicionado (IVA), o Brasil adota 

uma multiplicidade de impostos sobre a produção e o consumo de bens e 

serviços. Temos o Imposto municipal sobre Serviços (ISS), o Imposto 

estadual sobre a Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços 

de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), o 

Imposto federal sobre Produtos Industrializados (IPI) e as Contribuições 

federais para o Programa de Integração Social (PIS) e para o Financiamento 

da Seguridade Social (Cofins).  

Em segundo lugar, nenhum desses tributos possui as características 

adequadas ao modelo de tributação sobre o consumo mediante cobrança 

não-cumulativa sobre o valor adicionado, o que acaba provocando um 

aumento do custo dos investimentos, a oneração desproporcional da 

produção nacional relativamente à de outros países, além de um enorme 

contencioso entre o fisco e os contribuintes.  

O ISS é um imposto cumulativo por natureza. A não-cumulatividade do 

ICMS é frustrada pela não devolução de créditos acumulados e pela 

existência de uma série de restrições à recuperação de créditos, com 

destaque para a impossibilidade de tomada de créditos em relação a parte 

da energia elétrica e dos serviços de telecomunicação. 

O IPI tem sua incidência interrompida na cadeia de valor adicionado, o que 

gera um grande contencioso, além de dificuldades para definição de 

industrialização e para a classificação dos produtos na tabela de incidência 

(TIPI), baseada na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).  
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O PIS e a Cofins tiveram sua incidência ampliada para alcançar a receita 

total em 1998, passando a ser cobrados sobre receitas financeiras além do 

faturamento da venda de bens e serviços, o que causou enorme confusão 

no entendimento sobre a natureza dessa tributação. Adicionalmente, o 

estabelecimento, por norma da Receita Federal, de restrições ao conceito de 

insumo, resultou em grande contencioso na aplicação do regime não-

cumulativo dessas contribuições. A incidência apenas sobre pessoas 

jurídicas também gera desigualdade em relação a negócios (muitas vezes 

de grande porte) organizados e geridos por pessoas físicas.  

Um terceiro problema do modelo brasileiro resulta da cobrança 

predominantemente na origem do ICMS nas operações interestaduais e do 

ISS nas operações intermunicipais, contrariando o desenho do IVA, que é 

um imposto cobrado no destino. Este modelo estimulou a guerra fiscal entre 

estados e municípios – afetando o equilíbrio da estrutura federativa 

brasileira –, além de gerar um viés antiexportação no sistema tributário do 

país.  

Essas distorções são agravadas pela profusão de alíquotas e pela absurda 

quantidade de exceções, benefícios fiscais e regimes especiais que 

caracterizam o PIS, a Cofins, o IPI, o ICMS e o ISS.  

Quando consideradas em conjunto, as distorções estruturais dos tributos 

brasileiros sobre bens e serviços e sua enorme complexidade resultam em 

uma série de consequências negativas. 

Em primeiro lugar, ensejam efeitos econômicos indesejados. Além de 

onerarem exportações e investimentos, induzem à adoção de formas de 

organização da produção e comercialização de bens e serviços pouco 

eficientes. A guerra fiscal do ICMS é bom exemplo de estrutura tributária 

que influencia negativamente a produtividade brasileira, pois induz a 

alocação de investimentos em locais onde a produção se faz de forma 

menos eficiente, não apenas em estados pobres, mas também nos estados 

mais ricos do país.  

Em segundo lugar, geram enorme contencioso e custos de conformidade 

altíssimos para padrões mundiais, como já demonstrado em vários estudos. 

O resultado é não apenas redução da produtividade, mas também aumento 

da insegurança jurídica, prejudicando os investimentos.  

Em terceiro lugar, impedem a transparência da carga tributária de tributos 

que são cobrados das empresas, mas pagos pelo consumidor. Ao contrário 

do IVA, no qual o montante de imposto pago pelo consumidor corresponde 

ao recolhido pelas empresas ao longo da cadeia, no Brasil a multiplicidade 

de alíquotas, benefícios e regimes especiais tornam impossível saber qual o 

montante de tributos cobrado ao longo da cadeia de produção e 

comercialização de qualquer bem ou serviço.  
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Todos esses problemas poderiam ser resolvidos a partir da aproximação dos 

tributos brasileiros sobre bens e serviços às características que foram se 

pacificando por gerações na tributação do consumo por meio do IVA. Mas a 

transição do modelo brasileiro para um modelo com as características do 

IVA não é simples, por diversas razões.  

Por um lado, há uma série de investimentos que foram feitos com base no 

sistema tributário atual, com todas as suas distorções. Uma mudança muito 

rápida do atual modelo para um modelo do tipo IVA poderia inviabilizar 

competitivamente algumas empresas, ou levar a uma forte redução de 

margens, com consequente perda de capital. Adicionalmente, grandes 

alterações no sistema tributário tendem a resultar em mudanças de preços 

relativos, o que pode gerar resistência por parte de alguns setores 

econômicos. Por outro lado, há várias questões federativas envolvidas na 

mudança: 

(i) no modelo atual os Estados e Municípios possuem autonomia na 

gestão de seus impostos, e a forma federativa de Estado é uma das 

cláusulas pétreas da Constituição; 

(ii) a migração da tributação nas transações interestaduais e 

intermunicipais para o destino afeta a distribuição da receita entre 

Estados e Municípios, o que tende a gerar resistência por parte dos 

perdedores; 

(iii) embora seja altamente ineficiente, a guerra fiscal ainda é vista como 

um importante instrumento de desenvolvimento regional por parte 

de alguns Estados.  

 

Por fim, os atuais tributos sobre bens e serviços, além de serem partilhados 

com outros entes federados, possuem uma série de destinações previstas 

na Constituição. A consolidação de vários tributos em um único IVA, 

mantidos as atuais vinculações e critérios de partilha, pode resultar em um 

aumento da rigidez orçamentária, que já é extremamente elevada no Brasil.  

A proposta de reforma tributária desenvolvida pelo Centro de Cidadania 

Fiscal, que serve de base para esta emenda, procura resolver ou, pelo 

menos, minimizar essas dificuldades através vários mecanismos, entre os 

quais se destacam:  

(i) substituição dos cinco tributos atuais sobre bens e serviços por um 

único imposto, mas preservação da autonomia dos entes federativos 

através da possibilidade de fixação das alíquotas e da atuação 

coordenada na cobrança, fiscalização e arrecadação do imposto;  

(ii) transição para que as empresas possam se adaptar ao novo regime e 

não tenham seus investimentos atuais prejudicados; 
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(iii) transição para que os entes federativos ajustem num horizonte de 

longo prazo aos efeitos da migração para um modelo de cobrança no 

destino;  

(iv) redução da rigidez orçamentária, através da substituição das atuais 

vinculações e partilhas por um sistema baseado em alíquotas 

singulares do imposto (cuja soma corresponde à alíquota total), 

gerenciáveis individualmente.  

 

No item a seguir apresentam-se, de forma resumida, as principais 

características do modelo incorporado nesta emenda constitucional.  

 

2. Principais características do modelo proposto 

Como mencionado no início desta justificativa, a base da proposta é a 

substituição de cinco tributos atuais – PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS – por um 

único imposto do tipo IVA, denominado imposto sobre bens e serviços 

(IBS). Pela proposta, o novo imposto sobre bens e serviços (IBS):  

(i) incidirá sobre base ampla de bens, serviços e direitos, tangíveis e 

intangíveis, independentemente da denominação, pois todas as 

utilidades destinadas ao consumo devem ser tributadas; 

(ii) será cobrado em todas as etapas de produção e comercialização, 

independentemente da forma de organização da atividade;  

(iii) será totalmente não-cumulativo;  

(iv) não onerará as exportações, já que contará com mecanismo para 

devolução ágil dos créditos acumulados pelos exportadores;  

(v) não onerará os investimentos, já que crédito instantâneo será 

assegurado ao imposto pago na aquisição de bens de capital;  

(vi) incidirá em qualquer operação de importação (para consumo final ou 

como insumo);  

(vii) terá caráter nacional e legislação uniforme, sendo instituído por lei 

complementar e tendo sua alíquota formada pela soma das alíquotas 

federal, estadual e municipal;  

(viii) garantirá o exercício da autonomia dos entes federativos por meio de 

lei ordinária que altere a alíquota de competência do respectivo ente;  

(ix) terá alíquota uniforme para todos os bens, serviços ou direitos no 

território do ente federativo;  

(x) nas operações interestaduais e intermunicipais pertencerá ao Estado 

e ao Município de destino.  

 

O modelo é complementado pela criação de um imposto seletivo federal, 

que incidirá sobre bens e serviços geradores de externalidades negativas, 
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cujo consumo se deseja desestimular, como cigarros e bebidas alcoólicas. A 

incidência do imposto seletivo seria monofásica, sendo a tributação 

realizada apenas em uma etapa do processo de produção e distribuição 

(provavelmente na saída da fábrica) e nas importações. 

 As principais características do modelo proposto são descritas a seguir, 

sendo agrupadas em cinco temas:  

a) características do IBS;  

b) tratamento das questões federativas;  

c) transição para os contribuintes; 

d) transição na distribuição federativa da receita;  

e) tratamento das vinculações e partilhas.  

 

A) Características do IBS  

As características propostas para o imposto sobre bens e serviços (IBS) são 

basicamente aquelas de um bom IVA, as quais estão bem estabelecidas na 

literatura.  

A incidência sobre uma base ampla de bens, serviços, intangíveis e direitos 

é importante, porque o objetivo do imposto é tributar o consumo em todas 

as suas formas. Com a nova economia, a fronteira entre bens, serviços e 

direitos torna-se cada vez mais difusa, sendo essencial que o imposto 

alcance todas as formas assumidas pela atividade econômica no processo 

de agregação de valor até o consumo final.  

A incidência em todas as etapas do processo produtivo e a não-

cumulatividade plena (também conhecida como “crédito financeiro”) são 

essenciais para que todo imposto pago nas etapas anteriores da cadeia de 

produção e comercialização seja recuperado. Na prática isso é equivalente a 

dizer que o imposto pago pelo consumidor final corresponde exatamente à 

soma do imposto que foi recolhido em cada uma das etapas de produção e 

comercialização do bem ou do serviço adquirido.  

É preciso ter cuidado, no entanto, para que bens e serviços de consumo 

pessoal não sejam contabilizados como insumos e não sejam tributados. A 

função da não-cumulatividade é garantir o ressarcimento integral do 

imposto incidente sobre bens e serviços utilizados na atividade produtiva, 

mas não desonerar o consumo dos proprietários e dos empregados das 

empresas, o qual deve ser tributado normalmente.  

No tocante ao tratamento do comércio exterior, de vez que visam tributar o 

consumo final, os IVAs são cobrados deacordo com o princípio do destino, o 
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que significa que o IBS não será cobrado nas exportações, mas se 

devolverão rápida e integralmente os créditos acumulados pelos 

exportadores. Por outro lado, o IBS incidirá nas importações, seja por 

pessoa física ou jurídica, gerando crédito no caso de importação feita por 

contribuinte sujeito ao imposto.  

 O modelo de tributação no destino – caracterizado pela desoneração das 

exportações e tributação das importações – tem duas características 

importantes. A primeira é que este modelo não distorce o comércio exterior, 

ou seja, a tributação é a mesma para o bem ou serviço produzido 

internamente ou importado. A segunda é que o imposto pertence ao país de 

destino, o que é essencial em um tributo cujo objetivo é tributar o 

consumo, e não a produção. 

A alíquota do IBS deverá incidir “por fora”, ou seja, sobre o preço dos bens 

e serviços sem o IBS e sem os tributos que estão sendo substituídos pelo 

IBS. A regulamentação desta característica do imposto, no entanto, será 

feita apenas na lei complementar.  

Outras características importantes do IBS são a garantia de crédito integral 

e imediato para os bens e serviços adquiridos em processos de investimento 

(com bens de capital) e a rápida devolução de eventuais saldos credores 

acumulados por exportadores ou investidores. Tais características garantem 

uma desoneração completa dos investimentos, reforçando a característica 

básica do IBS, que é de ser um imposto que incide apenas sobre o 

consumo.  

Embora a regulamentação do prazo de devolução dos créditos seja delegada 

para a lei complementar, a proposta é que seja muito curto (em princípio 

apenas 60 dias, prazo suficiente para identificar se há indícios de fraude na 

originação dos créditos cujo ressarcimento está sendo demandado).  

Por fim, duas características muito importantes que estão sendo propostas 

para o IBS são a adoção de uma alíquota uniforme para todos os bens e 

serviços (embora podendo variar entre Estados e Municípios) e a vedação a 

qualquer benefício fiscal no âmbito do imposto.  

A adoção de alíquota uniforme evita as questões de classificação – e o 

consequente aumento do contencioso e do custo de conformidade tributária 

– que inevitavelmente acompanham modelos com múltiplas alíquotas. De 

fato, há um amplo consenso na literatura internacional de que IVAs com 

alíquota uniforme são superiores àqueles com múltiplas alíquotas. Não por 

acaso, a grande maioria dos IVAs criados nos últimos 25 anos no mundo 

tem apenas uma alíquota. 

Por outro lado, a vedação a benefícios fiscais busca evitar o risco de que 

setores específicos busquem um tratamento diferenciado no âmbito do IBS, 

o que inevitavelmente leva a distorções competitivas e alocativas. A adoção 
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de um regime uniforme de tributação para todos os bens e serviços 

favorece a discussão democrática entre os consumidores/eleitores e o 

governo, pois torna absolutamente transparente o custo de financiamento 

das ações do poder público.  

Tributos sobre o consumo – como o IBS e os IVAs em geral – devem ter 

como função essencial a arrecadação, visando o financiamento adequado de 

políticas públicas, não sendo adequados para o alcance de outros objetivos 

de políticas públicas. De fato, em praticamente nenhum país do mundo os 

IVAs são utilizados para fins de política setorial ou regional. Mesmo como 

instrumento de política social, os IVAs não são eficientes.  

Isto não significa que o modelo não deva contemplar medidas que mitiguem 

o efeito regressivo da tributação do consumo. Para tanto, propõe-se um 

modelo em que grande parte do imposto pago pelas famílias mais pobres 

seja devolvido através de mecanismos de transferência de renda. Este 

modelo seria viabilizado pelo cruzamento do sistema em que os 

consumidores informam seu CPF na aquisição de bens e serviços (já 

adotado por vários Estados brasileiros) com o cadastro único dos programas 

sociais. Trata-se de um mecanismo muito menos custoso e muito mais 

eficiente do ponto de vista distributivo que o modelo tradicional de 

desoneração da cesta básica de alimentos.  

 

B) Tratamento das questões federativas - Excerto 

 

C) Transição para os contribuintes   

Para viabilizar a migração do atual sistema de tributação de bens e serviços 

para o novo modelo propõem-se duas transições: uma contemplando a 

progressiva redução dos atuais tributos e sua substituição pelo IBS 

(transição para os contribuintes); outra contemplando o ajuste na 

distribuição da receita entre os Estados e Municípios, em função da adoção 

do princípio do destino (transição na distribuição federativa da receita). 

Neste item apresenta-se em maior detalhe a transição proposta para os 

contribuintes, sendo a transição na distribuição federativa da receita 

detalhada no item subsequente.  

A substituição dos tributos atuais pelo IBS será feita em dez anos, sendo os 

dois primeiros anos um período de teste e os oito anos seguintes o período 

de transição propriamente dito. No período de teste o IBS será cobrado à 

alíquota de 1%, sendo o aumento de arrecadação compensado pela redução 

das alíquotas da Cofins, não afetando, portanto, os Estados e Municípios. Já 

no período de transição todas as alíquotas do ICMS, do ISS, do IPI, do PIS 

e da Cofins (ad valorem e ad rem, internas e interestaduais) serão 
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reduzidas em 1/8 por ano, sendo estes cinco tributos extintos no oitavo 

ano. 

Um dos objetivos do período de teste é o de fazer eventuais ajustes no IBS, 

pois se trata de um imposto novo, cuja operação precisa ser conhecida 

pelos contribuintes e pelo fisco.  

Outro objetivo do período de teste é o de conhecer o potencial de 

arrecadação do IBS, pois isso permite fazer a transição mantendo-se a 

carga tributária constante. Como a receita dos cinco tributos atuais é 

conhecida, sabe-se que a perda de receita destes tributos no primeiro ano 

da transição será de 1/8 desta receita. Como a receita do IBS com uma 

alíquota de 1% é conhecida, sabe-se quanto terá de ser elevada a alíquota 

de referência do IBS (ou, mais precisamente, a soma das alíquotas de 

referência federal, estadual e municipal) para repor a perda de receita dos 

cinco tributos atuais no período.  

Ou seja, o modelo proposto permite fazer a transição mantendo-se a carga 

tributária constante, sem gerar riscos de aumento da carga para os 

contribuintes, mas também sem gerar riscos de perda de receita para os 

entes federativos.  

O detalhamento do procedimento de cálculo das alíquotas de referência do 

IBS caberá à lei complementar, mas a presente emenda já estabelece as 

principais diretrizes para este cálculo. Pela proposta, a calibragem das 

alíquotas de referência do IBS será feita de modo a repor, em cada ano da 

transição, a estimativa de perda de receita dos cinco tributos atuais 

decorrente da redução de suas alíquotas naquele ano. Eventuais erros de 

calibragem poderão ser corrigidos em anos subsequentes. As alíquotas de 

referência federal, estadual e municipal do IBS em cada ano da transição 

serão calculadas pelo TCU e aprovadas pelo Senado Federal. 

Na regulamentação deste procedimento pela lei complementar, ficará claro 

que o processo de redução das alíquotas dos tributos atuais será simples. 

Ao invés de alterar as alíquotas na legislação, o que seria muito complexo, 

a redução será aplicada diretamente na emissão dos documentos fiscais. Ou 

seja, no primeiro ano da transição, a alíquota a ser aplicada no cálculo dos 

tributos atuais quando da emissão dos documentos fiscais será de 7/8 da 

alíquota prevista na legislação; no segundo ano da transição será de 6/8; e 

assim sucessivamente.  

Todo o processo de transição toma como referência o ano em que for 

publicado o regulamento do IBS. Se o regulamento for publicado no 

primeiro semestre do ano, a cobrança do IBS (à alíquota de 1%) se iniciará 

no ano subsequente. Se for publicado no segundo semestre, a cobrança do 

IBS se iniciará no segundo ano subsequente. Isto significa que as empresas 
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e o fisco terão pelo menos seis meses para se preparar entre a publicação 

do regulamento e o início da cobrança do imposto.  

Vale ressaltar que a fixação das alíquotas de referência do IBS ao longo da 

transição, na forma descrita neste item, não impede que a União, os 

Estados e os Municípios fixem suas alíquotas, mesmo durante a transição, 

em valor distinto do da alíquota de referência. A garantia de manutenção da 

carga tributária durante a transição é o padrão que resulta do modelo 

proposto, mas não há restrição a que os entes federativos decidam cobrar 

mais ou menos de seus consumidores, como, aliás, não há restrições hoje 

(exceto em alguns casos) a que elevem ou reduzam as alíquotas de seus 

impostos. 

A razão para a transição relativamente longa (dois anos de teste mais oito 

anos de transição) é que há muitos investimentos que foram realizados com 

base no sistema tributário atual. Uma transição muito curta poderia ser 

traumática para as empresas, que poderiam se tornar não competitivas, 

levando a uma perda de capital, ou mesmo ao fechamento das empresas. 

Por outro lado, o prazo de transição precisa ser curto o suficiente para que 

os novos investimentos sejam feitos com base no novo modelo e não no 

velho sistema tributário, o que é essencial para que a mudança no sistema 

tributário induza uma mudança na forma de organização da produção, a 

qual pode ter um impacto muito positivo para a produtividade do país já nos 

primeiros anos da transição.  

Em princípio o prazo de transição proposto, de dez anos, atende bem a 

esses dois imperativos. É longo o suficiente para permitir um ajuste não 

traumático por parte das empresas que realizaram investimentos, mas é 

curto o suficiente para que os novos investimentos passem a ser realizados 

com base no novo sistema tributário.  

 

D) Transição na distribuição federativa da receita - Excerto 

 

E) Tratamento das vinculações e partilhas - Excerto 

 

3. Detalhamento do texto da emenda - Excerto 

 

4. Comentários finais 

 Como mencionado no início desta justificativa, a presente Proposta de 

Emenda à Constituição tem como objetivo promover uma radical 
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simplificação do sistema brasileiro de tributação de bens e serviços, cujas 

distorções resultam em iniquidades e, principalmente, em uma enorme 

redução da produtividade e do potencial de crescimento do Brasil.  

A base da proposta é a substituição de cinco tributos atuais – IPI, ICMS, 

ISS, PIS e Cofins – por um único imposto sobre bens e serviços (IBS). Tal 

mudança, no entanto, não resultará em redução da autonomia dos entes 

federativos, na medida em que os Estados e os Municípios poderão 

administrar a alíquota do IBS. Este modelo é possível, pois a alíquota do 

IBS será composta pela soma das alíquotas federal, estadual e municipal do 

imposto.  

Com este desenho consegue-se que o IBS seja, para o contribuinte, um 

único imposto – com legislação uniforme e cobrança centralizada. Mas para 

os Estados e Municípios é como se cada ente federativo possuísse seu 

próprio imposto, cuja alíquota pode ser modificada atendendo às 

necessidades das finanças locais.  

As características do IBS são aquelas de um bom imposto sobre o valor 

adicionado (IVA), padrão mundial de tributação do consumo. Entre estas 

características destacam-se:  

(i) a incidência sobre uma base ampla de bens e serviços (incluindo 

intangíveis e direitos);  

(ii) a aplicação plena do princípio da não-cumulatividade, caracterizada 

pela recuperação integral do imposto incidente nas etapas anteriores 

do processo de produção e comercialização dos bens e serviços;  

(iii) a desoneração completa das exportações e dos investimentos;  

(iv) a recuperação integral e tempestiva dos créditos acumulados pelos 

contribuintes;  

(v) a aplicação do princípio do destino, pelo qual – nas exportações, ou 

nas transações internas entre os entes federativos – o imposto 

pertence ao país ou ao Estado e Município de destino. Um imposto 

com estas características é, efetivamente, um imposto sobre o 

consumo, ainda que cobrado ao longo da cadeia de produção e 

comercialização.  

 

Em linha com as melhores práticas internacionais (e com a maioria dos IVAs 

modernos), propõe-se que o IBS tenha uma alíquota uniforme para todos 

os bens e serviços, ainda que podendo variar entre Estados e Municípios. A 

alíquota uniforme elimina a necessidade de classificação de bens e serviços, 

reduzindo a complexidade e o contencioso relativo ao imposto, além de 

fechar o espaço para pressões setoriais e dar grande transparência para os 

consumidores/eleitores sobre o custo de financiamento da União, dos 

Estados e dos Municípios.  
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De modo semelhante, propõe-se que o IBS não contemple qualquer forma 

de benefício fiscal, exceto um sistema de devolução para as famílias mais 

pobres, através de mecanismos de transferência de renda, de parcela do 

imposto incidente sobre suas aquisições. Com este modelo reduz-se 

significativamente, ou mesmo se reverte, o efeito regressivo da tributação 

do consumo, através de um sistema muito menos custoso e mais eficiente 

que a desoneração da cesta básica de alimentos. 

 Os benefícios para o Brasil da substituição dos atuais tributos sobre bens e 

serviços pelo IBS são enormes: não apenas do ponto de vista da 

simplicidade, da eficiência econômica e da produtividade, mas também do 

ponto de vista distributivo. O grande problema é como superar as 

resistências de parte do setor empresarial e de alguns entes federativos à 

mudança.  

Para mitigar essas resistências, propõem-se duas transições: uma para a 

substituição dos tributos atuais pelo IBS e outra na distribuição da receita 

do IBS entre os Estados e os Municípios.  

Para a substituição dos tributos atuais pelo IBS, propõe-se uma transição 

em dez anos. Os primeiros dois anos seriam um período de teste do IBS, 

que seria cobrado a uma alíquota de 1% (reduzindo-se as alíquotas da 

Cofins para não haver aumento da carga tributária). Nos oito anos 

seguintes as alíquotas do ICMS, do ISS, do IPI, do PIS e da Cofins seriam 

progressivamente reduzidas, sendo a perda de receita desses tributos 

compensada pelo aumento da alíquota do IBS. Como o potencial de 

arrecadação do IBS será conhecido após o período de teste, é possível fazer 

a transição mantendo-se a carga tributária constante, sem criar risco para 

as finanças dos entes federativos, nem para os contribuintes.  

O período de transição relativamente longo, de dez anos, é necessário para 

que empresas que realizaram investimentos com base no sistema tributário 

atual (e todas suas distorções) se adaptem ao IBS de forma suave, sem 

correr o risco de desvalorização dos investimentos já realizados, o que 

ocorreria no caso de uma transição muito rápida. 

Já para a distribuição da receita do IBS entre os Estados e os Municípios, 

propõe-se uma transição ainda mais longa, de cinquenta anos. Nos 

primeiros vinte anos, o valor da receita atual do ICMS e do ISS de cada 

Estado e de cada Município, corrigido pela inflação, seria mantido. Apenas o 

crescimento real da receita do IBS seria distribuído pelo princípio do 

destino, ou seja, proporcionalmente ao consumo. Nos trinta anos 

subsequentes, a parcela que repõe a receita real do ICMS e do ISS seria 

progressivamente reduzida, alcançando-se a distribuição integral da receita 

do IBS pelo princípio do destino ao final dos cinquenta anos.  
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Com este modelo, espera-se que a resistência de Estados ou Municípios que 

eventualmente se sintam prejudicados pela mudança seja bastante 

mitigada, até porque todos os entes da federação serão beneficiados pelo 

maior crescimento da economia. É importante notar que este modelo só é 

viável porque a receita do IBS é arrecadada de forma centralizada, sendo 

posteriormente distribuída para os entes federativos. A arrecadação do 

imposto e sua distribuição serão administradas por um comitê gestor 

composto por representantes da União, dos Estados e Distrito Federal e dos 

Municípios, reforçando o caráter federativo e integrador do IBS. 

A proposta pressupõe que haverá a alocação de recursos da União para 

reforçar a política de desenvolvimento regional, criando mecanismos mais 

eficientes de redução das desigualdades regionais que a concessão de 

benefícios de ICMS, no âmbito da guerra fiscal.  

Por fim, propõe-se a substituição do atual sistema de vinculação e partilha 

da receita do ICMS, do ISS, do IPI, do PIS e da Cofins por um novo modelo, 

baseado em alíquotas singulares do IBS (cuja soma corresponde à alíquota 

total do imposto), que podem ser gerenciadas individualmente. Haverá um 

piso para as alíquotas singulares relativas à destinação da receita da União 

para os Estados e Municípios e dos Estados para os Municípios, bem como 

para aquelas relativas à destinação de recursos para a educação e a saúde, 

de modo a garantir que não haverá perdas relativamente a situação atual.  

A vantagem do novo modelo é que ele reduz muito a rigidez orçamentária, 

dando maior flexibilidade para a União, os Estados e os Municípios na 

gestão de sua receita e de seus orçamentos, bem como garantindo maior 

transparência para os eleitores sobre o custo do financiamento das políticas 

públicas.  

Em suma, caso esta proposta de emenda constitucional seja aprovada, o 

resultado será uma enorme simplificação do sistema tributário brasileiro, da 

qual resultará uma melhoria expressiva do ambiente de negócios e um 

grande aumento do potencial de crescimento do Brasil. A mudança 

eliminará a guerra fiscal fratricida entre Estados e entre Municípios, sem, no 

entanto, reduzir a autonomia dos entes federativos na gestão de suas 

receitas. Por fim, com as alterações propostas ao texto constitucional, 

haverá uma grande redução da rigidez orçamentária e uma maior 

transparência, para os eleitores, do custo de financiamento do poder 

público, contribuindo para aumentar a responsabilidade política no país. 
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CAPÍTULO II - Proposta de Emenda Constitucional 110  

 

A Proposta de Emenda Constitucional nº 110/2019 foi elaborada pelo ex-

deputado federal Luiz Carlos Hauly. Com base naquela proposta, o senador 

Davi Alcolumbre e outros senadores apresentaram, no Senado Federal, um 

projeto idêntico.  

 

Síntese dos principais aspectos da PEC 110 - (elaborado pelos Autores 

deste Manual) 

 

1. SUBSTITUIÇÃO DE NOVE TRIBUTOS - A PEC 110 propõe a substituição 
de nove tributos (IPI, IOF, PIS, Pasep, Cofins, Salário-Educação. Cide-

Combustíveis, ICMS e ISS) por um único imposto sobre o consumo, 
denominado IBS – Imposto sobre as Operações com Bens e Serviços 

(tipo: IVA). 
 

2. ONZE CARACTERÍSTICAS DO IBS (IVA) – As principais características 

deste IBS serão: a) competência estadual (curiosidade: o relator do 
Senado propõe o IVA-Dual); b) incidência sobre base ampla de bens, 

serviços e direitos, tangíveis e intangíveis; c) cobrado em todas as 
etapas da produção/circulação; d) aplicação do princípio da não-
cumulatividade (garantia do crédito integral e imediato); e) não onerará 

as exportações nem os investimentos, mas incidirá sobre as 
importações; f) caráter nacional e legislação uniforme; g) alíquota 

uniforme e aplicação do princípio de destino; h) incidência “por fora”; 
i) Uma pequena parte do IBS será utilizada no financiamento da 
seguridade social; j) vedação a benefícios fiscais - Em regra, não será 

permitida a concessão de incentivos fiscais, mas há exceções, dentre 
elas o transporte público de passageiros urbano e de caráter urbano; k) 

será prevista a isenção para medicamentos e alimentos 
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3. CBS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE OPERAÇÕES COM BENS E SERVIÇOS 
A União instituirá uma contribuição sobre operações com bens 

e       serviços, que será cobrada de acordo com as regras de incidência 
estabelecidas para o IBS. Esta contribuição: a) terá alíquota de até 1% 
(um por cento); e b) somente incidirá sobre fatos geradores ocorridos no 

primeiro exercício subsequente ao da publicação da Emenda 
Constitucional. O contribuinte poderá compensar o valor pago com a 

Cofins. (ALERTA DOS AUTORES DESTE MANUAL: Cuidado para não 
confundir esta CBS da PEC 110 com a CBS do PL 3887 - que é um 
projeto do Governo Federal e pretende unificar, permanentemente, a 

legislação do PIS com a legislação da Cofins – com esta CBS da PEC 110, 
que é uma CBS temporária (válida por apenas um ano) e que faz parte 

do esquema de transição da implantação do IBS – Imposto sobre Bens e 
Serviços). 

 
4. TRANSIÇÃO -  No período compreendido entre o início do segundo e o 

final do quinto exercício subsequentes ao da publicação da Emenda 

Constitucional, os impostos de que tratam os arts. 153, VIII, e 155, IV, 
da Constituição Federal, terão as alíquotas fixadas de forma a que suas 

arrecadações substituam as dos tributos previstos nos arts. 153, IV e V; 
155, II; 156, III; 177, § 4 o ; 195, I, “b”, e IV; 212, § 5 o ; e 239, da 
Constituição Federal, com redação anterior à dada pela Emenda 

Constitucional. A substituição de arrecadações observará o seguinte: a) 
no segundo exercício subsequente ao da publicação da Emenda 

Constitucional, as alíquotas dos impostos substitutos serão reduzidas a 
um quinto do percentual ou valor fixado na legislação; b) a partir do 
terceiro exercício subsequente ao da publicação da Emenda 

Constitucional, as alíquotas, reduzidas na forma do inciso I deste 
parágrafo, serão acrescidas, a cada exercício, em um quinto do 

percentual ou valor mencionado no referido inciso, até serem 
integralmente aplicadas a partir do início do sexto exercício subsequente 
ao da publicação da Emenda Constitucional; c) as alíquotas dos tributos 

substituídos, aplicadas no exercício anterior ao do início da substituição 
de arrecadações, serão reduzidas em um quinto a cada exercício a partir 

do segundo exercício subsequente ao da publicação da Emenda 
Constitucional 

 

5. IMPOSTO SELETIVO – O IS incidirá sobre operações com petróleo e seus 
derivados, combustíveis e lubrificantes de qualquer origem, gás natural, 

cigarros e outros produtos do fumo, energia elétrica, serviços de 
telecomunicações a que se refere o art. 21, XI, bebidas alcoólicas e não 
alcoólicas, e veículos automotores novos, terrestres, aquáticos e 

aéreos;” (lei complementar definirá quais os produtos e serviços que 
serão incluídos no Imposto Seletivo). 

 
6. CSLL – Fica extinta a CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), 

que será incorporada ao IR. Por essa razão, o IR terá suas alíquotas 

ampliadas. 
 

7. ITCMD – Este imposto passará à competência federal, mas há previsão 
de compartilhamento das atividades de arrecadação, cobrança e 

fiscalização com os Municípios, pois o produto da arrecadação lhes será 
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integralmente destinado. Por solicitação de agentes dos fiscos 
municipais, colocamos para avaliação deste colegiado redação que 

preveja explicitamente a possibilidade de o Município ajudar o fisco 
federal na fixação do valor dos bens imóveis localizados em seu 
território. Com esse objetivo, a alínea “b” do inciso II do § 7º do art. 153 

passa a ter a seguinte redação: “b) a forma pela qual as atividades 
mencionadas na alínea ‘a’ deste inciso poderão ser compartilhadas com 

os Municípios, inclusive quanto à determinação do valor de bens imóveis 
neles localizados.” 

 

8. IPVA – Este imposto passará a ser integralmente dos municípios, para 
evitar a continuação da “guerra fiscal”. Haverá uma significativa 

modificação na base de incidência do tributo, com a inclusão das 
aeronaves e as embarcações, mas, em contrapartida, será proposta a 

exclusão dos veículos comerciais destinados à pesca e ao transporte 
público de passageiros e de cargas. Aviões e barcos particulares 
passarão a ser tributados pelo IPVA, mas em compensação os veículos 

utilizados pelo grosso da população serão excluídos do campo de 
incidência do imposto. No entanto, a redação dessa desoneração merece 

um tempero, não pode se tornar uma imunidade total, sob pena de 
desvirtuamento do objetivo aqui descrito. Nessa linha, parece mais 
adequado deixar para a lei complementar fixar os parâmetros 

necessários para o seu pleno atendimento. Assim, proponho a 
reformulação do inciso III do § 6º do art. 155, para dar-lhe a seguinte 

redação: “III - não incidirá sobre veículos de uso comercial destinados 
exclusivamente à pesca ou ao transporte público de passageiros ou de 
cargas, nos termos da lei complementar.” 

 
9. COMITÊ GESTOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA NACIONAL - A PEC 

110 propõe a criação o Comitê Gestor da Administração Tributária 
Nacional, composto por representantes da administração tributária 
estadual, distrital e municipal para administrar e coordenar, de modo 

integrado, as atribuições legais. 
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Justificação da PEC 110 (Elaborada pelos autores da PEC 110) 
 

A Reforma Tributária é fundamental para o desenvolvimento do país. Por 

sua relação direta com as forças produtivas, com a acumulação de bens e 

com o consumo, a sua configuração ajuda a determinar o próprio 

dinamismo das forças econômicas.  

A presente proposta reproduz texto de reforma tributária já aprovado por 

Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que teve como idealizador e 

relator o Deputado Luiz Carlos Hauly. A proposta já foi discutida em cerca 

de 170 palestras e 500 reuniões técnicas.  

Trata-se de reforma fundamental para o desenvolvimento do país.  

Embora se saiba que a Reforma da Previdência é essencial para a 

manutenção da sustentabilidade das contas públicas a médio prazo, a 

Reforma Tributária tem um papel muito mais imediato e direto sobre o 

cenário econômico. Nesse sentido, trazemos texto já bastante desenvolvido 

e maturado para que possamos dar celeridade ao debate do tema. 

A proposta reestrutura todo o sistema tributário brasileiro. A ideia é 

simplificar o atual sistema, permitindo a unificação de tributos sobre o 

consumo e, ao mesmo tempo, reduzindo o impacto sobre os mais pobres. 

Aumenta-se gradativamente os impostos sobre a renda e sobre o 

patrimônio e melhora-se a eficácia da arrecadação, com menos burocracia.  

Sem alterar a carga tributária, espera-se conseguir menor custo de 

produção; aumento da competitividade; menor custo de contratação; mais 

empregos; maior poder de consumo; volta do círculo virtuoso e crescimento 

importante da economia.  



26 
 

As mudanças visam a uma "reengenharia" do sistema tributário, com 

impacto semelhante ou até maior do que o ocorrido com o Plano Real 

(1994). 

 São extintos 9 tributos (IPI, IOF, PIS/Pasep Cofins, Salário-Educação, Cide-

Combustíveis, todos federais, ICMS estadual e o Imposto sobre Serviços - 

ISS municipal). No lugar deles, é criado um imposto sobre o valor agregado 

de competência estadual, chamado de Imposto sobre Operações com Bens 

e Serviços (IBS), e um imposto sobre bens e serviços específicos (Imposto 

Seletivo), de competência federal.  

O IBS seria criado nos moldes do que existe em países industrializados, e 

sem tributar medicamentos e alimentos. Como será de competência 

estadual, mas com uma única legislação federal, a arrecadação deve ser 

administrada por uma associação de fiscos estaduais.  

O Imposto Seletivo, por sua vez, incidirá sobre produtos específicos, como 

petróleo e derivados; combustíveis e lubrificantes; cigarros; energia elétrica 

e serviços de telecomunicações.  

Lei complementar definirá quais os produtos e serviços estarão incluídos no 

Imposto Seletivo. Sobre os demais produtos, incidirá o IBS estadual.  

Além disso, é extinta também a CSLL, incorporada pelo IR, que por isso 

terá suas alíquotas ampliadas.  

O Imposto de Renda (IR) é mantido na esfera federal, bem como o ITR, que 

onera a propriedade rural.  

Além da fusão ou extinção de tributos, há alteração das competências 

tributárias da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

 Para evitar perdas de arrecadação para alguns entes federados, propõe-se 

a criação de dois fundos, que vão compensar eventuais disparidades da 

receita per capita entre estados e entre municípios.  

Dentre as últimas mudanças incorporadas pela Comissão Especial da 

Câmara dos Deputados e já incorporadas neste texto apresentado, estão as 

que passamos a apresentar.  

Em primeiro lugar, a concessão para que os Municípios tenham iniciativa na 

proposição de leis complementares que tratem do Imposto sobre Operações 

com Bens e Serviços (IBS).  

No caso do Imposto Seletivo, especifica-se que os serviços de 

telecomunicação passíveis dessa taxação são apenas aqueles regulados pela 

União. 
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O ITCMD, que passa a ser de competência federal (mas cuja receita é 

destinada aos municípios), coloca-se a previsão de ajuda das 

administrações municipais na fixação do valor dos bens imóveis.  

O IPVA passa a atingir aeronaves e embarcações, mas exclui veículos 

comerciais destinados à pesca e ao transporte público de passageiros e 

cargas, o que faz excluir veículos usados pelo grosso da população e faz 

recair o imposto apenas sobre aquelas pessoas com maior capacidade 

contributiva.  

Ainda em relação ao IPVA, cuja receita passa a ser integralmente dos 

Municípios, para evitar a continuação da "guerra fiscal" hoje existente e 

eventual leniência na definição da legislação do tributo, estamos propondo 

que lei complementar defina alíquotas máximas e mínimas e estabeleça 

parâmetros para a concessão de benefícios fiscais.  

No IBS em geral não é permitida a concessão de incentivos fiscais, 

havendo, no entanto, exceções, entre as quais destacamos a do transporte 

público de passageiros.  

Vincula-se parte das receitas do IBS para o financiamento da Seguridade 

Social. Também destina-se parte do IBS como fonte de financiamento dos 

programas do BNDES, única instituição financeira que, de fato, realiza 

empréstimos e financiamentos de infraestrutura no País.  

Há também previsão de que lei complementar disponha sobre critérios, 

forma e montante da compensação aos Municípios em caso de frustração de 

receitas. Para tanto, são utilizados recursos do fundo de equalização de 

receitas per capita, apelidado de Fundo de Solidariedade Fiscal, para, no 

período de quinze anos da transição, destacar parcela dos seus valores para 

reduzir eventuais perdas nas receitas municipais em decorrência da 

aprovação da Emenda Constitucional.  
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CAPÍTULO III - Projeto de Lei 3887 
 

Neste Capítulo III, vamos focar o PL 3887, projeto de lei do Governo 

Federal que propõe a instituição de uma CBS – Contribuição Social sobre 

Operações com Bens e Serviços, em substituição ao PIS e à Cofins. 

ALERTA: cuidado para não confundir esta CBS do PL 3887 - que é um 

projeto do Governo Federal e pretende unificar, permanentemente, a 

legislação do PIS com a legislação da Cofins – com a CBS da PEC 110 

(Capítulo II, que comentamos no artigo anterior), que é uma CBS 

temporária (válida por apenas um ano) e faz parte do esquema de transição 

da implantação do IBS – Imposto sobre Bens e Serviços.  

A CBS deste Projeto de Lei nº 3.887/2020, apresentado pelo Poder 

Executivo à Câmara dos Deputados em 21.07.2020, explicaremos a seguir. 

 

Síntese dos principais aspectos do PL 3887 (elaborado pelos autores 

deste Manual) 
 

1. UNIFICAÇÃO DO PIS/COFINS – O objetivo principal do PL 3887 é propor 
a unificação da legislação do PIS e da Cofins, uma proposta antiga do 

Governo Federal, mas que até hoje não vingou 
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2. CRIAÇÃO DA CBS (tipo IVA) – A CBS – Contribuição sobre as Operações 
com Bens e Serviços será adotada com emprego da técnica do valor 

adicionado (não cumulatividade, tipo IVA) 
 

3. INCIDÊNCIA - Incidência apenas sobre a receita decorrente do faturamento 

empresarial 
 

4. CRÉDITO DAS ETAPAS ANTERIORES - O tributo incidente nas etapas 
anteriores será destacado no documento fiscal, permitindo o creditamento, 
inclusive nas aquisições de pessoas jurídicas do Simples Nacional, que 

destacarão o valor do IBS nos documentos fiscais que emitirem 
(OBSERVAÇÃO: Embora permita o creditamento, o tratamento atual de 

isenção do Simples Nacional não sofrerá nenhuma alteração, conforme letra 
“d” da Pergunta nº 13) 

 
5. VEDAÇÃO DE CRÉDITOS DE AQUISIÇÕES NÃO ONERADAS - É vedada a 

apropriação de créditos em relação a aquisições ou vendas não oneradas 

pela CBS, exceto: a) exportações; e b) as vendas para a Zona Franca de 
Manaus (ZFM) e Áreas de Livre Comércio (ALC) 

 
6. VEDAÇÃO DE VALORES PAGOS A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - Não são 

permitidos os créditos de valores pagos a instituições financeiras e afins, 

nem os créditos relativos à aquisição de bens sujeitos à incidência 
monofásica 

 
7. ALÍQUOTA - A alíquota da CBS é uniforme de 12% (doze por cento) 

 

8. ISENÇÕES: Eis as isenções previstas no PL 3887: a) receitas decorrentes da 
prestação de serviços de saúde pagas pelo SUS; b) venda de produtos 

integrantes da cesta básica, conforme Anexo I; c) serviços de transporte 
público coletivo municipal de passageiros; d) vendas de imóveis residenciais 
a não contribuintes (não abarcados pelo Regime Especial de Tributação – 

RET) 
 

9. PRODUTORES RURAIS E TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS - Tratamento 
específico concedido às operações com produtores rurais e transportadores 
autônomos (por serem pessoas físicas que não pagam a CBS), através de 

crédito presumido 
 

10. DESONERAÇÃO DE ENERGIA DE ITAIPU - desoneração das operações 
envolvendo a geração e comercialização de energia pela Itaipu 
 

11. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA - incidência monofásica – várias hipóteses que 
estão listadas no Anexo II 

 
12. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - instituições financeiras e empresas de 

comercialização de planos de saúde – apuração de forma diferenciada 

(alíquota: 5,80%). (OBSERVAÇÃO DOS AUTORES DESTE MANUAL: Esta é a 
razão pela qual não são permitidos os créditos de valores pagos a 

instituições financeiras e afins (ver a parte inicial da Pergunta nº 6) 
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13. OPERAÇÕES DE COMÉRCIO INTERNACIONAL – IMPORTAÇÃO OU 
EXPORTAÇÃO - operações de comércio internacional – prevalece o princípio 

do destino. (OBSERVAÇÃO DOS AUTORES: na aplicação do “princípio do 
destino”, o tributo ficará sempre para o ente tributante onde o bem ou 
serviço será consumido. Assim, na operação de impostação, a CBS ficará 

para o Brasil, enquanto que, na exportação, o tributo ficará sempre para o 
país para onde o bem ou serviço será exportado) 

 
14. TRIBUTAÇÃO DA ECONOMIA DIGITAL - economia digital – tributação 

incidente na importação realizada por não contribuinte, sendo a 

responsabilidade atribuída aos fornecedores estrangeiros (origem). 
Inscrição obrigatória, no Brasil, das plataformas digitais ou outros 

fornecedores de serviços e intangíveis no País 
 

15. TRANSIÇÃO – Prazo: vacatio legis de seis meses a partir da publicação da 
lei resultante do PL 3887 (OBSERVAÇÃO DOS AUTORES: o período entre a 
publicação no órgão oficial e a sua entrada em vigor é chamado de vacatio 

legis) 
 

 

 

 

 

Exposição de Motivos do PL 3887 (elaborada pelo Ministro da Economia) 

EM nº 00274/2020 ME  

Brasília, 17 de Julho de 2020. 

(Inteiro teor) 

Senhor Presidente da República, Submeto a sua apreciação Projeto de Lei 

que institui a Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços - 

CBS, e altera a legislação tributária federal.  

2. A elevada complexidade da legislação da Contribuição para o Programa 

de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - 

Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social - Cofins impõe a necessidade de sua reformulação e, ao 

mesmo tempo, oferece a oportunidade de alinhamento da legislação 

brasileira ao moderno e reconhecido padrão mundial de tributação do 

consumo: a tributação do valor adicionado.  

3. A necessidade de reforma do sistema tributário brasileiro é tópico desde 

o primeiro relatório da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 

Econômico - OCDE sobre o Brasil, de 2001. A reforma da tributação sobre o 

consumo é destaque desde 2009. Os relatórios de 2015 e de 2018 exploram 

a necessidade de unificação dos tributos sobre o consumo. 
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4. Após muitas discussões no Supremo Tribunal Federal, pacificou-se o 

entendimento sobre o conceito de faturamento e de sua equivalência ao 

conceito de receita bruta, nos termos do art. 12 do Decreto-Lei nº 1.598, de 

1977. De acordo com esse artigo, a receita bruta é o produto da venda de 

bens e serviços, ou, no caso, de não se caracterizar como coisa ou outra, o 

produto das demais atividades empresariais da pessoa jurídica. 

5. Essa definição permite a utilização no desenho da CBS de toda a 

literatura e experiência consolidadas internacionalmente acerca da 

tributação sobre operações com bens e serviços. Mediante a utilização da 

técnica de tributação do valor adicionado, essa nova legislação garante 

neutralidade, alinhamento internacional, simplificação e transparência na 

tributação do consumo. 

6. Com esse objetivo, a CBS incidirá apenas sobre a receita decorrente do 

faturamento empresarial, ou seja, sobre as operações realizadas com bens 

e serviços em sentido amplo. Supera-se, assim, a controversa tributação 

incidente sobre a receita total, implementada em 1998, com a publicação 

da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, e reproduzida posteriormente 

quando da instituição da apuração não cumulativa da Contribuição para o 

PIS/Pasep e da Cofins. 

6.1. Em virtude da delimitação da receita sobre a qual incidirá a CBS, 

pôdese simplificar enormemente a legislação anterior, pois se tornou 

desnecessária a especificação de situações em que pessoas jurídicas ou 

receitas estariam isentas ou não tributadas, cujo objetivo era precisar o 

amplo conceito de receita.  

7. Além do alinhamento da CBS a um tributo sobre valor adicionado de base 

ampla, a não cumulatividade será plena, garantindo neutralidade da 

tributação na organização da atividade econômica. Todo e qualquer crédito 

vinculado à atividade empresarial poderá ser descontado da CBS devida e 

os créditos acumulados serão devolvidos.  

7.1. A implementação inicial do regime de apuração não cumulativa da 

Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no começo dos anos 2000 não foi 

suficiente para evitar a tributação em cascata, pois várias limitações foram 

impostas e, em razão delas, diversas complexidades surgiram. Dada essa 

experiência, a CBS terá sua não cumulatividade operacionalizada da forma 

simples: o tributo incidente nas etapas anteriores e destacado no 

documento fiscal permitirá o creditamento para abatimento das 

contribuições incidentes nas etapas posteriores.  

7.2. Embora somente documentos idôneos sejam admitidos para lastrear a 

apropriação de créditos, independentemente de equívocos no documento 

fiscal, o adquirente de boa-fé que comprove o pagamento do preço e a 
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ocorrência da operação poderá manter seu crédito, conforme preconiza a 

Súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça.  

7.3. Essa forma de apropriação de créditos, conforme destaque em 

documento fiscal, impede incongruências entre o valor da contribuição 

incidente e o crédito gerado, e simplifica substancialmente a 

operacionalização da não cumulatividade, de modo a conferir segurança e 

rastreabilidade aos créditos apropriados. Daí porque vários processos de 

trabalho serão impactados positivamente pela adoção dessa sistemática, 

como a fiscalização dos créditos acumulados e o seu ressarcimento 

tempestivo. 

8. O crédito da CBS será permitido inclusive nas aquisições de bens e 

serviços de pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de 

Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que apuram a contribuição 

na forma favorecida estabelecida pela Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, exceto nas aquisições perante Microempreendedores 

Individuais - MEI. 

8.1. As pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional destacarão nos 

documentos fiscais que emitirem, nos termos a serem regulamentados pelo 

Comitê Gestor do Simples Nacional, o valor da CBS efetivamente cobrado 

na operação. Isso garante que as aquisições de bens e serviços de 

empresas optantes Simples Nacional não fiquem em condições 

desvantajosas, pois permitem o creditamento da CBS pelo adquirente. 8.2. 

O valor a ser destacado pela pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional 

serve apenas para fins de creditamento por parte do adquirente. Apenas o 

montante que já seria recolhido conforme o regime de apuração 

simplificado e favorecido mantém-se sendo exigido, sem qualquer adicional. 

Consequentemente, simplifica-se a operacionalização do destaque da CBS 

em documento fiscal, ao mesmo tempo em que se mantém o tratamento 

diferenciado e favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte.  

9. Pela própria sistemática da tributação do valor adicionado, é vedada a 

apropriação de créditos em relação a aquisições ou vendas não oneradas 

pela CBS. No caso de aquisições não oneradas a pessoa jurídica não pode 

apropriar créditos e no caso de vendas não oneradas ela deve anular os 

créditos vinculados a tais vendas que tenham sido apropriados.  

9.1. Todavia, há exceções em que, embora a venda não seja tributada, é 

permitida a apropriação de créditos da CBS, quais sejam exportações, 

porque é desejável sua desoneração completa, e vendas para Zona Franca 

de Manaus - ZFM e Área de Livre Comércio - ALC, porque são equiparadas a 

exportações para diversos efeitos em decisões do Supremo Tribunal Federal 

- STF e do Superior Tribunal de Justiça - STJ.  
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9.2. Como estão inseridos em regimes diferenciados de apuração, não são 

permitidos créditos decorrentes de valores pagos a instituições financeiras e 

afins e de aquisição de bens sujeitos à incidência monofásica.  

10. Diferentemente das regras atualmente vigentes, os créditos acumulados 

da CBS poderão ser compensados com outros tributos administrados pela 

Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil – RFB, ou ressarcidos. Por 

essa razão, tornam-se desnecessárias hipóteses de suspensão, diferimento 

e desonerações de operações com ativos imobilizados ou bens importados 

aplicados em outros que serão exportados. Essa simplificação mitiga 

divergências de interpretação sobre o enquadramento em regimes 

especiais, que resulta em redução de contencioso e de custos de controle.  

11. Para fins de segurança jurídica, o direito de utilização dos créditos da 

CBS extingue-se após cinco anos, o que facilita a guarda de documentos e 

define temporalmente a possiblidade de fiscalização pela administração 

tributária.  

12. As operações serão oneradas pela CBS com a alíquota uniforme de 

12%. Essa foi a recomendação do Fundo Monetário Internacional na Nota 

Final de Assistência Técnica à reforma da Contribuição para o PIS/Pasep e 

da Cofins, elaborada em março de 2017, com base nas melhores práticas 

sobre a tributação do valor adicionado nos demais países: “alíquota positiva 

única (e alíquota zero aplicada apenas a exportações) é uma característica 

importante do IVA, pois alíquotas múltiplas alteram preços relativos e, em 

consequência, distorcem as escolhas dos consumidores. Isto, por sua vez, 

afeta a estrutura da produção e da alocação de recursos, reduzindo a 

eficiência econômica. Além disso, alíquotas múltiplas aumentam 

substancialmente o custo de cumprimento das obrigações tributárias, 

principalmente para as pequenas empresas, e o custo de administração do 

imposto, principalmente por aumentar o número de pedidos de restituição 

que têm que ser processados e por requerer pareceres da administração 

tributária para dirimir as dúvidas dos contribuintes quanto a que alíquota 

aplicar a determinada transação. Cabe também notar que a maior 

complexidade criada por alíquotas múltiplas é um convite à fraude e à 

evasão”  

13. Nada obstante, concedeu-se isenção da CBS para as receitas 

decorrentes da prestação de serviços de saúde pagas pelo Sistema Único de 

Saúde – SUS, decorrentes da venda de produtos integrantes da cesta básica 

e da prestação de serviços de transporte público coletivo municipal de 

passageiros.  

14. Em razão da imperfeição e da complexidade do fato gerador e do atual 

regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da 

Cofins, proliferaram desonerações casuísticas e regimes especiais 

suspensivos que tornaram essa legislação inoperável de maneira segura ao 
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Fisco e aos contribuintes. Por essa razão, a proposta ora apresentada 

institui um regime uniforme de incidência e elimina exceções.  

14.1. Apenas alguns regimes diferenciados foram mantidos em decorrência 

de limitações intrínsecas ou técnicas do modelo de valor adicionado e de 

determinadas disposições constitucionais aplicáveis à CBS.  

14.2. As vendas de imóveis residenciais a não contribuintes, desde que não 

abarcadas pelo Regime Especial de Tributação - RET (relacionado ao 

patrimônio de afetação, nos termos da Lei n. 10.931, de 2 de agosto de 

2004), ficarão isentas de tributação. Com a transformação das antigas 

contribuições em um tributo sobre valor adicionado, apenas operações que 

envolvem consumo de bens e serviços podem ser tributadas. Dado o 

longuíssimo prazo de consumo de bens imóveis, a prática internacional tem 

sido isentar sua venda final, dada a dificuldade de cobrança do tributo ao 

longo do tempo ou o controle de créditos por não contribuintes. De qualquer 

modo, essa isenção abarca apenas a operação final de venda (de bens 

novos ou usados), não permitida a apropriação e utilização dos créditos da 

CBS incidente nas operações anteriores.  

14.3. Como o art. 195 da Constituição Federal permite que apenas pessoas 

jurídicas sejam contribuintes da CBS, tratamento específico foi concedido às 

operações com produtores rurais e transportadores autônomos. Na 

aquisição de produtos agropecuários in natura e na contratação de 

transportadores autônomos, os adquirentes poderão calcular e apropriar 

crédito presumido. A construção desse sistema procura evitar assimetria 

concorrencial entre agentes pessoa natural e pessoa jurídica, dificultar a 

prática de fraudes tributárias e contornar a cumulatividade, sem impor 

complexidade às pessoas naturais não contribuintes.  

14.4. Os benefícios para as operações envolvendo a Zona Franca de Manaus 

- ZFM e as Áreas de Livre Comércio - ALC foram mantidos em razão de 

reiteradas decisões do STF e do STJ reafirmarem a obrigatoriedade de 

tratamento diferenciado para a ZFM. As vendas feitas para as pessoas 

jurídicas nelas instaladas são isentas, sem prejuízo da apropriação de 

créditos a elas vinculados. Os bens nelas produzidos são vendidos com 

incidência reduzida da CBS. Com isso, extingue-se o complexo modelo atual 

de incidência de alíquotas reduzidas diversas, conforme a sujeição 

tributária, a localização ou a natureza jurídica de cada adquirente, dentro e 

fora da ZFM e das ALCs. 

14.5. A desoneração das operações envolvendo a geração e comercialização 

de energia pela Itaipu decorrem do tratado internacional promulgado por 

meio do Decreto nº 72.707, de 28 de agosto de 1973.  

14.6. A incidência monofásica na produção ou importação de bens foi 

reduzida apenas aos produtores ou importadores dos seguintes produtos: 
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gasolinas e suas correntes, óleo diesel e suas correntes, gás liquefeito de 

petróleo - GLP, derivado de petróleo ou de gás natural e querosene de 

aviação, biodiesel e álcool. Também foi incluído nesse sistema o gás 

natural, os cigarros e as cigarrilhas.  

14.7. A CBS devida pelas instituições financeiras e equiparadas e pelas 

pessoas jurídicas que exercem determinadas atividades, como 

comercialização de planos de saúde, entre outras, será apurada de forma 

diferenciada em razão de especificidades que dificultam a tributação do 

valor adicionado em cada operação.  

14.8. Nas operações de comércio internacional, o princípio do destino deve 

prevalecer, como nos demais países, seguindo a lógica da tributação do 

consumo. Com isso, as exportações são econômica e juridicamente 

desoneradas e as importações sofrem a incidência da CBS.  

15. A nova contribuição não objetiva gerar aumento de arrecadação em 

relação aos níveis atuais. Os cálculos para determinação da alíquota 

tomaram como premissas a tributação homogênea e o creditamento amplo, 

além da exclusão dos tributos sobre consumo de sua base de cálculo, 

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Imposto sobre Operações 

Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). A própria CBS 

também não incidirá sobre ela mesma, assegurando transparência à 

tributação e permitindo a identificação do montante exigido.  

16. As disposições da CBS também seguem as recomendações da OCDE no 

que se refere à adequação do sistema de tributação do consumo à 

economia digital. Em 2015, o relatório do Action 1 do BEPS (Base Erosion 

and Profit Shifting) ressaltou que, mesmo com as dificuldades das 

administrações tributárias em cobrar o imposto sobre valor adicionado nas 

transações internacionais B2C (Business to Consumer), o princípio do 

destino deveria ser mantido, a fim de manter a neutralidade nas transações 

entre países. Assim, ficou mantida a tributação incidente na importação 

realizada por não contribuinte, sendo a responsabilidade pelo recolhimento 

atribuída aos fornecedores estrangeiros (origem). Essa medida vem 

acompanhada da diretriz de simplicidade para a inscrição das plataformas 

digitais ou outros fornecedores de serviços e intangíveis no Brasil.  

16.1. A responsabilidade das plataformas digitais também foi imposta aos 

estabelecimentos brasileiros, mas apenas nas hipóteses em que não houver 

registro em documento fiscal por parte dos fornecedores de bens. 

17. Para garantir segurança jurídica e previsibilidade, este Projeto de Lei 

estabelece regras de transição entre os atuais tributos e a CBS, tais como a 

utilização do saldo de créditos apropriados com base na legislação anterior; 



36 
 

a manutenção da apropriação de créditos calculados sobre a depreciação ou 

amortização de ativos adquiridos anteriormente a este Projeto; e créditos 

sobre devoluções, já na vigência das novas regras, de vendas efetuadas 

anteriormente à CBS. 

18. A destinação dos recursos arrecadados com a cobrança da CBS fica 

mantida, obedecendo às prescrições da Constituição Federal.  

19. Para que haja tempo hábil para as adequações de sistemas e 

procedimentos, prevê-se vacatio legis de seis meses a partir da publicação 

da Lei resultante do presente Projeto.  

20. Em cumprimento ao disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101, 

de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, cabe informar que a 

medida proposta não ocasionará renúncia de receitas tributárias. De outro 

lado, revisa substancialmente os gastos tributários relativos à Contribuição 

para o PIS/Pasep e à Cofins, em atendimento ao art. 116 da Lei nº 13.707, 

de 14 de agosto de 2018.  

21. Ao adotar a tributação incidente sobre a receita decorrente de 

operações com bens e serviços, alinhando-se a um tributo sobre valor 

adicionado, em substituição às inúmeras formas de incidência da 

Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, o Brasil segue as 

recomendações propostas pela OCDE para melhoria da qualidade do nosso 

sistema tributário.  

22. Por fim, salienta-se a conveniência da tramitação do presente Projeto 

em regime de urgência, dada a necessidade premente de reformulação da 

legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em razão das 

diversas discussões no Poder Judiciário que ela tem ocasionado, e os 

ganhos econômicos e jurídicos decorrentes da instituição da nova 

contribuição.  

23.Essas, Senhor Presidente, são as razões que justificam o 

encaminhamento deste Projeto de Lei que ora submeto a sua apreciação.  
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Perguntas e Respostas (Elaboradas pelo Ministério da Economia) 

(Inteiro teor) 

 

1.1 O que é a Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços - 

CBS?  
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A Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços (CBS) é um 

tributo que está sendo proposto pelo governo federal para substituir cinco 

tributos federais existentes atualmente. Portanto, não se trata de um 

tributo a mais, mas de uma consolidação de cinco tributos em um só. A CBS 

incide sobre operações de venda de bens e prestação de serviços no 

mercado interno e sobre a operação de importação de bens e serviços.  

 

1.2 Quais tributos a CBS vai substituir? 

 

a) Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre a receita;  

b) Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários; c) 

Cofins;  

d) Contribuição para o PIS/Pasep-Importação;  

e) Cofins-Importação.  

 

1.3 O que acontecerá com a Contribuição para o PIS/Pasep incidente 

sobre receitas governamentais?  

A Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre receitas governamentais, 

cobrada das pessoas jurídicas de direito público interno, continuará 

existindo e, portanto, não será substituída pela CBS.  

A destinação da arrecadação permanecerá obedecendo ao disposto no art. 

239 da Constituição Federal, sendo dividida entre: a) Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT), para financiamento do programa do seguro-desemprego 

e do abono salarial anual (72% da arrecadação da contribuição); b) 

financiamento de programas de desenvolvimento econômico por meio do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES (28% da 

arrecadação da contribuição).  

1.4 Quais as principais diretrizes consideradas na estruturação da CBS? 

 A CBS foi estruturada com base em modernos padrões internacionais de 

tributos sobre valor agregado, especialmente, aqueles propostos pela 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).  

Nesse contexto, as premissas fundamentais da CBS são:  

a) incidência ampla sobre o consumo (tributação das operações com todos 

bens e serviços, inclusive operações com ativos intangíveis e financeiros); 

b) incidência em todas as etapas econômicas (a cobrança da CBS não se 

restringe a determinada etapa da cadeia econômica, como ocorre, por 

exemplo, com o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI));  

c) crédito financeiro (todas as aquisições geram crédito), imediato (inclusive 

na aquisição de bens produtivos) e monetizado (todos os créditos são 

descontáveis, compensáveis com outros tributos e ressarcíveis);  
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d) alíquota uniforme, com pouquíssimas hipóteses de isenção, e tributação 

específica das instituições financeiras e afins; 

e) transparência para o contribuinte mediante incidência por fora (cobrança 

sobre o preço do bem ou serviço, excluindo-se outros tributos e a própria 

CBS).  

 

1.5 Quais as vantagens da CBS em relação às contribuições substituídas 

por ela?  

A legislação da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o 

PIS/Pasep Importação, da Cofins e da Cofins-Importação apresentam 

problemas jurídicos e econômicos relevantes, tais como:  

a) cumulatividade, tanto porque persiste existindo regime de apuração 

cumulativa quanto porque as hipóteses de apuração de créditos são 

limitadas no regime de apuração não cumulativa;  

b) complexidade das regras de apuração das contribuições 

(exemplificativamente, o conceito de insumos para fins de creditamento 

gera discussões administrativas e judiciais desde a instituição do regime de 

apuração não cumulativa em 2002); 

b) multiplicidade de regimes diferenciados de apuração, o que gera 

assimetria concorrencial e contencioso administrativo e judicial;  

c) multiplicidade de benefícios fiscais objetivos e subjetivos (atualmente há 

mais de 100 dispositivos que criam lista muito maior de itens beneficiados 

com alíquota zero; há mais de 20 regimes especiais que, mediante 

habilitação perante a RFB, permitem aquisições com suspensão das 

contribuições);  

d) falta de transparência para o contribuinte acerca do valor das 

contribuições incidentes sobre a operação, já que, além da cumulatividade 

inerente ao sistema, as contribuições incidem sobre outros tributos e sobre 

ela mesma. 

A CBS foi elaborada exatamente em razão da necessidade de correção 

desses problemas e de introdução no ordenamento tributário brasileiro de 

um tributo com aplicação das regras mais relevantes dos tributos sobre 

valor agregado mais modernos.  

As principais vantagens da CBS em relação às contribuições substituídas 

são: a) não cumulatividade plena ao longo das etapas econômicas; b) 

transparência para o contribuinte; c) neutralidade econômica do tributo; d) 

isonomia concorrencial entre as empresas; e) agilização do fluxo de caixa 

das empresas mediante devolução rápida dos créditos acumulados; f) 
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segurança jurídica para os contribuintes, com redução drástica do 

contencioso; g) redução dos custos de cumprimento e administração da 

legislação; h) desoneração dos investimentos em bens produtivos; i) 

melhoria da competitividade internacional das empresas brasileiras, 

mediante desoneração das exportações de bens e serviços.  

 

1.6 Quais são as destinações da arrecadação da CBS? 

As destinações da arrecadação das contribuições substituídas pela CBS 

estão determinadas no art. 195 e 239 da Constituição Federal e foram 

mantidas, quais sejam: a) seguridade social, que abrange ações relativas à 

saúde, à previdência e à assistência social (82,02% da arrecadação da 

CBS); b) Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), para financiamento do 

programa do seguro-desemprego e do abono salarial anual (12,95% da 

arrecadação da CBS); c) financiamento de programas de desenvolvimento 

econômico por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social - BNDES (5,03% da arrecadação da CBS). 

 

1.7 Como será a transição para início da vigência da CBS?  

A transição entre a aprovação pelo Congresso Nacional da Lei que instituir a 

CBS e o início de sua vigência será rápida para que os benefícios esperados 

com sua instituição se concretizem o quanto antes. 

A Lei da CBS entrará em vigor 6 meses após sua publicação.  

Serão respeitadas as isenções referentes à Contribuição para o PIS/Pasep e 

à Cofins que tenham sido concedidas por prazo certo e de forma 

condicional, nos termos do art. 178 do Código Tributário Nacional. 

 

1.8 Como funciona a cobrança da CBS?  

A CBS incide sobre todas as vendas de bens e serviços feitas por pessoas 

jurídicas nacionais e também sobre a importação. 

A pessoa jurídica vendedora destaca na nota fiscal a contribuição incidente 

sobre a operação.  

A pessoa jurídica adquirente pode se creditar de todo o valor da 

contribuição destacado na nota fiscal de aquisição. 

O valor a recolher devido pela pessoa jurídica resulta da diferença entre a 

contribuição incidente sobre as vendas que efetuou e os créditos que 

apropriou em relação às aquisições que fez.  
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Dessa forma, cada pessoa jurídica somente paga a CBS sobre o valor que 

agrega aos bens ou serviços que comercializa. 

 

1.9 A sociedade brasileira será beneficiada pela instituição da CBS?  

A sociedade brasileira será beneficiada de diversas formas pela instituição 

da CBS.  

Espera-se que a modernização do sistema tributário brasileiro, que é 

conhecidamente complexo e antiquado, gere dinamização da economia e, 

consequentemente, emprego e renda para os brasileiros. 

Além disso, a CBS será transparente para o contribuinte, que saberá na 

nota fiscal exatamente quanto ela gera de carga tributária em cada bem ou 

serviço. Atualmente é muito difícil identificar a carga tributária gerada pelos 

tributos incidentes sobre bens e serviços.  

 

1.10 A economia brasileira será beneficiada pela instituição da CBS?  

Diversos estudos econômicos já demonstraram que as inadequações do 

sistema tributário brasileiro são alguns dos maiores entraves ao 

crescimento da economia brasileira. 

A CBS segue os padrões mais modernos no mundo de tributos sobre valor 

agregado e, pelas virtudes desse tipo de tributo já reconhecidas 

internacionalmente, trará significativos ganhos de eficiência para a 

economia brasileira.  

Mais ainda, espera-se que a introdução da CBS no sistema tributário 

brasileiro sirva como incentivo e passo inicial à reformulação de toda a 

tributação sobre consumo adotada no Brasil atualmente. Essa reformulação 

trará ganhos ainda maiores para a economia e para a sociedade brasileira.  

 

1.11 Como a CBS vai gerar transparência para a sociedade sobre o tributo 

pago?  

A CBS será cobrada de forma transparente para a sociedade brasileira. 

O primeiro fator que contribuirá para a transparência da CBS para a 

sociedade é a forma de cálculo: a contribuição incidirá apenas sobre o valor 

do bem ou serviço, sem a inclusão de outros tributos na base de cálculo da 

contribuição.  
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Os tributos sobre consumo cobrados atualmente incluem em sua base de 

cálculo o valor de outros tributos sobre consumo (por exemplo, a Cofins 

incide sobre o valor do ICMS, e vice-versa) e também incluem o valor dos 

próprios tributos na sua base de cálculo (o chamado cálculo por dentro).  

Um exemplo ilustra bem a diferença entre as duas formas de cálculo: 

 

 

O segundo fator que contribuirá para a transparência da CBS para a 

sociedade é a não cumulatividade plena (crédito financeiro), que impedirá 

que haja incidência de tributo sobre tributo ao longo da cadeia econômica. 

 

1.12   Quais os maiores regimes especiais que serão terminados? 

a) Reporto; b) Repes; c) Recap; d) Reidi; e) Reintegra; f) Padis; g) 

Repenec; h) Reicomp; i) Retaero; j) Renuclear; k) Retid; l) Recine; m) 

Repetro.  

 

 

1.13   Quais os gastos tributários que serão mantidos? 

A diretriz na elaboração do Projeto de Lei foi a revogação dos benefícios 

fiscais, com vistas à adoção de tributação uniforme. Todavia, como esta 

primeira fase da proposta de reforma tributária é feita por meio de lei 

ordinária, alguns regimes diferenciados de tributação tiveram que ser 

mantidos por exigência de normas superiores ou de jurisprudência, por 

limitações próprias ao modelo de tributação do valor agregado adotado na 

proposta ou por necessidade de reformulação posterior em conjunto com 

outras medidas. 
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Nesse contexto, os gastos tributários constantes do Projeto de Lei são:  

a) Tratamento da Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comércio; 

b) Entidades beneficentes de assistência social (trata-se de imunidade); 

c) Isenções previstas nos arts. 21 e 22 do Projeto de Lei nº 3887, de 2020, 

para: 

c.1) templos de qualquer culto;  

c.2) partidos políticos, incluídas as suas fundações; 

c.3) sindicatos, federações e confederações; 

c.4) condomínios edilícios residenciais; 

c.5) receitas decorrentes da prestação de serviços de saúde, desde que       

recebidas do Sistema Único de Saúde - SUS;  

c.6) receitas decorrentes da venda de produtos integrantes da cesta básica;  

c.7) receitas decorrentes da prestação de serviços de transporte público 

coletivo municipal de passageiros, por meio rodoviário, metroviário, 

ferroviário e aquaviário;  

c.8) receitas decorrentes da venda de imóvel residencial novo ou usado 

para pessoa natural, desde que tais receitas não estejam incluídas no 

regime especial de tributação aplicável às incorporações imobiliárias de que 

trata a Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004; 

c.9) receitas decorrentes da venda de materiais e equipamentos e da 

prestação de serviços a eles vinculados, efetuadas diretamente à Itaipu 

Binacional e do fornecimento de energia elétrica realizado pela Itaipu 

Binacional; e Perguntas e Respostas CBS 9  

c.10) receitas decorrentes dos atos praticados entre as cooperativas e seus 

associados, nos termos do art. 79 da Lei 5.764, de 16 de dezembro de 

1971, exceto as cooperativas de consumo; 

d) Tratamento do Simples Nacional;  

e) Crédito presumido na aquisição de produtos in natura;  

f) Crédito presumido pela subcontratação do serviço de transporte de carga 

prestado por pessoa natural, transportador autônomo.  
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1.14 A proposta deixou de incluir isenções tributárias para organizações do 

terceiro setor, exceto as que são reconhecidas como beneficentes de 

assistência social. Essas organizações serão tributadas? 

Em virtude da adoção da receita bruta como fato gerador da CBS, pôde-se 

simplificar a legislação anterior e se tornou desnecessária a especificação de 

diversas situações em que pessoas jurídicas ou receitas estariam isentas 

porque simplesmente não ocorrerá o fato gerador da contribuição. 

Nesse contexto, por exemplo, as receitas auferidas por organizações do 

terceiro setor que não decorram de contraprestação, como as doações por 

exemplo, não serão tributadas porque não compõem a receita bruta da 

pessoa jurídica. 

Todavia, caso haja exploração econômica com a venda de bens e serviços, 

haverá a tributação do valor agregado, independentemente de qual seja a 

pessoa jurídica prestadora. Isso ocorre porque o tributo incide sobre o 

consumo de bens e serviços, e não sobre determinadas pessoas jurídicas.  

 

1.15 A CBS incide sobre a receita bruta ou sobre a venda de bens e 

serviços?  

A CBS poderia incidir sobre “a receita ou o faturamento”, nos termos da 

alínea “b” do inciso I do art. 195 da Constituição Federal. 

Optou-se por adotar na CBS a incidência sobre o faturamento ou receita 

bruta, que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

(STF), compreende a receita decorrente da venda de mercadorias, da 

prestação de serviços, e do exercício das atividades empresariais nos 

demais casos (RE 585.235/MG; RE 371.258-AgR, RE 318.160, RE 367.482, 

entre outros).  

O resultado prático da incidência da CBS sobre o faturamento ou receita 

bruta é que a tributação fica limitada às atividades 

empresariais/operacionais da pessoa jurídica e, agregando-se a isso a não 

cumulatividade, a contribuição alinhou-se plenamente aos tributos sobre 

valor agregado ou sobre bens e serviços praticados internacionalmente.  

 

1.16 As discussões sobre o conceito de “serviço” são relevantes para a 

aplicação da CBS?  

O conceito de bens e serviços não tem qualquer importância para a CBS 

incidente sobre as operações ocorridas no mercado, pois o fato gerador da 

contribuição nesse contexto é o auferimento da receita bruta, que 
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independe da classificação do item envolvido na operação como bem ou 

serviço. 

Já em relação às importações, o fato gerador da CBS é a importação de 

bens e a importação de serviços, e, portanto, o conceito de serviços torna-

se importante. Com efeito, já estão em curso no Supremo Tribunal Federal 

(STF) discussões acerca do conceito de serviços cabível na legislação 

tributária e a decisão tomada será integralmente adotada na legislação da 

CBS.  

 

1.17 As pessoas jurídicas que vendem produtos da cesta básica com 

isenção da CBS podem manter os créditos vinculados às receitas isentas?  

A regra geral é que se a receita da venda de bem ou serviço for isenta da 

CBS a pessoa jurídica não poderá apropriar/manter créditos vinculados a 

essa receita isenta. Essa regra foi adotada porque: 

a) faz com que o benefício se aplique a partir da produção do produto 

beneficiado; Perguntas e Respostas CBS 11  

b) diminui a abrangência do benefício e evita aumento da alíquota geral da 

CBS;  

c) não há garantias de que a ampliação da abrangência do benefício geraria 

maior redução no preço do produto.  

Por fim, reitera-se que parcela majoritária dos estudos acadêmicos apontam 

os subsídios governamentais diretos, e não as desonerações tributárias, 

como melhores formas de distribuição de renda.  

 

1.18 A CBS de 12% significa aumento de benefício fiscal para montadoras 

instaladas no Nordeste? 

O regime automotivo do Norte, Nordeste e Centro-Oeste está previsto nos 

arts. 11-B e 11-C da Lei nº 9.440, de 2007. O benefício consiste em crédito 

presumido do IPI, calculado pela aplicação da alíquota conjunta da 

Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre as vendas de veículos no 

mercado interno, em cada mês. Esse valor é, então, multiplicado por um 

fator que diminui com o passar do tempo, chegando-se ao montante do 

crédito presumido de IPI. É o que determinam o § 2º do art. 11-B e o § 2º 

do art. 11-C da mencionada Lei. 

Conforme consta da redação atual do § 2º do art. 11-B e do § 2º do art. 

11-C da citada Lei nº 9.440, de 1997, os mencionados créditos presumidos 

de IPI são calculados atualmente mediante aplicação das alíquotas 
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monofásicas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins aplicáveis à 

venda de automóveis, quais sejam 2% e 9,6%, respectivamente (art. 1º da 

Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002), somando 11,6%. 

Considerando que no Projeto de Lei em análise os veículos não estão 

sujeitos ao regime monofásico de cobrança da CBS, estabeleceu-se que a 

alíquota aplicável ao cálculo dos referidos créditos presumidos de IPI será a 

alíquota geral da CBS, qual seja 12%.  

Por fim, é importante ressaltar que, por se tratar de benefício referente ao 

IPI, ele será objeto de avaliação, análise e revisão quando da discussão 

sobre o destino desse imposto no âmbito da reforma tributária. 

 

1.19 A CBS será cobrada na venda de livros? 

Os livros gozam de imunidade a impostos prevista no art. 150, VI, “d” da 

Constituição Federal. Tal imunidade não se estende às contribuições sociais, 

como a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins. Entretanto, por disposição 

legal, aplica-se alíquota zero dessas contribuições sobre a receita de venda 

de livros. 

A CBS tem como pressuposto a não concessão de benefícios. Nesse sentido, 

foram eliminadas as hipóteses de alíquota zero (eram mais de cem) antes 

previstas para a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins. Assim, foi 

também eliminada a alíquota zero que se aplicava nas operações com 

livros.  

Portanto, não se trata de nova taxação, apenas não foi mantido benefício 

que existia no âmbito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. 

 

1.20  Haverá a possibilidade de creditamento do valor pago por mão de 

obra contratada pela CLT? 

Não há permissão para apropriação de crédito da CBS em relação ao 

pagamento de mão de obra contratada pela CLT porque o trabalhador não 

paga a contribuição e, portanto, não gera crédito para a pessoa jurídica 

contratante de seus serviços. 

 

1.21 O creditamento amplo proposto na CBS pode aumentar o processo de 

transformação dos trabalhadores contratados pela CLT em pessoas jurídicas 

(“pejotização”)?  
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A legislação trabalhista é que estabelece as hipóteses em que o trabalhador 

deve ser contratado como pessoa física e aquelas em que pode ser 

contratada uma pessoa jurídica para exercício de determinada atividade.  

A reforma tributária não alterará as regras da relação trabalhista entre 

contratante e contratado.  

 

1.22 A aquisição de direitos e intangíveis também permitirá creditamento 

pela pessoa jurídica?  

Sim. Uma das premissas fundamentais da CBS é a concessão de crédito 

financeiro, ou seja, toda aquisição feita pela pessoa jurídica em que haja 

exigência da CBS dará direito de creditamento por parte da adquirente. 

Exige-se apenas o destaque da contribuição incidente no documento fiscal 

relativo à operação para que seja possível o controle por parte da 

Administração Tributária. 

 

1.23 Como funciona a cobrança da CBS sobre as instituições financeiras?  

A CBS prevê uma sistemática de apuração própria para as instituições 

financeiras, na qual: a) o fato gerador é mensal; b) a base de cálculo é o 

valor da receita bruta mensal deduzida das exclusões de base de cálculo 

permitidas expressamente; c) as instituições financeiras não podem 

apropriar créditos em relação a suas aquisições; d) as demais pessoas 

jurídicas não podem apropriar créditos da CBS em relação à aquisição de 

serviços financeiros perante as instituições financeiras.  

A definição dessa sistemática própria para as instituições financeiras ocorre 

porque as atividades que elas desenvolvem, precipuamente a intermediação 

financeira, não encontram semelhança nas atividades das demais pessoas 

jurídicas. 

Exatamente por isso, diversos países do mundo optam por instituir tributos 

específicos para as instituições financeiras. Na CBS, essa lógica foi seguida 

com a instituição da referida sistemática de apuração dentro da própria 

contribuição. 

As regras adotadas pela CBS para tributação das instituições financeiras são 

as mesmas já adotadas na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da 

Cofins. Não houve redução da carga tributária exigida das instituições 

financeiras. Atualmente as alíquotas aplicáveis a essas instituições são 

0,65% a título de Contribuição para o PIS/Pasep e 4% a título de Cofins, 

que somam 4,6%. Como foram mantidas as mesmas regras das 

contribuições substituídas, mas adotada nova forma de cálculo da 

contribuição, em que se excluem da base de cálculo outros tributos sobre 
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consumo e a própria contribuição, a alíquota adaptada ficou em 5,8% a 

título de CBS para as instituições financeiras.  

 

1.24 Como a CBS afeta a tributação de serviços de streaming?  

A incidência da CBS sobre serviços de streaming varia conforme as pessoas 

jurídicas que fornecem esses serviços estejam domiciliadas no Brasil ou no 

exterior. Se as pessoas jurídicas fornecedoras de serviços de streaming 

estiverem domiciliadas no Brasil, como já ocorre em diversos casos, serão 

contribuintes da CBS como todas as demais pessoas jurídicas domiciliadas 

no país. Se as pessoas jurídicas fornecedoras de serviços de streaming 

estiverem domiciliadas no exterior, os contribuintes da CBS serão os 

importadores do serviço e as mencionadas fornecedoras serão responsáveis 

pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a operação. 

A inovação trazida pela CBS será justamente a responsabilização das 

pessoas jurídicas fornecedoras de serviços de streaming domiciliadas no 

exterior pelo recolhimento da CBS incidente sobre a prestação dos serviços. 

Para que tais pessoas jurídicas possam cumprir as obrigações estabelecidas 

na legislação da CBS, a RFB disponibilizará cadastro simplificado disponível 

na rede mundial de computadores.  

Essa nova forma de tributação das pessoas jurídicas fornecedoras de 

serviços domiciliadas no exterior, entre as quais as fornecedoras de serviços 

de streaming, foi inspirada pelas recomendações recentes da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico para tributação da 

chamada economia digital e está sendo adotada em diversos países do 

mundo. 
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