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transportation
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Municipal tax
on services
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Technical services

Movie production

Rural production

Fluel

PROPERTY
Tax on rural real estate (ITR)

Tax on urban real estate (IPTU)
Tax on vehicle ownership (IPVA)

Causa mortis/donation tax (ITCMD)
Tax on real estate transactions 

(ITBI)

IOF
Insurances | Financial transactions | Currency exchange

INCOME / PROFITS
34% IRPJ/CSL(*) (Lucro Real)

10.88% IRPJ/CSL (*) (Presumido)
27.5% IRPF (Individuals)

(*) CSL – Social Contribution on net profits
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Social contribution on payroll
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investment

TAX 
FREE(*)

disinvestment

(*) FIP tax free regime under specific conditions provided by legislation and currently under special tax audit attention by Brazilian tax authorities
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Sistema tributário complexo e regressivo

Fonte: CCiF – Nota Técnica nº 1

Fonte: Dep. Luiz Carlos Hauly – Reforma Tributária 2017

Fonte: Dep. Luiz Carlos Hauly 
– Reforma Tributária 2017



Perspectiva internacional

Fonte: OECD (2016).  Consumption Tax Trends 2016: VAT/GST and excise rates, trends and 
policy issues.  OECD Publishing, Paris.



 Princípio flows through the business
 Negócios em situação similar, realizando transações similares, devem estar sujeitos a níveis similares de 

tributação
 VAT não deve influenciar primariamente as decisões de negócios dos contribuintes
 Agente econômico estrangeiro não deve ter vantagem nem desvantagem em relação ao agente 

econômico nacional
 Deve ser assegurada a não-cumulatividade também ao agente estrangeiro
 Obrigações acessórias não podem onerar o negócio de maneira desproporcional ou inapropriada
 Tributação deve ocorrer no local do consumo
 Dificuldades na determinação do local do consumo no caso de fornecimento de intangíveis

OECD (2017).  International VAT/GST Guidelines.  OECD Publishing: Paris).

Diretrizes OCDE para tributação do valor agregado

Objetivos: neutralidade, eficiência, certeza e simplicidade, efetividade, justiça e flexibilidade



Propostas de reforma tributária

PEC 293-A

PEC Luiz Carlos Hauly Projeto CCiF PEC MBE 

• Inspirado no sistema europeu, 
propõe a concentração da 
tributação federal em imposto 
sobre a renda, imposto sobre 
valor agregado e imposto 
seletivo sobre determinados 
bens 

• O Imposto sobre Bens e 
Serviços (IBS) estadual, com 
legislação federal, teria alcance 
amplo, abrangendo 
importações a qualquer título, 
locações e cessões de bens e 
direitos e demais operações 
com bens intangíveis e direitos 

• Prevê a extinção de IPI, IOF, 
CSLL, PIS, Pasep, Cofins, 
Salário-Educação, CIDE-
Combustíveis, ICMS e ISS 

• ITCMD federal e IPVA 
estadual, ambos com repasse 
integral para municípios 

• Regras de partilha da 
arrecadação para manter status 
atual, pelos próximos cinco 
anos 

• Passado esse período, haverá 
transição de 10 anos para novo 
modelo de repartição 

• Propõe a criação de um 
Imposto sobre Bens e 
Serviços (IBS) federal, 
compartilhado com Estados 
e municípios 

• Prevê a criação do IBS por 
uma alíquota inicial de 1%, 
por cinco anos, em 
substituição a uma redução 
de 1% da Cofins 

• Aumento progressivo por 
oito anos e eliminação de 
guerra fiscal 

• Passada essa transição, 
seriam eliminados o IPI, o 
PIS, a Cofins, o ICMS e o 
ISS 

• O IBS teria alíquota única 
para todos os bens, “cálculo 
por fora”, e não-
cumulatividade pelo critério 
do crédito financeiro 

• Transição de 50 anos para 
redistribuição de 
arrecadação do IBS entre os 
Estados, DF e Municípios 

• Propõe a eliminação de 
qualquer tipo de sobreposição 
de tributos, mediante proibição 
de inclusão de tributo na base de 
cálculo de tributo 

• Federaliza o ICMS e mantém o 
ISS 

• Prevê a revogação de benefícios 
fiscais irregulares de ICMS 

• CSLL absorvida pelo IRPJ 
• Fundo de Compensação: 

repasses pelas instituições 
financeiras e proporcionalmente 
à arrecadação dos últimos dois 
anos 

• Elimina IPI e exclui a 
competência para instituição do 
imposto sobre grandes fortunas 

• 100% do IR iria para custeio da 
seguridade social 

• Substitui PIS/Cofins por 
contribuição sobre lucro 
operacional, para financiar a 
previdência do setor privado 

• Propõe a eliminação das 
contribuições de intervenção no 
domínio econômico 

• Vigoraria após a criação do 
ICMS-federal, por lei 
complementar 

 

Fonte: CCiF – Nota Técnica nº 1



 Não-cumulatividade e regulamentação por lei complementar nacional
 Alíquota uniforme para bens, serviços e direitos, podendo variar nos Estados, DF e Municípios
 Carga determinada pela combinação de alíquotas federal, estadual e municipal
 Operações interestaduais e intermunicipais – IBS será do Estado / Município de destino
 Comitê gestor que regulamentará o IBS nacionalmente, com gestão centralizada da arrecadação
 Alíquotas finais formadas pelo somatório de “alíquotas singulares” vinculadas a determinadas despesas
 Repasse de arrecadação aos Municípios de acordo com a população local
 1º e 2º anos de transição: IBS de 1% e redução de PIS/Cofins e PIS/Cofins-importação proporcional à 

expectativa de arrecadação
 3º ao 9º ano de transição: redução de 1/8 ao ano das alíquotas de IPI, ICMS, ISS, PIS/Cofins, PIS/Cofins-

importação
 3º ao 10º ano de transição: aumento da alíquota do IBS de maneira a compensar a perda de arrecadação 

dos impostos eliminados
 Transição determinada pela estimativa de arrecadação e vinculação de gastos
 3º ao 51º ano de transição: regra de adaptação da distribuição de arrecadação

Principais características do IBS propostos

Risco de se tornar definitivo...

Por que não eliminar o IOF?



 Redução da tributação da renda
 Tributação de dividendos
 Aumento de tributação de heranças
 Alinhamento das políticas fiscais brasileiras como parte do processo da candidatura à 

OCDE

Outros temas na pauta



Obrigado!

José Luis Brazuna
brz@bratax.com.br
www.bratax.com.br
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