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Visão histórica – Sistema tributário brasileiro
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Emenda
Constitucional

18/1965

Código
Tributário

Lei 
5172/1966

Constituição
de 1967

Constituição
de 1988

Emendas
Constituc.

Baseado na EC 18, fixa 
normas gerais de direito 
tributário

Incorpora a EC 18/65

Autonomia de 
Estados e 
Municípios. 
Instituiu limites 
constitucionais ao 
poder de tributar

Introduz novo sistema 
tributário. Alterou impostos, 
competências e arrecadação. 
Eliminou a tributação em 
cascata dos impostos sobre 
consumo 

Ampliação da base de 
cálculo do PIS/COFINS, 
contribuições sobre 
importação, CPMF, ICMS 
sobre comércio eletrônico, 
alíquota mínima do ISS, 
entre outras medidas

Migração da carga 
tributária , de 
instrumento de política 
fiscal, para instrumento 
de arrecadação
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Consequências

06/07/2017

1 Aumento da tributação sobre faturamento/receita (PIS/COFINS, 
IPI, ICMS, ISS, CPRB, CIDE). Regressividade tributária

2 Complexidade na apuração – ICMS e PIS/COFINS como 
exemplos

3
Oneração das exportações: inviabilidade de recuperação de 
créditos fiscais

4
Alto contencioso tributário. CARF/2016: Quase 6000 processos 
julgados (R$ 120bi). Estoque: R$ 500bi. Novos: R$ 200bi (Fonte: 
GT Macro Visão do Processo Tributário FGV)

5
Uso de recursos tecnológicos pelo fisco aumenta a exposição das 
atividades do contribuinte. > custo compliance. Multas por 
descumprimento de obrigações acessórias

Desequilíbrio do sistema/perda de competitividade dos agentes 
econômicos 
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Como buscar o modelo ideal

Aspectos essenciais a serem 
tratados na reforma desejada

06/07/2017
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Regressividade
(Carga

Concentrada)

IVA (substituição do modelo - simplificação)
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Pontos críticos a serem resolvidos

Alta 
oneração

sobre a 
folha

Desequilíbrio
de carga

tributária
entre setores
econômicos

Longo

Prazo

Curto 

Prazo

Indivíduos

Empresas

Setores
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Aspectos essenciais a serem tratados na reforma 
desejada

• Melhor distribuição da carga tributária

• Segurança jurídica: clareza de normas (regras do jogo) para 

garantir competitividade  e crescimento econômico

• Equilíbrio de forças: fisco e contribuintes

• Simplificação

• Desoneração da produção e da exportação

• Neutralidade da carga tributária total

06/07/2017



PwC

Projetos de reforma 
tributária discutidos no 
passado
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Projetos de reforma discutidos no passado

Proposta Mussa Demes
(PEC 175A/95-arquivada)

• Tributos eliminados:

IPI, ICMS, PIS, COFINS, CPMF, 
Salário-Educ., ISS

• Tributos criados:

Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias, Serviços e 
Combustíveis (IVA) - arrecadação 
compartilhada (União / Estados), 
tributação no destino 

Imposto s/ Venda a Varejo –
substituição ao ISS 

06/07/2017

Proposta do Ministério da 
Fazenda (PEC 233/2008-
(apensada à PEC 31/2007):

• IVA Federal – abrangeria os 
tributos federais 

• IVA Estadual – ISS e ICMS;  
princípio do destino, unificação 
por regulamentação nacional; 
fim da guerra fiscal

• Criação de sistema de 
compensação de perdas e 
ganhos

Objetivo comum: simplificação  do sistema, com foco na 
tributação sobre consumo. Não estrutural
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Projetos de reforma discutidos no passado

Outras propostas : 

PEC 110/92 - Germano Rigotto. Situação: pronta para Pauta no 
Plenário.

PEC 31/2007 - Virgílio Guimarães. Situação: pronta para pauta 
no Plenário

PEC 45/2007 - Luiz Carlos Hauly. Situação: apensa à PEC 
31/2007

06/07/2017
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Projetos atuais (2016/2017) 
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Unificação do 
PIS/COFINS

• Alíquota única. QUAL?

• Valor destacado na Nota 
Fiscal

• Crédito integral do valor 
da contribuição paga na 
operação anterior

Pontos em 
análise

• Calibragem da 
alíquota unificada

• Restrição ao crédito 
sobre principal 
insumo de 
prestadoras de 
serviço: 
mão-de-obra

• Preservação de 
créditos sobre ativos 
já existentes

A proposta do Governo Federal : alteração do PIS 
e da COFINS

06/07/2017
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Alteração do ICMS

06/07/2017

• Guerra fiscal: aprovado no Senado (04.07.2017) do texto substitutivo 
ao da Câmara no PLC 54-B, 2015 , prevendo: 

• A celebração de convênio  para remissão de créditos tributários 
decorrentes de incentivos concedidos unilateralmente pelos 
Estados

• Poderão ser reinstituídos ou prorrogados os incentivos ainda em 
vigor, com prazo de fruição

• Eliminado dispositivo inserido pela Câmara que previa redução 
gradual dos incentivos

• Projeto pronto para deliberação do plenário
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Proposta do Governo Federal -alteração do ICMS

06/07/2017

• Redução no Senado, para 4%,  da alíquota interestadual

• Unificação das alíquotas internas seriam unificadas via negociação ou 
projeto de lei  

Fonte: Folha de São Paulo
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Anteprojeto em discussão 

Autoria: Deputado Luiz Carlos Hauly 

• Redistribuição de competências tributárias:

• União: 

 Mantida cobrança do Imposto de Importação e Exportação 

 CSLL incorporada ao IRPJ

 Redução da contribuição previdência sobre folha

 Reinstituição da CPMF, em face da redução da carga tributária sobre 
folha

 Imposto Seletivo monofásico: petróleo, combustíveis, energia elétrica, 
bebidas, eletroeletrônicos, veículos, telecom

Fonte: Portal da Câmara dos Deputados. 22.2.2017  
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Anteprojeto em discussão 

Autoria: Deputado Luiz Carlos Hauly (cont.)

• Estados e DF : 

 Novo IVA (com extinção do ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS, Salário-
Educação):

- Regulado por lei federal

- Arrecadação centralizada e fiscalização pelos Estados e DF

- Não cumulativo

- Arrecadação no Estado de destino

Fonte: Portal da Câmara dos Deputados. 22.2.2017  

06/07/2017
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Anteprojeto em discussão 

Autoria: Deputado Luiz Carlos Hauly (cont.)

• Municípios: 

 Perdem o ISS

 Ganham IPVA, ITR, ITCMD , IPTU, ITBI

• Criação de um “super-fisco” (Estados e DF)

Fonte: Portal da Câmara dos Deputados. 22.2.2017  
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Proposta do Centro de Cidadania Fiscal (CCiF)

Premissa: “aproximar o modelo de tributação brasileiro ao 
IVA tradicional”

• Base ampla de bens e serviços

• Crédito abrangente e ressarcimento tempestivo de créditos

• Desoneração completa das exportações e investimentos

• Uma única alíquota

• Cobrança no destino

• Poucos regimes especiais (se possível nenhum)

06/07/2017
Fonte: CCiF: Apresentação “Proposta de Reforma do Modelo Brasileiro de Tributação de Bens e Serviços”.
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Proposta do Centro de Cidadania Fiscal (CCiF)

Criação de um novo imposto (no modelo IVA) que substituiria 
progressivamente cinco tributos existentes 

Transição progressiva em 10 anos, após período de teste de 2 anos, 
através da elevação da alíquota do novo imposto e da redução das 
alíquotas dos cinco tributos atuais

Modelo seria complementado por um imposto seletivo federal, com 
incidência monofásica sobre bens e serviços com externalidades 
negativas (como fumo e bebidas)

PIS/COFINS/IPI/ICMS/ISS
Imposto sobre Bens
e Serviços (IBS)

Fonte: CCiF: Apresentação “Proposta de Reforma do Modelo Brasileiro de Tributação de Bens e Serviços”.

06/07/2017
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Proposta do Centro de Cidadania Fiscal (CCiF)

06/07/2017
Fonte: CCiF: “Apresentação Proposta de Reforma do Modelo Brasileiro de Tributação de Bens e Serviços”
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