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ENTENDA COMO É O NOSSO SISTEMA
TRIBUTÁRIO ATUAL
O nosso Sistema Tributário nasceu
muito antes da nossa Constituição de
1988, mais precisamente, nasceu com
o nosso Código Nacional Tributário, a
Lei 5.172 de 1966.
E tudo relacionado a ele, interfere em
nossa vida, pois diariamente pagamos
tributos.

E por falar em Tributo, você
sabe o que isso significa
Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou
cujo valor nela se possa exprimir cobrada mediante atividade
administrativa plenamente vinculada.
São as 5 (cinco) espécies
ordenamento jurídico:

tributárias

existentes

no

nosso

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL AMAZONAS

Explicando melhor o que é tributo, temos:

Os Tributos se classificam em:

Sabia que os Tributos podem
ser de Competência Privativa
ou Comum?
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Quanto a Competência, temos:
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Os impostos podem
ser:
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ENTENDA COMO ESTA SENDO
PROPOSTA MUDANÇAS NO NOSSO
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL
A Reforma tributária é a proposta de reformulação no
sistema tributário brasileiro buscando simplificar a
arrecadação
de
taxas,
impostos
e
contribuições,
substituindo cinco a nove tributos já existente (PIS,
COFINS, IPI, ICMS e ISS - PEC 45 e IPI, IOF, PIS,
Pasep, COFINS, CIDE-Combustíveis, Salário-Educação,
ICMS e ISS - PEC 110) pelo Imposto sobre Bens e
Serviços (IBS).
Enquanto que temos também, a criação da CBS
(Contribuição sobre bens e serviços), em substituição à
atual cobrança das alíquotas de PIS/Pasep e Cofins.
A nova CBS, com alíquota de 12%, é uma nova forma de
tributar o consumo, alinhada aos mais modernos modelos
internacionais de Imposto de Valor Agregado (IVA).
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O QUE MUDA COM A REFORMA
TRIBUTÁRIA EM NOSSO SISTEMA
TRIBUTÁRIO NACIONAL?
A principal mudança da primeira fase da reforma
tributária é o rearranjo dos impostos pagos atualmente
por meio da simplificação: a unificação do PIS (Programa
de Integração Social) e do Cofins (Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social), em um tributo de
valor agregado, o CBS (Contribuição sobre Bens e
Serviços).
A proposta do CBS é substituir PIS/Pasep sobre a folha,
PIS/PASEP sobre importação, PIS/PASEP sobre receitas,
Cofins sobre importação e Cofins sobre receitas em um
único imposto. Essa proposta é limitada aos tributos
federais sobre consumo. Os impostos municipais e
estaduais sobre consumo e serviços (o ISS e o ICMS)
não estão incluídos.

QUAIS SÃO AS PROPOSTAS ATUAIS
DA REFORMA TRIBUTÁRIA?
Atualmente, existem três propostas principais para a reforma tributária
no Brasil. Uma é de autoria da Câmara dos Deputados (PEC 45/2019),
outra é do Senado Federal (PEC 110/2019) e a última do Governo
Federal (PL 3887/2020).

VAMOS CONHECAR CADA
UMA DELAS
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PEC 45/2019
A proposta da Câmara dos Deputados substitui cinco tributos já
existentes (PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS) pelo Imposto sobre
Bens e Serviços (IBS), nos moldes dos impostos sobre valor
agregado (IVA) cobrados na maioria dos países desenvolvidos.
Essa alíquota uniforme do IBS será uma única alíquota para
tributar todas as operações com bens e serviços que tenham
como destino determinado estado ou município.
Além disso, a proposta também prevê o IBS com crédito
financeiro e tributação no local de destino, crédito imediato nas
aquisições
de
bens
destinados
a
ativo
imobilizado
(investimentos), manutenção do tratamento favorecido hoje às
micro e pequenas empresas, além de não haver previsão de
incentivos fiscais.

TRIBUTOS

EM

Imagem: Câmara dos Deputados
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A
Proposta
simplifica
o
sistema
tributário,
substituindo cinco tributos (PIS, Cofins, IPI, ICMS
e ISS) pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS)
A Transição vai demorar dez anos, sem redução
da carga tributária.
Proposta também cria o Imposto Seletivo Federal,
que incidirá sobre bens e serviços cujo consumo
se deseja desestimular, como cigarros e bebidas
alcoólicas.

Características do IBS
IMPOSTO SOBRE BENS E SERVIÇOS
terá caráter nacional, com alíquota formada pela soma das
alíquotas federal, estaduais e municipais; estados e municípios
determinam suas alíquotas por lei;
incidirá sobre base ampla de bens, serviços e direitos, tributando
todas as utilidades destinadas ao consumo;
será cobrado em todas as etapas de produção e comercialização
será não-cumulativo;
contará com mecanismo para devolução dos créditos acumulados
pelos exportadores;
será assegurado crédito instantâneo ao imposto pago na aquisição
de bens de capital;
incidirá em qualquer operação de importação (para consumo final
ou como insumo);
nas operações interestaduais e
estado e ao município de destino.

intermunicipais,

pertencerá

ao
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No modelo atual o IPI, PIS e COFINS são de competência Federal, sendo
que o ICMS é de competência Estadual, e o ISS de competência dos
Municípios.
Na proposta da PEC 45 a arrecadação será centralizada na União, que
através da criação de um comitê gestor fará a distribuição das respectivas
quantias.
A regulamentação do imposto se dará através de lei complementar, sendo
que sua alíquota será a soma do percentual Federal, Estadual e Municipal.
A autonomia dos entes acontecerá por meio das alíquotas, que poderão ser
fixadas por cada um, dessa forma, a alíquota não será uniforme.
Como alternativa para o fim da guerra fiscal entre os Estados e Municípios,
a PEC alterará a forma de cobrança, que se dará no destino. Além disso, a
proposta extingue e veda a instituição de qualquer benefício fiscal.
Em complementação será instituído um Imposto Seletivo (IS) Federal que
incidirá sobre bens e produtos, sendo pretende-se desestimular o consumo
por meio deles (extrafiscalidade).
A exemplo teríamos cigarros e bebidas alcóolicas, sendo que a cobrança
se dará em apenas uma etapa do processo (incidência monofásica), além
de incidir nas importações.
A base de cálculo do IBS abrangerá bens, serviços, tangíveis e
intangíveis, não importando sua denominação. Tributa basicamente todas
as utilidades destinadas ao consumo.
Como esse modelo de tributação pode
causar distorções, atingindo em maior
medidas as famílias mais pobres, então a
proposta prevê a criação de um modelo de
transferência de renda.
Nesse modelo parte do imposto pago por
elas
seria
devolvido
através
da
transferência de renda. Ou seja, no ato da
compra os consumidores informarão o CPF
que
será
cruzado
com
os
dados
informados
no
Cadastro
Único
dos
programas sociais.
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O imposto atenderá a não cumulatividade plena, permitindo o creditamento
do valor pago anteriormente – crédito financeiro. Seguirá a característica
do Imposto sobre Valor Agregado (IVA), ou seja, em outras palavras,
incidirá em todas as etapas da cadeia.
Entretanto, incidirá somente pelo valor atribuído a mais em cada operação,
gerando o recolhimento de apenas um tributo, conforme demonstra o
quadro abaixo:

Como se trata de tributo que unifica competências
tributárias de diferentes níveis na federação, há a
previsão da criação de um comitê gestor, via lei
complementar, que seria responsável pela arrecadação e
distribuição das receitas entre União, estados, Distrito
Federal e municípios.
A autonomia política e financeira dos entes seria
assegurada pela possibilidade de modificação da
alíquota referente às parcelas federais, estaduais ou
municipais do IBS. Nesse sentido, a PEC prevê
competência do Tribunal de Contas da União para
indicar as “alíquotas de referência”, que podem ou não
ser utilizadas pelos entes federativos. Ainda que não
haja previsão expressa, cogita-se que a alíquota total
seria fixada entre 20% e 25%.
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PEC 110/2019
A proposta de reforma tributária do Senado Federal substitui
nove tributos já existentes (IPI, IOF, PIS, Pasep, Cofins, CIDECombustíveis, Salário-Educação, ICMS e ISS) pelo Imposto
sobre Bens e Serviços (IBS), nos moldes dos impostos sobre
valor
agregado
(IVA)
cobrados
na
maioria
dos
países
desenvolvidos.
A alíquota do IBS poderá variar de acordo com cada produto e
cada serviço, mas deve ser a mesma em todo o território
nacional.

TRIBUTOS

EM
+
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A proposta de reforma tributária do Senado Federal
substitui nove tributos já existentes (IPI, IOF, PIS, Pasep,
Cofins, CIDE-Combustíveis, Salário-Educação, ICMS e ISS)
pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), nos moldes dos
impostos sobre valor agregado (IVA) cobrados na maioria
dos países desenvolvidos.
A alíquota do IBS poderá variar de acordo com cada produto
e cada serviço, mas deve ser a mesma em todo o território
nacional.
A PEC 110 alteraria a competência do Imposto sobre
Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), que
passaria
a
ser
Federal.
O
Imposto
sobre
a
Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) teria sua
base alargada, abrangendo aeronaves e embarcações.
Ambas alterações terão a arrecadação destinada aos
Municípios.
Além disso, a proposta acabaria por extinguir também
a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), e
esse por sua vez seria incorporado ao Imposto de
Renda (IRPJ).
Na proposta da PEC 110/2019 algumas operações que
hoje escapam da tributação do ICMS e ISS como
locação de bens, serão tributadas.
Os pontos mais importantes da PEC 110/2019 que
divergem da PEC 45/2019 estão na competência
tributária do IBS. A PEC 110/2019 prevê que o tributo
será estadual, e será instituído por intermédio do
Congresso Nacional. Neste ponto o Congresso terá
poder
de
iniciativa,
reservado
basicamente
a
representantes dos Estados e Municípios.
É importante analisar que nesta proposta serão
extintos 9 tributos, o IPI, IOF, PIS, Pasep, Cofins,
CIDE-Combustíveis, Salário-Educação, ICMS e ISS.
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O IBS da PEC 110/19 terá partilha de arrecadação entre a
União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Os recursos
de cada ente federativo serão designados conforme método
previsto nas regras constitucionais.
O
Governo
descreverá
estas
regras
e
novo
texto
constitucional proposto na Emenda, e os recursos serão
entregues conforme percentuais ali definidos.
Com o produto da arrecadação do IBS o governo entregará
um
percentual
a
fundos
constitucionais,
seguro
desemprego, BNDES, saúde e educação.
A PEC nº 110/219 tem conteúdo idêntico ao substitutivo
aprovado na comissão especial da PEC nº 293/04 da
Câmara dos Deputados. Além disso a proposta de reforma
tributária da PEC 110/2019 tem como principal objetivo a
simplificação do sistema tributário.
Juntamente temos nessa PEC a ideia de uma maior
atenção na tributação sobre a comercialização de bens e
prestação de serviços. Nas ações que esta PEC prevê
estão a extinção de alguns tributos e a criação de 2 novos
impostos:
IBS: Entre as propostas para o IBS (Imposto sobre bens
e serviços) está um imposto que incida sobre o valor
agregado. A maioria dos países desenvolvidos já utiliza
esse tipo de tributação.
Imposto seletivo sobre bens e serviços: Estamos vendo
aqui a possível criação de um imposto que vai incidir
somente sobre alguns bens específicos. O imposto é
semelhante aos excise taxes.
Para Fixar, temos:
Alíquota padrão.
Múltiplas alíquotas para bens e serviços.
Alíquotas
diferenciadas
para
remédios,
alimentos, transporte urbano, saneamento
básico e educação.
Alíquotas fixadas por Lei Complementar.
O imposto unificado será não cumulativo;
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PL 3887/2020
A proposta cria a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), em
substituição ao PIS/Pasep e à Cofins, que deverão ser extintos.
A proposta prevê o prazo de seis meses, a partir da publicação
da lei, para que o novo tributo entre em vigor.
A alíquota da CBS será de 12% para empresas em geral e de
5,9% para entidades financeiras como bancos, planos de saúde
e seguradoras.
As empresas optantes pelo regime do Simples Nacional seguirão
com o tratamento tributário favorecido. Contudo, o crédito
transferido será baseado no valor efetivamente pago pelas
empresas do Simples.
A Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços (CBS) está sendo
proposta pelo Governo Federal para substituir a Contribuição para o Programa
de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(Contribuição para o PIS/Pasep) e a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) em suas diversas modalidades: Contribuição para o
PIS/Pasep incidente sobre a receita; Contribuição para o PIS/Pasep incidente
sobre a folha de salários; Cofins incidente sobre a receita; Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação.
A Lei da CBS produzirá efeitos 6 meses após a sua
publicação, para que seus benefícios sejam visíveis
e concretizados no curto prazo.
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.
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A CBS foi estruturada com base no que se chama de
“IVA moderno”, ou seja, como um tributo que incide
apenas sobre o valor adicionado, de base ampla,
alíquota única, reduzidíssimas hipóteses de isenção
ou
tratamento
diferenciado,
não
incidente
na
exportação, mas incidente na importação.

As premissas fundamentais da CBS são:
a) incidência sobre base ampla, procurando capturar qualquer tipo de
consumo, sejam bens, serviços, ativos intangíveis, serviços financeiros ou
qualquer outra utilidade;
b) incidência sobre as receitas decorrentes de todas as operações de
circulação jurídica dos bens e serviços (sem sentido amplo, como definido
no item a), não se restringindo a determinadas etapas da cadeia
econômica, como ocorre, por exemplo, com o Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI));
c) crédito financeiro e imediato: todas as aquisições tributadas geram
crédito imediato, inclusive os investimentos, como aquisição de máquinas,
equipamentos e quaisquer outros ativos não-circulantes (como ativos
intangíveis).
Créditos acumulados poderão ser objeto de pedidos de ressarcimento
trimestralmente ou poderão ser compensados com quaisquer outros
tributos federais, inclusive contribuições previdenciárias e Imposto de
Renda na Fonte no pagamento de salários; e
d) alíquota uniforme, ou seja, não há distinção de carga tributária sobre o
consumo de bens, serviços ou intangíveis.
São essas premissas que garantem simplicidade para as empresas que
recolhem a CBS e transparência para o cidadão-contribuinte, que saberá
de fato quanto estará pagando ao governo federal quando do consumo de
bens, serviços ou outras utilidades.
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A legislação da Contribuição para
o PIS/Pasep, da Contribuição para
o PIS/Pasep-Importação, da Cofins
e da Cofins-Importação apresenta
problemas jurídicos e econômicos
relevantes, tais como:

PIS
&
COFINS

a) cumulatividade, tanto porque persiste existindo o regime de apuração
cumulativa quanto porque as hipóteses de apuração de créditos são
limitadas no regime de apuração não cumulativa, e nem todas as situações
de créditos acumulados geram ressarcimento ou compensação;
b) complexidade decorrente da necessidade de diversas regras distintas
para apuração de créditos a depender do tipo de despesa, além da
subjetividade na interpretação do conceito de “insumos” e a quais
atividades ele se aplica (se poderia ou não ser utilizado pelo comércio);
c) Deterioração da base de tributação, assimetria de tratamento entre os
contribuintes e incremento da complexidade em razão dos mais de 100
dispositivos que ampliam a relação de itens beneficiados com alíquota
zero, e mais de 20 regimes especiais que permitem aquisições com
suspensão de incidência;
d) falta de transparência sobre o valor efetivamente cobrado, já que a
alíquota prevista na lei pode incidir sobre bases muito distintas, há
incidência de tributos sobre tributos, além das restrições à nãocumulatividade, de lado, e os créditos presumidos ou ampliados, de outro.
A CBS terá aplicação homogênea de suas regras, as quais foram
construídas com base em modelos mais modernos de tributação sobre o
valor adicionado. As principais vantagens da CBS em relação às
contribuições substituídas são:
a) não cumulatividade plena, ou seja, todas as aquisições tributadas geram
crédito da CBS e os créditos acumulados poderão ser ressarcidos ou
compensados indistintamente, em qualquer situação;
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A CBS é um tributo cobrado das empresas, embora seu contribuinte de
fato seja o consumidor final.
Ao vender bens ou serviços (inclusive aqueles relacionados com a
economia digital), as pessoas jurídicas devem destacar o valor da CBS
na Nota Fiscal (ou documento equivalente, no caso de não haver
obrigatoriedade de emissão de Nota Fiscal, como é o caso das locações).
Segundo a regra geral do PL 3.887/20, a CBS
calculada mediante a aplicação da alíquota
bens ou serviços vendidos. Não se incluem
incidentes sobre essa mesma operação, ou
própria CBS.

destacada na Nota Fiscal é
de 12% sobre o valor dos
nesse valor outros tributos
seja, o ICMS, o ISS e a

Do valor total dos débitos de CBS (somatório dos valores destacados nas
Notas Fiscais de vendas) podem ser descontados os créditos de CBS que
a pessoa jurídica possui. Esses créditos são apropriados quando ela
adquire bens ou serviços de terceiros (somatório dos valores destacados
nas Notas Fiscais de compras).
Essa metodologia de confronto entre débitos e créditos garante a nãocumulatividade, ou seja, garante que não haja incidência do tributo “em
cascata” (em todas as etapas de circulação dos bens e serviços).
O valor de CBS devido pelas pessoas jurídicas resulta da diferença entre
a contribuição incidente sobre as vendas (débitos) e a contribuição
incidente sobre as compras (créditos).
Dessa forma, cada pessoa jurídica somente paga a CBS sobre o valor
agregado aos bens e/ou serviços que vende.
Observação: para facilitar o entendimento e a objetividade deste
documento, os termos “compra” e “venda” não estão sendo usados aqui
apenas com seu sentido jurídico-estrito, devendo ser considerado o
conteúdo econômico da operação (qualquer forma de transferência de
bens ou serviços para terceiros, como venda, permuta, cessão ou
licenciamento de direitos etc.)
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A CBS incide sobre a receita bruta decorrente das
operações com bens e serviços, tanto no mercado
interno como nas importações (artigos 1º e 2º do PL
3.887/20).
A definição de receita bruta consta do art. 12 do
Decreto-Lei nº 1.598/77, que a define como produto da
atividade de bens e serviços, não se restringindo a um
conceito pré-determinado de bem ou serviço (inciso IV).
Assim, os serviços financeiros de intermediação, o
serviço de leasing, a locação de bens móveis ou imóveis,
os serviços de franquia etc., embora possam ter um
conceito mais restrito para fins de incidência do Imposto
sobre Serviços (ISS), são tributáveis pela CBS.
A importação de serviços inclui as operações com
intangíveis, sejam elas cessões ou licenças de direitos
de distribuição, de uso de determinado software
(aplicativos), serviços de armazenamento (cloud) etc.
A CBS não incide sobre as receitas financeiras, sejam elas decorrentes de
aplicações financeiras, juros sobre capital próprio ou variação cambial
positiva, pois não se caracterizam como receita bruta.
O mesmo ocorre com outras receitas, como os dividendos ou o resultado
positivo de equivalência patrimonial, pois não decorrem de operações com
bens e serviços, ainda que sejam interpretados em seu sentido amplo, como
pretendido pelo inciso IV do Decreto-Lei nº 1.598/77.
A CBS foi desenhada sob a lógica econômica de um tributo sobre o consumo,
cobrado das várias empresas ao longo do processo de agregação de valor
(daí o nome IVA – Imposto sobre Valor Adicionado).

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 serão
contribuintes da CBS como todas as demais pessoas
jurídicas domiciliadas no país.
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PL 2337/2021
A proposta altera o IMPOSTO DE RENDA em três frentes de
mudanças, vejamos:

Quanto ao IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA
Ajuste da tabela do IRPF:
Atualmente, a tabela do IMPOSTO DE RENDA - Pessoa Física não é atualizada
desde 2015. Logo, muitos contribuintes sofrem a tributação que se fosse
atualizada nos dias de hoje, muitos estariam na faixa de isenção, de acordo
com índices da inflação.
A proposta vem para atualizar a tabela, assim segundo a proposta mais de 16
milhões de assalariados ficarão isentos. A reforma beneficia mais de 30
milhões de contribuintes com redução de imposto.
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O limite de isenção é aumentado em 31%. Os degraus intermediários da
escala também são ajustados, em escala decrescente com o nível de renda.
Seis milhões de contribuintes serão completamente desonerados do imposto.
Recursos no exterior
a nova proposta prevê que pessoas físicas residentes
no Brasil poderão optar por tributar recursos, bens ou
direitos de origem lícita mantidos no exterior a título
de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza.
Na prática, isso significa que bens e direitos no
exterior declarados em 2020 poderão ter o seu custo
atualizado, tributando a diferença a uma alíquota de
6%.
Atualmente não há regra nesse sentido.
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Desconto Simplificado
Hoje, com avanço tecnológico, é possível calcular o valor
exato que o cidadão tem de pagar. Com isso, o desconto
simplificado de 20% fica restrito a quem recebe até R$ 40
mil por ano.
Lembramos que o desconto simplificado foi criado para
facilitar o preenchimento da declaração numa época em
que era feita apenas em papel.
Esse é um ponto da reforma muito criticado, pois na
prática, grande parte da classe média tem um rendimento
superior a 40 mil reais anuais, mas se utiliza bastante do
simplificado.
Assim, deverão utilizar-se da declaração completa, logo, a
medida vai estimular o contribuinte a pedir nota fiscal,
sobre as despesas dedutíveis, e vale lembrar deverão
guardar os documentos no prazo de 5 (cinco) anos.

Valor de imóveis
no Projeto de Lei original, o governo propôs permitir a atualização do valor de
imóveis, com possível redução de alíquota do Imposto de Renda (IR) sobre
ganhos de capital na venda de imóveis.
No substitutivo, a proposta é opcional e prevê que a diferença entre o valor do
bem imóvel atualizado e o seu custo de aquisição será considerado acréscimo
patrimonial, integrando o custo de aquisição do bem da pessoa física.

Dessa forma, “incidirá Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza à alíquota de 4%”.
Nas regras atuais, a alíquota do IR sobre ganhos de
capital é de 15% a 22,5% e e ela só ocorre quando há
venda ou transferência da posse do imóvel.
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Tributação de lucros e dividendos:
atualmente
isenta
de
impostos,
a
distribuição de dividendos será tributada na
regra geral de 20%, inclusive nos casos que
houver distribuição disfarçada de lucros e
para
beneficiários
residentes
ou
domiciliados no exterior.
Há isenção
Simples.

total

para

o

contribuinte

do

Já para os outros (lucro real, presumido ou
arbitrado) a isenção é para os pagamentos
de
até
20
mil
reais
em
dividendos
distribuídos pelas empresas com receita
bruta inferior a 4,8 milhões de reais ao ano.
Um ponto bastante criticado na primeira
redação do projeto foi alterado e tornou
isenta a distribuição de dividendos de
Pessoa Jurídica brasileira para outra PJ
brasileira, caso esta seja controladora ou
coligada com no mínimo 20% de participação
daquela.
Lucros e dividendos recebidos por fundos de
Previdência e de Pensão se tornam isentos.

Quanto a INVESTIMENTOS FINANCEIROS
Atualmente os fundos fechados não possuem come-cotas e os abertos possuem
come-cotas (uma tarifa) com incidência em maio e novembro. O PL original
havia proposto a inserção de novos come-cotas come-cotas tributados em
novembro tanto para fundos abertos como fechados.
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O potencial de investimento na bolsa de valores é enorme. A simplificação facilita o
acesso ao mercado e traz segurança para que mais brasileiros possam investir.

ATIVOS DE RENDA FIXA (TESOURO DIRETO, CDB...)
Alíquota única de 15%. Acaba com atual escalonamento em função da duração da
aplicação:
22,5% até 180 dias
20% de 181 a 360 dias
17,5% de 360 a 720 dias
15% acima de 720 dias
Pessoas mais ricas, que podem deixar o dinheiro
parado por muito tempo, não podem ter mais
benefícios por causa disso.
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FUNDOS ABERTOS
Alíquota única de 15%.
Acaba com escalonamento de 22,5% a 15% em função da duração da aplicação.
Fim do "come-cotas" em maio.
Os rendimentos produzidos até 31 de dezembro de 2021 serão tributado pela alíquota
vigente nesta data.
Liberdade para o pequeno investidor para entrar e sair do fundo a qualquer tempo
sem pagar mais imposto por isso.

FUNDOS FECHADOS (MULTIMERCADOS)
Hoje, 22,5% a 15% na distribuição de rendimentos, na alienação,
amortização ou resgate de cotas.
Será alíquota única de 15% e o mesmo tratamento dos fundos
abertos para "comecotas".
Fundos exclusivos (utilizados por pessoas com mais recursos)
passam a pagar como os demais.
Chegou o momento de simplificar as regras e dar tratamento igual
para todos os investidores.

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (FII)
Fim da isenção sobre os rendimentos distribuídos a pessoa física no caso de FII
com cotas negociadas em bolsa a partir de 2022.
Tributação dos demais cotistas cai de 20% para 15% na distribuição de
rendimentos, na amortização e na alienação de cotas.
É preciso simplificar e harmonizar o tratamento tributário para todos os fundos
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Quanto ao IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA
REDUÇÃO DE IRPJ
Alíquota geral terá queda em duas etapas: dos atuais 15% para:
• 12,5% em 2022; e
• 10% a partir de 2023.
Adicional de 10% para lucros acima de R$ 20 mil por mês
permanece.

PAGAMENTO EM AÇÕES
Pagamentos de gratificações e participação nos resultados aos sócios e dirigentes feitos com
ações da empresa não poderão ser deduzidos como despesas operacionais.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
Vedação à possibilidade de deduzir juros sobre o capital próprio. Possibilidade foi criada
quando era difícil ter acesso a crédito e as empresas precisavam se autofinanciar com
recursos dos sócios.
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REORGANIZAÇÕES DE EMPRESAS
Novas regras para a reorganização de
empresas e tributação do ganho de capital na
venda de participações societárias.
Impede
o
aproveitamento
deduções
na
venda
das
societárias.

indevido
de
participações

As reorganizações empresariais são, muitas
vezes, utilizadas como forma para pagar
menos impostos. A medida visa evitar abusos
e deduções indevidas.
GANHO DE CAPITAL INDIRETO
Hoje, pode haver uma empresa intermediária na venda de ativos para pagar menos imposto.
Criam-se regras claras para apuração do ganho de capital em alienações indiretas de ativos
no Brasil por empresas no exterior.
Existem ferramentas para evitar interposições em negócios dentro do Brasil, mas é preciso
evitar em operações que passam pelo exterior. Alinhamento ao padrão internacional.

APURAÇÃO TRIMESTRAL DO IRPJ
Todas as empresas deverão apurar trimestralmente o IRPJ e CSLL Hoje, há duas opções:
trimestral e anual. Empresas com tributação anual precisam apurar e pagar estimativas
mensalmente. Será permitido compensar 100% do prejuízo de um trimestre nos três
seguintes.
A medida dá uniformidade aos regimes de tributação das empresas, reduz o tempo gasto
para apuração de impostos, reforça o caixa das empresas e favorece setores impactados por
sazonalidades.
SIMPLIFICAÇÃO
Aproximação das bases de cálculo de IRPJ e CSLL. Hoje, uma empresa precisa ter dois
registros muito diferentes para apurar tributos similares. Isso é custo para as empresas.
Reduzir custos desnecessários e aumentar a eficiência e a produtividade são nossas
prioridades. Possibilita simplificar as obrigações tributárias.
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CONTRIBUINTES

ATENÇÃO A
TRAMITAÇÃO

Acompanhe a tramitação dos Projetos que visam alterar o Sistema Tributário
Nacional:
PEC 45 Acessa a tramitação
PEC 110 Acesse a tramitação
PL 3887/2020 Acesse a tramitação
PL 2337/2021 Acesse a tramitação

Clique e
a
acompanhe dos
o
tramitaçã
projetos

A Comissão de Direito Tributário da OAB-AMAZONAS, realiza diversos
estudos voltados a promoção da Educação Fiscal dos Contribuintes e de toda
Sociedade.
O tema Reforma Tributária é sempre presente nos eventos promovidos pela
OAB-AMAZONAS realizados pela Comissão, para acompanhar mais sobre o
tema, siga nossas redes sociais e em caso de dúvidas, entre em contato
conosco, através do e-mail direitotributario@oabam.org.br.
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