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Cenário Atual

363.779

Mudanças de Regras

363.779 mudanças em 28 

anos = 31 normas por dia

Número de tributos 

no Brasil
Quantidade de 

obrigações acessórias

255 mil processos administrativos 

pendentes de decisão

+R$ 150 Bilhões em discussão

+900 dias para obter decisão 

administrativa

Brasil: 1.501 horas/ano

Média demais países: 

251 horas/ano

+85 2.000

Disputas adm. 
e judiciais

Alíquota dos tributos
Não há clareza

quanto ao valor exato

que se paga de 

tributos nas

operações – desde a 

produção até o 

consumidor final

Custo de 
compliance



6© 2019 KPMG Assessores Ltda., uma sociedade simples brasileira, de responsabilidade limitada, e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (“KPMG 

International”), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil.

Document Classification: KPMG Confidential

6

Document Classification: KPMG Confidential

Propostas para a reforma tributária Brasileira:

I. PEC 45 – Câmara dos Deputados - Proposta de Bernard Appy /

CCIF-FGV

II. PEC 110 – Senado Federal – Dep. Hauly

III. Propostas Governo Federal:

I. CBS

II. Mudanças no imposto de renda pessoa jurídica e Tributação de dividendos

III. Mudanças no imposto de renda de pessoas físicas

IV. Desoneração da folha

V. Imposto sobre pagamentos

IV. Outras Propostas

Panorama Fiscal Brasileiro



Reformas na carga sobre consumo
➢ “Plano A” – Ampla reforma constitucional, a qual dependerá de uma série de ajustes e longo 

processo de votação (Emendas Constitucionais); e

➢ “Plano B” – Reformas Infra-Constitucional (menores e faseadas).

De acordo com o que vem sendo dito, a Reforma Tributária tem 3 focos principais:

✓ Simplificação da tributação no Brasil;

✓ Redução da evasão fiscal; e

✓ Redução da burocracia.

Importante é que as Propostas de Reforma não têm como foco a redução de arrecadação.



Comparativo
PEC nº 110/2019, PEC nº 45/2019 

e Projeto de Lei nº 3.887/2020



Propostas em discussão
Comparativo Propostas

PEC nº 110/2019

Extingue: IPI, IOF, 

PIS, Pasep, 

COFINS, CIDE-

Combustíveis, 

Salário-Educação, 

ICMS e ISS

Institui: Imposto 

sobre Bens e 

Serviços (IBS) Dual 

(Federal e 

Estadual/Municipal)  

+ Imposto Seletivo

PEC nº 45/2019

Extingue: PIS, 

COFINS, IPI, ICMS 

e ISS

Institui: Imposto 

sobre Bens e 

Serviços (IBS)

Projeto de Lei 

nº 3.887/2020

Extingue: PIS 

(Faturamento, 

Importação e 

FOPAG) e COFINS 

(Faturamento e 

Importação)

Institui: Contribuição 

Social sobre 

Operações com 

Bens e Serviços 

(CBS)

Tributos que 

serão extintos e 

“novos” tributos 

que serão criados 

em substituição



Propostas em discussão
Comparativo Propostas (cont.)

PEC nº 110/2019

Competência 

“Dividida”, sendo: 

(i) IBS Federal –

União; e

(ii) IBS 

Estadual/Municipal 

(Competência 

partilhada entre 

Estados e 

Municípios)

PEC nº 45/2019

Competência 

Federal, porém 

partilhada entre 

União, Estados e 

Municípios

Projeto de Lei 

nº 3.887/2020

Competência  

Federal, com gestão 

exclusiva da União

Competência 

Tributária



Propostas em discussão
Comparativo Propostas (cont.)

PEC nº 110/2019 PEC nº 45/2019 Projeto de Lei 

nº 3.887/2020

CBS – Incidirá sobre as 

operações envolvendo 

bens e serviços, 

direitos, tangíveis e 

intangíveis, tanto em  

operações no mercado 

interno quanto nas 

importações. 

Não incidirá nas 

operações de 

exportação 

Base de 

incidência

IBS
Incidirá sobre as operações envolvendo bens e 

serviços, incluindo a exploração de bens e 

direitos, tangíveis e intangíveis, nas operações 

no mercado interno e na importação. 

Não incidirá nas operações de exportação 



Propostas em discussão
Comparativo Propostas (cont.)

PEC nº 110/2019

Serão implementadas 

por Lei Complementar, 

a qual fixará as 

alíquotas, existindo 

uma alíquota padrão, 

porém podendo serem 

fixadas alíquotas 

diferenciadas para 

determinados bens e 

serviços, mas com 

aplicação uniforme em 

todo País

PEC nº 45/2019

Poderá ser fixada uma 

parcela da alíquota 

total para cada ente 

federativo (uma 

espécie de “sub-

alíquota”), aplicável a 

todos os bens e 

serviços destinados a 

cada ente federado. 

Porém, a alíquota será 

única para todos os 

bens e serviços lá 

consumidos 

Projeto de Lei 

nº 3.887/2020

Regra geral e 

Importação -

12%

Instituições Financeiras 

e afins - 5,8%

Alíquotas 

Estimadas



Propostas em discussão
Comparativo Propostas (cont.)

PEC nº 110/2019 PEC nº 45/2019 Projeto de Lei 

nº 3.887/2020

Alíquotas 

Estimadas

As 3 propostas apresentam a adoção do regime de “Crédito 

Financeiro”, permitindo a apropriação de créditos a serem 

descontados dos valores devidos (IBS ou CBS), garantindo, ainda, a 

sua devolução na forma de compensação com outros tributos 

(remanescentes) ou ressarcimento em espécie. 

Inclusive, não há restrições explícitas quanto a possibilidade de 

apropriação de créditos decorrentes de bens e/ou serviços 

caracterizados como sendo de “uso ou consumo”. 



Propostas em discussão
Comparativo Propostas (cont.)

PEC nº 110/2019
Autoriza a 

concessão de 

benefícios fiscais 

tanto para o IBS 

Federal quanto para 

o IBS 

Estadual/Municipal, 

envolvendo: 

(i) alimentos, 

(ii) medicamentos, 

(iii) transporte 

coletivo, 

(iv) bens do 

imobilizado, (v) 

saneamento básico 

e (vi) educação

PEC nº 45/2019

Não permite a 

concessão de 

benefícios fiscais 

Projeto de Lei nº 3.887/2020

Isenção: (i) templos de qualquer culto; (ii) 

partidos políticos; iii) sindicatos, federações 

e confederações; e (iv) condomínios 

edilícios residenciais. Também são isentas 

as receitas: (i) prestação de serviços ao 

SUS; (ii) produtos cesta básica (Anexo I); 

(iii) serviços de transporte coletivo; (iv) 

venda de imóvel residencial para pessoa 

natural (fora do RET); (v) venda de equip. e 

serviços para Itaipu; (vi) fornecimento de 

energia realizado pela Itaipu; (vii) atos 

praticados entre cooperativas e seus 

associados; e (viii) Zona Franca de Manaus 

e Áreas de Livre Comércio

Benefícios 

Fiscais



Propostas em discussão
Comparativo Propostas (cont.)

PEC nº 110/2019 PEC nº 45/2019 Projeto de Lei 

nº 3.887/2020

Regime Monofásico: 

(i) gasolinas e suas 

correntes; (ii) óleo diesel e 

suas correntes; (iii) gás 

liquefeito de petróleo 

(GLP), derivado de 

petróleo ou de gás natural; 

(iv) gás natural; (v) 

querosene de aviação; (vi) 

biodiesel; (vii) álcool, 

inclusive para fins 

carburantes; e (viii) 

cigarros e cigarrilhas

Regimes 

Especiais

Não são autorizados regimes especiais

pelos projetos das PECs nº 110/2019 

e 45/2019



Propostas em discussão
Comparativo Propostas (cont.)

PEC nº 110/2019

A arrecadação será 

partilhada entre União, 

Estados, Distrito 

Federal e Municípios 

mediante entrega de 

recursos a cada ente 

federativo conforme 

aplicação de 

percentuais sobre a 

receita bruta do IBS 

(repasse de cota-parte) 

PEC nº 45/2019

Cada ente terá sua 

parcela no montante 

arrecado mediante a 

aplicação de sua “sub-

alíquota” sobre a base 

de cálculo do imposto 

Projeto de Lei 

nº 3.887/2020

Total arrecadado fica 

com a União 

Partilha da 

Arrecadação



Propostas em discussão
Comparativo Propostas (cont.)

PEC nº 110/2019

1 ano + 5 anos

Durante 1 ano é 

cobrada uma 

contribuição “teste” de 

1% sobre a mesma 

base de incidência do 

IBS. Posteriormente, a 

transição dura 5 anos, 

sendo os atuais 

tributos substituídos 

pelos novos tributos à 

razão de 1/5 ao ano

PEC nº 45/2019

2 anos + 8 anos

Durante 2 anos é 

cobrada uma 

contribuição “teste” de 

1% sobre a mesma 

base de incidência do 

IBS. Posteriormente, a 

transição dura 8 anos, 

sendo os atuais 

tributos substituídos 

pelos novos tributos à 

razão de 1/8 ao ano 

Projeto de Lei 

nº 3.887/2020

6 meses após a 

publicação da Lei 

(vacatio legis) Porém, 

serão válidos os 

créditos de PIS e 

COFINS regularmente 

apropriados e não 

utilizados até o dia 

imediatamente anterior 

à data em que a CBS 

entrar em vigor

Período de 

transição
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assuntos 
tributários em 
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ICMS na BC de PIS/COFINS
Principais assuntos tributários em disputa



ICMS na base de cálculo de PIS/COFINS
Principais assuntos tributários em disputa (cont.)

Como viabilizar a recuperação dos valores?
Processo de execução? Pedido administrativo (habilitação e PER/DCOMP)?

Como devem ser reconhecidos os valores?
É uma receita? Ativo contingente? Deve ser constituída provisão dos valores?

Qual o valor a ser excluído (Cosit x destacado / ICMS próprio / ICMS-ST / DIFAL / FECP)?

Qual o momento do reconhecimento (trânsito em julgado x habilitação x compensação)?

Qual a melhor forma para cálculo da atualização monetária?
Existem períodos com apuração de saldo credor?

PIS/COFINS apurados são pagos ou compensados?



ICMS na base de cálculo de PIS/COFINS
Principais assuntos tributários em disputa (cont.)

Existem reflexos para fins de tributação do IRPJ/CSLL? E do PIS/COFINS?
A receita financeira é tributável? Esta tributação está sujeita às regras da época?

Nos casos de cálculo do indébito retroativo, quais documentos devo levantar?
Relatórios gerenciais, livros, balancetes, EFD ICMS/IPI, EFD Contribuições, Dacon, 

SINTEGRA, IN/86, guias?

Vou precisar montar um controle dos indébitos e atualização? E as 

compensações? Qual o prazo para utilização dos valores?

E o meu preço/margem?

Meu ERP precisa ser parametrizado?



ICMS na base de cálculo de PIS/COFINS
Principais assuntos tributários em disputa (cont.)

Teses similares

• Exclusão do ISS da base de cálculo do PIS/COFINS;

• Exclusão do ICMS/ST da base de cálculo do PIS/COFINS;

• Exclusão do ICMS e ISS da base de cálculo da CPRB;

• Exclusão do PIS/COFINS da base de cálculo da CPRB.

• Exclusão do ICMS da base do IRPJ e da CSLL (empresas 

que optantes pelo lucro presumido);

• Exclusão do PIS/COFINS da sua própria base.



Revogação de benefícios SP
Principais assuntos tributários em disputa



Revogação de benefícios SP
Principais assuntos tributários em disputa (cont.)

Em 15/10/2020 foi publicada pelo poder 

legislativo a Lei 17.293/20, que 

estabeleceu medidas voltadas ao ajuste 

fiscal e ao equilíbrio das contas públicas.

Por meio deste instrumento, o poder 

executivo ficou autorizado a reduzir os 

benefícios fiscais e financeiros-fiscais 

relacionados ao ICMS.



Revogação de benefícios SP
Principais assuntos tributários em disputa (cont.)

Validade dos benefícios
Atualmente estão válidos até 31/12/2020. A prorrogação para 31/12/2022 deverá ainda passar 

por aprovação do CONFAZ.

Alteração no preço/margem
Avaliação dos impactos junto aos fornecedores e clientes.

Ajustes na parametrização de sistema
Necessidade de readequação de parâmetros nos sistemas internos, ERP e soluções fisicais para 

a correta informação (valores, notas fiscais e obrigações acessórias).

Reavaliação da operação/cadeia logística
Oportunidade para estudo de malha logística visando eficiência na cadeia de suprimentos, bem 

como a tributária com possibilidade de exploração de benefícios fiscais em outros estados.



Lei Complementar  
160/17
Principais assuntos tributários em disputa



Lei Complementar 160/17
Principais assuntos tributários em disputa (cont.)

A Lei Complementar nº 160/2017 estabeleceu serem subvenções 
para investimento os benefícios e incentivos concedidos pelos 
Estados e pelo Distrito Federal.

Esta regra aplica-se inclusive para:

▪ aos processos administrativos e judiciais ainda não 
definitivamente julgados;

▪ aos incentivos e aos benefícios fiscais de ICMS instituídos em 
desacordo com a CF/88, por legislação estadual publicada até 
a data de início de produção de efeitos da LC 160/2017, desde 
que atendidas as respectivas exigências formais previstas 
nessa mesma lei complementar



Lei Complementar 160/17
Principais assuntos tributários em disputa (cont.)

SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT 
nº 11, de 04 de março de 2020

“As subvenções para investimento podem, 
observadas as condições impostas por lei, deixar 
de ser computadas na determinação do lucro 
real. 
A partir do advento da Lei Complementar nº 160, 
de 2017, consideram-se como subvenções para 
investimento os incentivos e os benefícios 
fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS 
concedidos por Estados e Distrito Federal.”

SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT 
nº 15, de 18 de março de 2020

“O valor correspondente ao crédito outorgado de 
ICMS pelo Estado de São Paulo, com base no art. 
41 do Anexo III do Regulamento do ICMS, 
aprovado pelo Decreto nº 45.490, de 30 de 
novembro de 2000 c/c a Portaria CAT nº 35, de 26 
de maio de 2017, é uma receita que pode ser 
excluída da base de cálculo do IRPJ, por ser 
legalmente considerado uma subvenção para 
investimento, desde que observados os requisitos 
estabelecidos na legislação de regência.”
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Recuperação 
Créditos 
Tributários
Principais assuntos tributários em disputa



Conceito 
Restritivo

IPI

Conceito 
Extensivo

IRPJ

Leading 
Case

RESP 
1.221.170

Parecer 
Normativo

05/2018

IN 1.911/19

Essencialidade e 

Relevância

Recuperação Créditos Tributários

Evolução sobre o conceito de “insumo”

Oportunidades Tributárias 
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Principais assuntos tributários em disputa (cont.)



Novas Reflexões
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Recuperação Créditos Tributários
Principais assuntos tributários em disputa



MONETIZAÇÃO 
DE CRÉDITOS
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relevantes 
mais recentes



Decisões judiciais relevantes mais recentes 



Decisões judiciais relevantes mais recentes (cont.) 
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