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Neutralidade está garantida? 

Nova lei pode acatar a regra contábil?

A princípio contempla apenas os tributos federais, o que fazer em 
relação ao ICMS, ISS?

Complexidade do sistema tributário no Brasil

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

+85 2.000

Disputas adm. 
e judiciais

Custo de compliance

Brasil: 2.038 horas/ano

Média demais países: 251 horas/ano



Medidas Tributárias defendidas pela atual
Equipe econômica

Aumento de Imposto de Renda sobre aplicações financeiras

Extinção do Reiq (Regime Especial da Indústria Química)

Redução dos créditos tributários de IPI gerados pela indústria de refrigerantes

Aumento da contribuição previdenciária dos servidores públicos federais – 11% para 14%

Tributação de investimentos em letras de câmbio (Letra de Câmbio Imobiliário e Letra de Crédito do Agronegócio)

Redução de créditos presumidos de PIS/COFINS

Fonte: Documento “Panorama Fiscal Brasileiro” apresentado pelo Ministério da Fazenda em 
11/12/2018



Programa 
“Nos Conformes”



Lei Complementar nº 1.320
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Orientação & Atendimento

Auto regularização

Compliance tributário

Controle & Aprimoramento 

fiscalizatório

Redução de litígios

Estímulo ao cumprimento 

voluntário das obrigações 

tributárias

Simplificação do sistema 

tributário estadual

Boa-fé e previsibilidade de 

condutas

Segurança jurídica pela 

objetividade e transparência na 

aplicação da legislação

Publicidade e transparência na 

divulgação de dados e 

informações

Concorrência leal entre os 

agentes econômicos
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Classificação dos Contribuintes por Perfil de Risco 
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A classificação está distribuída entre 6 faixas de

riscos de exposição de passivos tributários, sendo

que o contribuinte classificado na faixa “E” é aquele

que apresenta maior exposição, enquanto que o

classificado na faixa “A+” apresenta menor exposição.

NC
E

D
C

B
A

A +

Os contribuintes paulistas serão classificados por perfil de risco, observados três

critérios:

▪ Adimplência ou inadimplência com o Fisco paulista;

▪ Inconsistências entre a escrituração e os documentos fiscais emitidos ou 

recebidos; e

▪ Regularidade tributária de seus fornecedores.

O contribuinte analisado 

será enquadrado em 

uma das faixas de 

classificação para cada 

um dos critérios 

descritos ao lado, 

considerando todos os 

seus estabelecimentos 

em conjunto



Classificação dos Contribuintes por Perfil de Risco 
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56%Adimplência

Classificação 

dos 

Fornecedores

Aderência das 

Obrigações 

Acessórias

Classificação 

Geral A classificação dos contribuintes 

será determinada com base na 

avaliação individual de 3 “pilares” 

que serão convertidas na 

classificação geral do contribuinte



Contrapartidas Progressivas ao Contribuinte
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C

A + A B C

Análise Fiscal Prévia (AFP), consistente na realização de trabalhos analíticos ou de 

campo por Agente Fiscal de Rendas, sem objetivo de lavratura de auto de infração 

e imposição de multa.

P P O O

Renovação de regimes especiais concedidos na Lei Estadual/SP nº 6.374/ 1989, 

observando-se procedimentos simplificados.
P P O O

Efetivação da restituição do imposto pago antecipadamente em razão de 

substituição tributária com procedimentos simplificados.
P P O O

Autorização para apropriação de crédito acumulado com procedimentos 

simplificados
P P P O

Autorização para pagamento do ICMS relativo à importação de mercadoria oriunda 

do exterior mediante compensação em conta gráfica.
P P P O

Autorização para pagamento do ICMS relativo à substituição tributária, oriunda de 

outro estado, cujo valor do imposto não tenha sido anteriormente retido, 

mediante compensação em conta gráfica, ou recolhimento por guia especial até o 

dia 15 do mês subsequente.

P P O O

Inscrição de novos estabelecimentos do mesmo titular no cadastro de 

contribuintes,   com procedimentos simplificados.
P P P P

Transferência de crédito acumulado para empresa não interdependente, 

observando-se procedimentos simplificados, na forma e condições estabelecidas 

em regulamento, desde que gerado em período de competência posterior à 

publicação dessa lei complementar, respeitando o limite anual previsto no 

regulamento.

P O O O

A +



Timeline
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Lei Complementar Consulta Pública Fase de testes Regulamentação
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Instituição de Programa de Estímulo à Conformidade Tributária - Pró-
Conformidade - Consulta Pública RFB 04/2018

Estímulo aos contribuintes adotarem 

BOAS PRÁTICAS

Classificação dos contribuintes

Metodologia sugerida pela OCDE

Fiscalização direcionada



▪ Os contribuintes serão classificados nas categorias “A”, “B” 

e “C”;

▪ Levará em consideração o ano corrente e até os últimos 4 

(quatro) anos-calendário, a partir de 2016;

▪ Classificação estas nos meses:

I. Fevereiro – Simples Nacional;

II. Março – Regime Especial de Fiscalização

III. Abril – Demais contribuintes

Classificação

Classificação “A”

▪ Informação Prévia sobre indício de Infração

▪ Atendimento presencial prioritário

▪ Prioridade nas análises perante a RFB, 

inclusive em restituições

▪ Certificado de Conformidade Tributária

Classificação “C”

▪ Inclusão no Regime Especial de Fiscalização

▪ Aplicação prioritária das medidas coercitivas, 

inclusive cassação dos benefícios fiscais

Incentivos

Consulta Pública RFB 04/2018 - Pró-Conformidade 
(vigência a partir de 1º de janeiro de 2019) 



Define Metodologia de Cálculo da 

Exclusão do ICMS da base de Cálculo 

do PIS e da COFINS
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Solução COSIT nº 13/2018



Cunho
Arrecadatório



Definições da RFB
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ICMS recolhido
(-) Benefícios

fiscais

Saldo credor de 

ICMS

PIS e COFINS -

regimes

Cálculo

proporcional

Novo 

Contencioso



Maria Isabel Ferreira

Muito Obrigado!!!


