
Como o IBS acaba com a bitributação na área 
de Tecnologia?

1.O objetivo principal do IBS é que as empresas não paguem 
nenhum imposto sobre a receita delas, acabando com a 
cumulatividade do ISS, ICMS, PIS/COFINS e IPI;

2.Quem paga o IBS é o consumidor final: o principal objetivo do 
modelo do IBS é tirar do setor produtivo todos os impostos, sobre 
tudo o que comprem e sobre tudo que vendam;

3.o IBS desonera de tributos todo o investimento: os créditos 
acumulados de investimentos DEVEM ser restituídos em dinheiro 
em 60 dias.  





10 Características do NOVO IBS

1.Alíquota Uniforme para bens e serviços dentro de cada ente da federação;
2.Respeito à autonomia Federativa;
3.Segurança, não surpresa e anterioridade expandida: transição em 10 anos: 

TRANSIÇÃO PARA OS BENEFÍCIOS ANTIGOS.
4.VEDA CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS
5. Absolutamente não cumulativo
6.Desoneração completa das exportações. 
7.Crédito financeiro integral e imediato para investimentos
8.Ressarcimento tempestivo de créditos (60 dias). 
9.Incidência sobre o preço líquido de tributos (alíquota por fora).
10.LANÇAMENTO DE OFÍCIO AUTOMATIZADO e arrecadação unificada e 

distribuição automática da receita entre os 3 entes federados.



3 FUNÇÕES DA ALÍQUOTA ÚNICA:

1. Acaba com a diferença entre bens/serviços;
2. Acaba com o lobby e a diferença entre setores por 

legalidades distintas;
3. Oferece transparência (NFE) ao consumidor-eleitor 

quanto paga no consumo, retirando as empresas 
desse debate e criando uma trava política e cidadã 
ao aumento da carga tributária
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UNIÃO ESTADOS MUNICÍPIOS
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Art. 146-B. Lei complementar instituirá imposto único sobre bens e 
serviços, uniforme em todo o território nacional, cabendo à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exercer sua competência 
exclusivamente por meio da alteração da alíquota.
JUSTIFICATIVA: o caput do art. 146-B estabelece que o IUBS será instituído por lei 
complementar, de caráter nacional, a exemplo do que ocorre com a Lei 
Complementar nº 116, que uniformizou a incidência do imposto sobre serviços (ISS). 
Entretanto, diferentemente do que ocorre com o ISS, a competência da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Município somente será exercida por meio da 
alteração de suas alíquotas. Não é permitida qualquer outra disposição relativa ao 
IUBS na legislação dos entes federativos, garantindo-se efetividade à uniformidade 
nacional do imposto e, ao mesmo tempo, autonomia financeira dos entes na gestão 
de seus orçamentos (preservação do pacto federativo).

Emenda 7 PEC 293-A/2004
Dep. Mendes Thame (PV-SP)

PEC 45/2019, do Deputado Baleia Rossi

http://www.ccif.com.br/wp-content/uploads/2018/08/PEC-e-JUSTIFICATIVA-Emenda-Mendes-Thame-1-1.pdf


DOS IMPOSTOS DA UNIÃO
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar;
VIII - bens e serviços, nos termos da lei complementar referida no art. 146-B, cabendo à União
exercer sua competência exclusivamente para alterar sua alíquota, mediante lei.
JUSTIFICATIVA: a proposta do IUBS supera o obstáculo de reformas tributárias tendentes a
abolir o pacto federativo, pois amplia a base tributável de Municípios, Estados, Distrito Federal e
União, permitindo que todos tributem bens e serviços, e lhes confere o poder de fixar sua
própria alíquota.

Emenda 7 com texto substitutivo global à PEC 293-A/2004
Dep. Mendes Thame (PV-SP) 
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DOS IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços
de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as
operações e as prestações se iniciem no exterior;
III - propriedade de veículos automotores.
IV - bens e serviços, nos termos da lei complementar referida no art. 146-B, cabendo
aos Estados e ao Distrito Federal exercer sua competência exclusivamente para
alterar sua alíquota, mediante lei.
JUSTIFICATIVA: a proposta do IUBS supera o obstáculo de reformas tributárias
tendentes a abolir o pacto federativo, pois amplia a base tributável de Municípios,
Estados, Distrito Federal e União, permitindo que todos tributem bens e serviços, e
lhes confere o poder de fixar sua própria alíquota.
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2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:
I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à
circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas
anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;
II - a isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário da legislação:
a) não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou
prestações seguintes;
b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores;
III - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços;
IV - resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de um terço
dos Senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as
alíquotas aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de exportação;
V - é facultado ao Senado Federal:
a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de iniciativa
de um terço e aprovada pela maioria absoluta de seus membros;
b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que
envolva interesse de Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e
aprovada por dois terços de seus membros;
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VI - salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do disposto no
inciso XII, "g", as alíquotas internas, nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas
prestações de serviços, não poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais;
VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou
não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado
de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do
Estado destinatário e a alíquota interestadual;
a) (revogada);
b) (revogada);
VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota
interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída:
a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto;
b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto;
IX - incidirá também:
a) sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda
que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como
sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio
ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço;
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b) sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos
na competência tributária dos Municípios;
X - não incidirá:
a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários
no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e
prestações anteriores;
b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e
gasosos dele derivados, e energia elétrica;
c) sobre o ouro, nas hipóteses definidas no art. 153, § 5º;
d) nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens
de recepção livre e gratuita;
XI - não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre produtos industrializados,
quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à
comercialização, configure fato gerador dos dois impostos;
XII - cabe à lei complementar:
a) definir seus contribuintes;
b) dispor sobre substituição tributária;
c) disciplinar o regime de compensação do imposto;
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d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o local das operações
relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços;
e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos
mencionados no inciso X, "a";
f) prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para outro Estado e exportação para o
exterior, de serviços e de mercadorias;
g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e
benefícios fiscais serão concedidos e revogados.
h) definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja
a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso X, b;
i) fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior
de bem, mercadoria ou serviço.
§ 3º À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do caput deste artigo e o art. 153, I e II, nenhum outro
imposto poderá incidir sobre operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações,
derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País.
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DOS IMPOSTOS DOS MUNICÍPIOS
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

I - propriedade predial e territorial urbana;
II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis,
por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de
garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;
III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em
lei complementar.
IV - (Revogado pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)
V - bens e serviços, nos termos da lei complementar referida no art. 146-B,
cabendo aos Municípios exercerem sua competência exclusivamente para alterar
sua alíquota, mediante lei.
JUSTIFICATIVA: a proposta do IUBS supera o obstáculo de reformas tributárias
tendentes a abolir o pacto federativo, pois amplia a base tributável de Municípios,
Estados, Distrito Federal e União, permitindo que todos tributem bens e serviços,
e lhes confere o poder de fixar sua própria alíquota.
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Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
b) a receita ou o faturamento;
(...)
IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.
§ 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições
incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não-cumulativas.
§ 13. Aplica-se o disposto no § 12 inclusive na hipótese de substituição gradual, total ou
parcial, da contribuição incidente na forma do inciso I, a, pela incidente sobre a receita
ou o faturamento.
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SEMINÁRIO DA FEITICEIRA
A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA CIDADÃ DO SÉC. XXI:  
Federalismo Cooperativo e Reforma Tributária 

Dia 26/04 - SEXTA-FEIRA
20h: Abertura - Prof. Tércio Sampaio Ferraz Junior
DEMOCRACIA, ESTADO DE DIREITO E DESAFIOS DO FISCO (E DA 
BUROCRACIA) NO SÉCULO XXI
Dia 27/04 - SÁBADO
10h: Mesa 1: DESAFIOS PARA UMA LEI ORGÂNICA DA 
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA CIDADÃ DO SÉC. XXI 
Moderação, análise e comentários: Prof. Tércio Sampaio Ferraz Júnior
Expositores: 
Análise & Comentários - 15 minutos por participante:
Kléber Cabral - Presidente do SINDIFISCO 
Alfredo Maranca - Presidente do SINAFRESP e FISCO BRASIL
Rodrigo Spada - Presidente da AFRESP
Hélio Campos - Presidente do SINDAF 
Cássio Vieira - Presidente da ANAFISCO
Mauro Silva- Presidente da UNAFISCO



Muito Obrigado!
Eurico Marcos Diniz de Santi

eurico.santi@fgv.br
011 99113-3780

mailto:eurico.santi@fgv.br
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