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A melhor reforma é aquela que entrega 

SIMPLIFICAÇÃO IMEDIATA ao contribuinte, 

sem que nenhum dos atores tenha ganho 

excessivo em detrimento dos demais.



STAKEHOLDERS 
(ATORES)



Sociedade e Contribuintes
• Perdas:

• Aumento de carga tributária, porque:
• Aumento de preço do Setor de serviços, em relação ao que se paga 

hoje
• Ex.: igualação da tributação das escolas e das guloseimas

• Previsão de a União financiar os fundos vai demandar ela aumentar 
sua carga tributária

• Queda na qualidade dos serviços públicos municipais prestados – em 
caso de os Municípios não conseguirem cobrir, com a receita do IBS, 
a arrecadação do ISS

• Aumento dos preço em geral – em caso de os Municípios perdedores 
conseguirem aumentar suas alíquotas para manterem seus serviços 
públicos



Sociedade e Contribuintes

• Perdas (cont.):
• Regra de transferência origem para destino complexa, longa e 

engessada, gerando insegurança jurídica

• Ganhos: ---



União

• Perdas:
• Base de serviços
• IVA-Dual e IBS são deficitários – demandam que a União financie a 

composição de fundos e pagamento de créditos acumulados

• Ganhos: ---



Estados

• Ganhos:
• Base de serviços (em prejuízo dos Municípios e da União)
• Criação de fundos para cobrir o caráter deficitário do IVA-Dual e 

do IBS (em prejuízo da União)

• Perdas:
• Gerir, por longo tempo, dois sistemas tributários, com muita 

complexidade



Municípios
• Perdas:

• Base de serviços – todos os Municípios perdem receita, de forma 
crescente, ao longo dos anos

• Gerir, por longo tempo, dois sistemas tributários, com muita 
complexidade 

• Saem de um sistema de gestão extremamente simples – para os 
Municípios e para seus contribuintes – para um sistema de alta 
complexidade, onde aumentará a sonegação, passando também a 
ser devedor de créditos acumulados, a exemplo dos Estados (não 
cumulatividade não é um dogma – vai depender da alíquota 
máxima)



Números das Perdas e Ganhos (com IBS)

SESCON, 2019.



Números das Perdas e Ganhos (com IBS)
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- 14%

UNIÃO
37%

ESTADOS
42%

MUNICÍPIOS
21%

NOVA PARTICIPAÇÃO
SOBRE CONSUMO



ESTADOS
32%

MUNICÍPIOS
68%

PARTICIPAÇÃO SERVIÇOS
ATUAL

ESTADOS
66%

MUNICÍPIOS
34%

PARTICIPAÇÃO SERVIÇOS
IVA DUAL

- 51%

+ 109%

No IBS, parte do aumento da arrecadação dos 
serviços para os Estados é retirada da União; no 
IVA Dual, esse aumento é retirado somente dos 
Municípios.

Números das Perdas e Ganhos
(com IVA-Dual)



Números das Perdas e Ganhos



Estados podem Ampliar sua Base

RENÚNCIA FISCAL ICMS 2019:

+ de R$ 100,0 bilhões

(até out.2019: R$ 97,2 bilhões)

CONFAZ, 2019.

ARRECADAÇÃO ICMS 2019:

R$ 509,8 bilhões

FEBRAFITE, 2019.
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