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Virtude das PEC 45 e 110: 

colocar o tema na
prioridade do Congresso
Nacional e debate nacional



Mas....
• IBS é o telhado; não as fundações de um novo 

sistema tributário;

• Reforma é um processo; não um evento

• A junção de tributos da União, Estados e 
Municípios, gera ENORME efeito redistributivo 
(de Municípios e União para Estados).



Mas....

• A nacionalização e simplificação da 
legislação tributária (27 ICMS’s em 1 
ICMS; 5.570 ISS’s em 1 ISS) é o primeiro e 
mais urgente demanda da sociedade 
(Regra vs Exceção)

• No contexto de crise não dá para cogitar
aumento de carga tributária
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SOLUÇÕES NA 
BASE DO 

CONSUMO

. 1 ICMS NACIONAL 

. 1 ISS NACIONAL

. MELHORAR A CBS

. FOLHA

RESOLVEM OS PRINCIPAIS 
PROBLEMAS



Novo ICMS

• ICMS no destino – Redução da alíquota interestadual por Resolução do 
Senado

• Nº restrito de alíquotas efetivas de ICMS
• Resolução do Senado – Alíquotas padrão

• Leis Estaduais – enquadramento das alíquotas (SH)

• Previsão de ICMS “por fora”

• Legislação Nacional
• Lei complementar nacional

• Resolução Comitê Gestor do ICMS: Regulamento Nacional

• Portal nacional com a legislação do ICMS



Novo ICMS

• Documento fiscal eletrônico parametrizado e guia de arrecadação única

• Fortalecimento da não cumulativade
• Crédito vinculado ao pagamento (lastro financeiro)

• Câmara de Compensação

• Ampliação do crédito financeiro

• Mitigação da Regressividade
• Alíquota reduzida para produtos essenciais

• Subvenções para baixa renda no ICMS (via orçamento estadual)



Novo ICMS

• Comitê Gestor Nacional do ICMS
• Governança por representantes dos Estados

• Corpo técnico por representantes das Administrações Tributárias estaduais

• Poder meramente regulamentar

• Especificação e manutenção dos sistemas de gestão do Novo ICMS

• Integração com as Administrações Tributárias e Procuradorias estaduais

• Câmara de compensação

• Orçamento próprio



Novo ICMS (Melhorias Específicas para 
o Setor)

• Possibilidade de alíquota baixa para produtos in natura

• O crédito pago propiciará:
• à agroindústria exportadora a utilizar de forma mais ágil e plena os créditos dos 

insumos da produção agrícola, sem procedimentos complexos de restituição.

• ao pequeno produtor utilizar o crédito dos insumos de forma mais ágil e plena

• Com a legislação nacionalizada:
• pode haver regime especial válido nacionalmente para a produção destinada à 

exportação. O trânsito aduaneiro sempre brigou com o ICMS.

• pode haver diferimento interestadual.



Novo ICMS (Melhorias Específicas para 
o Setor)

• Os pequenos produtores, com o sistema único de nota fiscal (NFe), 
poderão vender seus produtos à distância sem ter de aprender diversas 
legislações. Com isso, o produtor pode se especializar e sofisticar a sua 
produção em agroindústria. O produtor de leite pode mais facilmente 
produzir laticínios para venda direta, vinho, alcoolquímica, etc.



Novo ISS

• Preponderantemente no destino

• Alíquota

• Única por Município

• Mínima 2% e Máxima 5%

• Por fora

• Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFSe) parametrizada e guia de 
arrecadação nacionais



JÁ ESTÁ 
PRONTO!



Novo ISS

• Legislação Nacional
• Lei complementar nacional
• Portal nacional de toda a legislação
• Resolução Comitê Gestor: Regulamento Nacional

• Clarear o conceito constitucional de serviço



Novo ISS

• Comitê Gestor Nacional

• Governança por representantes dos Municípios

• Corpo técnico por representantes das Administrações Tributárias municipais

• Poder meramente regulamentar

• Especificação e manutenção dos sistemas de gestão do Novo ISS

• Integração com as Administrações Tributárias e Procuradorias municipais

• Orçamento próprio

• Arrecadação distribuída imediatamente do banco para as contas dos entes



Diagnóstico do Sistema Atual
ICMS e PIS COFINS “Campeões” na Indústria
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Fonte: Doing Business 2020 – Comparing Business Regulation in 190 Economies. World Bank Group. 
17th edition.

59% ICMS

Economy
Overall 
ranking

Time to
comply
(hours)

Brazil 184 1501

Ecuador 147 664

Senegal 166 416

Paraguay 126 378

Poland 77 334

Argentina 170 311.5

Chile 86 296

Angola 106 287

Colombia 148 255.5

Portugal 43 243

Germany 46 218

United States 25 175

Russian Federation 58 159

Switzerland 20 63

Estonia 12 50

Qatar 3 41

China 2 34.5

Bahrain 1 22.5

Diagnóstico do Sistema Atual
ICMS “Campeão” no Banco Mundial



Perda de Receitas para os Municípios

CRESCIMENTO REAL

2005 - 2018
RECEITA PROJETADA 

DOS MUNICÍPIOS ISS

IBS

R$ 206 bi 
em 15 anos

MAIS AUTONOMIA FINANCEIRA 
PARA OS PEQUENOS MUNICÍPIOS



PERDAS COM AS 
ATUAIS PROPOSTAS

• Complexidade – vários anos com dois sistemas tributários em 
paralelo

• Aumento dos preços em geral:
• Municípios e Estados perdedores elevarão a alíquota para 

repor perdas de receita
• Serviços: 

• Complexidade para empresas prestadoras de serviço
• Mitigação do crédito financeiro ou aumento de alíquota



Números das 
Perdas (IBS)

SESCON, 2019.



INSS

• Redução da tributação da folha de salários 

Alíquota da Contribuição Patronal 
Previdenciária (CPP) será tanto menor:

• Quanto maior for a massa salarial da 
empresa

• Quanto mais empregados ela contratar

• Marketplace contribuindo para o sistema da 
seguridade



CBS

Opções:
✓12% não cumulativo
✓5,8% cumulativo (igual Bancos)

✓Por fora



FRENTES DE TRABALHO

PEC 110
✓ Emendas via senado

PL Governo
✓ Emendas deputados



Obrigado! www.simplificaja.org.br

http://www.simplificaja.org.br/

