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O ministro da Economia, Paulo Guedes, enviou
nesta terça-feira (21), ao Congresso Nacional, a
primeira parte da proposta de reforma tributária
do governo, envolvendo a tributação sobre o
consumo.

A proposta prevê a unificação do PIS e do Cofins
(incidente sobre a receita, folha de salários e
importação), criando um tributo sobre valor
agregado, com o nome de Contribuição Social
sobre Operações com Bens e Serviços (CBS).

O projeto é a primeira etapa das mudanças a
serem propostas pelo governo para o sistema
tributário brasileiro, considerado complexo
demais por investidores internacionais. Neste
momento, a área econômica ainda não tratou de
mudanças em outras bases de tributação, como a
renda, o patrimônio e transações digitais — que
serão endereçadas em momento posterior.
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Principais Aspectos

Governo Federal Criação do IVA Federal (CBS): Imposto 
sobre Valor Agregado 
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Extinção do PIS/Cofins (folha, 
importação e receitas)

Criação da CBS: Contribuição sobre a Receita
decorrente de Bens e Serviços

• Pagamento do tributo sobre o valor que agrega 
ao produto ou ao serviço;

• Incidência sobre a receita bruta, e não mais 
sobre todas as receitas;

• Tentativa de alinhamento aos IVAs mais 
modernos; 

• Alíquota geral de 12%.

#1



CBS
Novo Modelo

Contribuição sobre a Receita decorrente de Bens e 
Serviços

• Fim da cumulatividade econômica com a 
cobrança apenas sobre o valor adicionado por 
empresa;

• Receitas não operacionais não serão tributadas 
(dividendos, rendimentos de aplicações 
financeiras e juros sobre capital próprio);

• Exportadores compensarão imediatamente o 
crédito ou receberão o valor em dinheiro.
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Contribuição sobre a Receita decorrente de Bens e 
Serviços

• Extinção de duas polêmicas tributárias judiciais: insumo 
e exclusão do ICMS/ISS da base de cálculo (retirada 
expressa);

• Plataformas digitais serão responsáveis tributários da 
CBS, quando intermediarem operações em que o 
vendedor não emita nota-fiscal eletrônica (p.e., 
plataformas de vendas entre pessoas físicas);

• Na área da saúde, não haverá incidência sobre as 
receitas recebidas do SUS por hospitais particulares. 
Entidades beneficentes continuam imunes.
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Contribuição sobre a Receita decorrente de Bens e 
Serviços

• Manutenção integral do regime do SIMPLES. Empresa 
que adquirir bens e serviços, de optante deste regime, 
poderá apurar crédito;

• Regime monofásico (por unidade de medida) continua 
para produtos como gasolina, diesel, GLP, gás natural, 
querosene de aviação, biodiesel, álcool e cigarros;

• Isenção na venda de imóveis residenciais para pessoas 
físicas;

• As cooperativas têm isenção em operações entre elas e 
seus associados.
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Importação de Bens e Serviços Fornecedores-
Principais Isenções

• Remessa sem valor comercial ou encomenda de pessoa 
física;

• Bagagem de viajantes, bens com regimes especiais e 
itens de loja franca;

• Obras de arte doadas a museus;

• Matérias-primas para pesquisas científicas e 
tecnológicas;

• Máquinas e equipamentos;

• Importações para a Zona Franca de Manaus.
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CBS
Novo Modelo

Início de sua aplicação (vigência)

• Em 6 (seis) meses após a publicação da nova lei;

• Os créditos PIS/Cofins poderão ser compensados 
com quaisquer tributos ou ressarcidos nos casos 
já previstos em lei.
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Obrigado!

www.tostoadv.com

A equipe do Leite, Tosto e Barros está à disposição para 

orientá-los sobre esse assunto:

Rodrigo Rigo – rodrigorp@tostoadv.com

Carlos Crosara – carloshcd@tostoadv.com
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