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IVA Dual é a base do novo modelo de tributação do consumo  

IVA Dual

IVA Federal (CBS)

(PIS+COFINS)

IVA Subnacional (IBS)

(ICMS+ISS)

Imposto Seletivo

(IPI)

IVA (CBS e IBS) de classe mundial

• Base ampla de incidência (todos os bens e serviços)

• Alíquotas uniformes 

• Crédito amplo

• Desoneração completa de investimentos e exportações 

• Devolução rápida dos créditos acumulados

• IBS com tributação no destino das operações

• Cálculo “por fora”

• Compatível com a economia digital

Imposto Seletivo

• Incidente sobre produtos prejudiciais à saúde e 

ao meio ambiente

• Não incidirá simultaneamente sobre produto 

sujeito à incidência de IPI

Manutenção da carga tributária

• Garantia de manutenção da carga tributária 
global, durante o período de transição

Permite harmonização das 
principais regras do IVA 
Federal (CBS) e do IVA 
Subnacional (IBS)
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Transição para contribuintes e entes da federação  

Transição para os contribuintes

CBS

• Transição imediata, no prazo definido pela lei que instituir a CBS

IBS

• Transição de 7 anos (2 anos de testes e 5 de transição)

Imposto Seletivo e IPI

• Sem prazo definido

Transição para os estados e municípios

• Transição de 20 anos quanto à distribuição da receita entre os entes subnacionais
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Simples Nacional, Regimes Favorecidos e Regimes Diferenciados  

Simples Nacional

• Mantém tratamento favorecido para as empresas optantes do Simples Nacional, no âmbito do IVA Federal (CBS) 

e do IVA Subnacional (IBS)

• No caso do IVA Subnacional (IBS), empresas do Simples terão a opção de aderir ao regime normal de tributação, 

com base no sistema de débitos e créditos, para poder se beneficiar integralmente da não cumulatividade. Ou, 

se preferirem, seguirão integralmente no Simples

Regimes favorecidos e diferenciados

• Poderão ser instituídos por meio lei ordinária, no caso do IVA Federal (CBS), e de lei complementar, no caso do 

IVA Subnacional (IBS)

Zona Franca de Manaus

• Garantia de tratamento tributário favorecido, no âmbito do IVA Federal (CBS) e do IVA Subnacional (IBS)
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Favorece a competitividade e o crescimento econômico 

• Redução expressiva da cumulatividade:

• Crédito amplo (financeiro) na CBS e no IBS

• Fim do ISS (cumulativo por essência)

• Vinculação do crédito da CBS e do IBS ao imposto devido pelos fornecedores, como regra geral. E 

apenas como possibilidade futura, via lei complementar (IBS) e lei ordinária (CBS), a vinculação do 

crédito ao imposto recolhido, com base no sistema de split payment

• Estudo da CNI, que será divulgado em breve, mostra que, em média, os resíduos tributários do atual sistema de 

tributação sobre o consumo representam 7,4% do preço líquido de tributos de um produto industrial feito no Brasil

• A redução da cumulatividade beneficiará a competitividade das empresas brasileiras, seja na hora de exportar, 
seja na disputa com os produtos importados

• Todos os estudos disponíveis mostram que uma Reforma Tributária ampla, com características semelhantes às da 

PEC 110/2019, vai acelerar o crescimento do País. Economistas da UFMG, por exemplo, estimam crescimento 

adicional do PIB de 12%, em 15 anos, com reflexos positivos sobre a produção de todos os setores:

• Indústria: +16,6% 

• Agropecuária: +10,6% 

• Serviços: +10,1%
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Contribuí com o desenvolvimento regional

Princípio do destino reduz as desigualdades regionais e inibi a Guerra Fiscal

• Com o IBS incidindo no destino da operação, a Guerra Fiscal entre os estados tende a acabar

• Estudo do Ipea mostra que a tributação do IBS no destino dele levar a redistribuição de R$ 25 bilhões dos estados 

mais ricos para os mais pobres. Na esfera municipal, o movimento redistributivo deve superar R$ 30 bilhões, em 

benefício aos municípios mais pobres e populosos

• Por conta da aceleração do crescimento econômico, todos os estados vão se beneficiar com a reforma

• Mudança no critério de distribuição do cota-parte do IBS aos municípios

Fundo de Desenvolvimento Regional

• Financiado com parte da arrecadação do IBS 

• Política de desenvolvimento dos Estados passará a ser feita com recursos do FDR (recursos orçamentários)
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Segurança jurídica: CBS operando como IVA Federal  

Base constitucional para a CBS

• Redação atual do art. 195 da CF só permite CBS sobre receitas

• CBS no PL 3.887/20 incide sobre operações – alto potencial de controvérsias jurídicas e discussões sobre a 

constitucionalidade da CBS

• Solução: base “operações” foi incluída no art. 195 da CF por meio da PEC, transformando, assim, a CBS em um 

IVA Federal compatível com o IBS
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Pontos para aperfeiçoamento

IPI com vigência por tempo indeterminado

• O consumo de produtos industriais permanecerá, por tempo indeterminado, sujeito a uma tributação específica, 

além de arcar com a CBS e o IBS

Cálculo “por fora” na CBS

• É preciso assegurar, na Constituição, o cálculo “por fora” na CBS (já previsto no PL 3887/2020)

CBS e IBS não compõem a base de cálculo um do outro

• É preciso garantir que a CBS não irá compor a base de cálculo do IBS, e que o IBS não irá compor a base de 

cálculo da CBS

Possibilidade de incidência do Imposto Seletivo sobre insumos

• É preciso garantir que o Imposto Seletivo não provoque cumulatividade ao incidir sobre insumos da cadeia 

produtiva
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Avaliação Geral do PL 2337/2021 

• Tratamento simultâneo da tributação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) 

sobre retorno dos investimentos produtivos, do IRRF sobre aplicações financeiras e do 

Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)

• Alteração do IRPJ/CSLL/IRRF na direção correta (divisão do momento de incidência entre 

lucro da empresa e distribuição aos sócios ou acionistas), porém com resultados adversos 

em função da calibragem das alíquotas, da revogação dos Juros sobre Capital Próprio 

(JCP) e outras alterações, como a incidência do IRRF sobre lucros e dividendos distribuídos 

a partir de 1º de janeiro de 2022, independente do ano de apuração do lucro.
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Evolução dos principais tópicos ao longo da tramitação  

TÓPICOS
PL 2337/2021
(texto original)

1ª VERSÃO DO SUBSTITUTIVO
(13/07/21 - Preliminar)

PL 2337/2021 
APROVADO NA CÂMARA

(02/09/21)

Tributação sobre o lucro não 
distribuído (IRPJ/CSLL) 29%

(em 2023)
21,5%

(em 2023)

26% (a partir de 2022, se forem 
atingidas as condições p/ redução do 
IRPJ e da CSLL: aumento da CFEM e 
revisão de incentivos)

Tributação sobre o lucro 
distribuído (IRRF)

20% 20% 15%

Início da incidência

Incidência sobre lucros e dividendos 
distribuídos a partir de 01/01/22, 
independentemente do período em 
que foram apurados

Incidência sobre lucros e dividendos 
distribuídos a partir de 01/01/22, 
independentemente do período em 
que foram apurados

Incidência sobre lucros e dividendos 
distribuídos a partir de 01/01/22, 
independentemente do período em 
que foram apurados

Incidência na distribuição 
entre empresas

Incidência na distribuição dentro do 
“grupo econômico” (controladas e 
coligadas)

Não incidência apenas na 
distribuição entre empresa 
controladora e controlada

Não incidência na distribuição dentro 
do “grupo econômico” (controladas e 
coligadas)

Isenções
Distribuição de até R$ 20 mil/mês, 
feita por empresas do Simples

Distribuição de até R$ 20 mil/mês, 
feita por empresas do Simples

Distribuição feita por empresas do 
Simples e do Lucro Presumido (c/ 
faturamento de até R$ 4,8 mi)

Tributação total do lucro         
(IRPJ/CSLL/IRRF)

43,2% 37,2% 37,1%

JCP Fim da Dedutibilidade Fim da Dedutibilidade Extinção
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Aprimoramentos imprescindíveis a serem feitos no Senado 

• Reduzir a alíquota conjugada do IRPJ/CSLL, dos 26%, previstos no texto aprovado na 

Câmara, para 23%

• Incidir o IRRF apenas sobre lucros e dividendos apurados a partir de 1º de janeiro de 2022

• Manter a dedutibilidade do JCP

• Retirar a elevação da CFEM

• Retirar a revogação dos incentivos fiscais de PIS/Cofins para os setores químico, 

farmacêutico, de produtos hospitalares, gás natural canalizado e carvão mineral
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Alterações possíveis a serem feitas no Senado 

Para equilibrar, em termos fiscais, os aprimoramentos imprescindíveis ao PL 2337/2021 é possível 

alterá-lo nos seguintes pontos:

• Revogar a isenção do IRRF na distribuição de lucros e dividendos de empresas optantes 
pelo Lucro Presumido com faturamento até R$ 4,8 milhões

• Reverter a redução, de 20% para 15%, da alíquota do IRRF sobre ganhos em aplicações de 

day trade na bolsa de valores
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