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PROJETO DE LEI  (PL) 3.887/2020 – EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

 Elevada complexidade da legislação do PIS/Cofins e altos custos de conformidade fiscal no Brasil

 Recomendações da OCDE (Relatório Econômico sobre o Brasil de 2015) e do FMI (Nota Final de
Assistência Técnica à reforma da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de 2017)

 “Alinhamento da legislação brasileira ao moderno e reconhecido padrão mundial de tributação do

consumo: a tributação do valor adicionado”

 “Essa nova legislação garante neutralidade, alinhamento internacional, simplificação e transparência

na tributação do consumo”



PROJETO DE LEI  (PL) 3.887/2020 – EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

 “A CBS incidirá apenas sobre a receita decorrente do faturamento empresarial, ou seja, sobre as

operações realizadas com bens e serviços em sentido amplo”

 “Apenas operações que envolvem consumo de bens e serviços podem ser tributadas”

 “A não cumulatividade será plena, garantindo neutralidade da tributação na organização da atividade

econômica. Todo e qualquer crédito vinculado à atividade empresarial poderá ser descontado da CBS

devida e os créditos acumulados serão devolvidos”

 “As operações serão oneradas pela CBS com a alíquota uniforme”



PROJETO DE LEI  (PL) 3.887/2020 – EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

 “Apenas alguns regimes diferenciados forammantidos”

 “A incidência monofásica na produção ou importação de bens foi reduzida”

 “A nova contribuição não objetiva gerar aumento de arrecadação em relação aos níveis atuais”

 “Para que haja tempo hábil para as adequações de sistemas e procedimentos, prevê-se vacatio legis de

seis meses a partir da publicação da Lei resultante do presente Projeto”



PRINCIPAIS PROPOSTAS DE REFORMA TRIBUTÁRIA EM DISCUSSÃO
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PEC nº 45/2019
Câmara

PEC nº 110/2019
Senado

• IBS

• IPI, ICMS, ISS, PIS e Cofins

• Imposto não cumulativo

• Alíquota uniforme aplicável 
para todos os bens e serviços

• IBS

• IPI, ICMS, ISS, PIS, Cofins, IOF,
CIDE-Combustível e Salário-
Educação

• Imposto não cumulativo 
(comporta exceções)

• Alíquota variável conforme o 
bem ou serviço adquirido

• CBS

• PIS, Cofins, PIS-Importação e 
Cofins-Importação

• Contribuição não cumulativa 
(com exceções)

• Alíquota geral uniforme de 
12%

QUADRO COMPARATIVO – VISÃO GERAL

PL nº 3.887/2020
Governo Federal



PRINCIPAIS PROPOSTAS DE REFORMA TRIBUTÁRIA EM DISCUSSÃO
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PEC nº 45/2019
Câmara

PEC nº 110/2019
Senado

• Bens e serviços

• Importações de bens, tangíveis 
e intangíveis, serviços e 
direitos

• Locação de bens

• Intangíveis

• Cessão e o licenciamento de 
direitos

• Bens e serviços

• Importações a qualquer título

• Locação e cessões de bens e 
direitos

• Demais operações com bens 
intangíveis e direitos

• Operação com bens e serviços

• Importação de bens, serviços e 
intangíveis

QUADRO COMPARATIVO – FATO GERADOR

PL nº 3.887/2020
Governo Federal



MATRIZ CONSTITUCIONAL DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – ART. 195

Receita ou 
faturamento

Empregador, empresa e entidade a ela 
equiparada na forma da lei

• Pode ter alíquotas diferenciadas
• Pode ter bases de cálculo 

diferenciadas
• Alguns setores deverão ser não-

cumulativos

Importação de 
bens ou 
serviços

Importador ou de quem a lei a ele 
equiparar

• Alguns setores deverão ser não-
cumulativos

Fato gerador Contribuintes Outras disposições relevantes



PROJETO DE LEI  3887

PL 3887/2020: INSTITUI A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE OPERAÇÕES COM BENS

E SERVIÇOS – CBS – PROJETO DO GOVERNO FEDERAL

PIS COFINS CBS



FATOS GERADORES - CBS

• Receita bruta (art. 12 do DL nº 1.598/1977);

• Acréscimos à receita bruta (multas/encargos);

• Não incide sobre as receitas decorrentes da exportação, assegurada a apropriação dos créditos a
elas vinculados.

OPERAÇÕES COM BENS E SERVIÇOS

FATOS GERADORES – MERCADO INTERNO



FATOS GERADORES - CBS

PARA REFLEXÃO - FATOS GERADORES – MERCADO INTERNO

• A forma como o Projeto estabelece os fatos geradores da CBS traz uma controvérsia sobre quais receitas a
contribuição irá incidir. Receita Bruta com Operações com Bens e Serviços x Receita Bruta Total;

• Tributação das Receitas da Venda de Bens, da prestação de serviços, resultado auferido nas operações de
conta alheia, e outras receitas advindas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica;

• Receitas Não Operacionais (como JCP) não integrariam a base de calculo da CBS.

• As receitas financeiras serão tributadas pela CBS? Para as empresas cujo objeto social não seja a geração
de receita financeira, não! E locação / intangíveis?

• Ganhos de Capital também não são tributados pela CBS.

• Recebimento de multa poderia ser caracterizado como receita ou faturamento? Como seria o destaque da
CBS nesse caso? Seria garantida a não-cumulatividade?



BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA – CBS

• Base de cálculo: receita bruta;

• Não integra a base de cálculo da CBS:

a) ICMS destacado;
b) ISS;
c) Descontos incondicionais; e
d) CBS.

• Alíquota geral de 12%.

OPERAÇÕES COM BENS E SERVIÇOS

• Possibilidade de ajuste na escrituração fiscal
para anular vendas canceladas e devoluções de
vendas cujas operações originárias tenham sido
consideradas na apuração da CBS

BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA – MERCADO INTERNO

Ao que tudo indica, o Projeto solucionou uma das principais discussões do contencioso tributário com
relação à base de cálculo dos tributos.
Dúvida quanto a exclusão do ICMS-ST do ST embutido no preço das cadeias posteriores.



NÃO CUMULATIVIDADE - CBS

NÃO CUMULATIVIDADE

• Crédito sobre o valor da CBS destacada em documento fiscal (idôneo)*, inclusive na importação,
vedada a apropriação de crédito em relação à eventual parcela destacada em excesso;

• Vedada a apropriação de crédito em relação a receita não sujeita à incidência ou isenta da CBS
(apropriação direta ou por rateio proporcional);

• Os créditos serão apropriados e utilizados pelo seu valor nominal, vedadas atualizações;

• O saldo de créditos existente ao término do trimestre poderá ser utilizado para compensar outros
débitos administrados pela Receita Federal ou solicitação de ressarcimento, sem as limitações
atualmente existentes para o PIS e COFINS (art. 45 da IN 1717);

• O direito a apropriação e utilização dos créditos da CBS se extingue após o prazo de 05 anos, sendo
vedada a transferência de créditos para terceiros.

• Possibilidade de apropriação de crédito de CBS de nota considerada inidônea*.



NÃO CUMULATIVIDADE - CBS

PARA REFLEXÃO - NÃO CUMULATIVIDADE

• Necessidade de Validação pelo Adquirente da CBS destacada;

• Prestadores de Serviços e Empresas atualmente no Cumulativo do PIS e COFINS:

Aumento Expressivo de Alíquota (3,65% 12%)

X

Possibilidade de apropriação de créditos e possibilidade de geração de crédito para o
tomador/contratante

• Fim dos créditos com base em depreciações e amortizações*.



NÃO CUMULATIVIDADE - CBS

PRODUTOR RURAL - NÃO CUMULATIVIDADE

• As pessoas jurídicas podem apropriar crédito presumido da CBS em relação às aquisições de
produtos in natura;

• Crédito presumido de 1,8% (15% sobre alíquota geral de 12%).

O crédito presumido decorrente da aquisição de alimentos in natura aplica-se somente as
operações realizadas entre pessoas jurídicas, tendo em vista que as pessoas físicas não são
contribuintes da CBS? Ou se aplica a aquisição dos alimentos que constam na lista anexa,
independente do fornecedor?



NÃO CUMULATIVIDADE - CBS

SIMPLES NACIONAL - NÃO CUMULATIVIDADE

• O crédito da CBS será permitido inclusive nas aquisições de bens e serviços de pessoas jurídicas
optantes pelo Simples Nacional;

• O Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN, disciplinará a forma como a
pessoa jurídica optante pelo Smples Nacional efetuará, em documento fiscal, o destaque da CBS
efetivamente incidente sobre a operação, exclusivamente para fins de creditamento pela pessoa
jurídica adquirente;



NÃO CUMULATIVIDADE - CBS

TRANSPORTADOR AUTÔNOMO - NÃO CUMULATIVIDADE

• As pessoas jurídicas que prestem serviços de transporte rodoviário de carga podem apropriar
crédito presumido da CBS em relação à subcontratação do serviço de transporte de carga prestado
por pessoa natural, transportador autônomo;

• Crédito presumido de 3,6% (30% sobre 12%).

• Redução do crédito presumido atual garante 75% da alíquota do PIS e da COFINS nas
subcontratações.



CONTRIBUINTES E RESPONSAVEIS
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CONTRIBUINTES:

 Pessoas jurídicas de direito privado

 Equiparadas a PJ pela legislação do IRPJ (SCPs, empresas individuais, fundo de invest. imobiliário)

RESPONSÁVEIS:

 PJ que descumprir condição necessária à fruição de não incidência, isenção, suspensão ou

redução de alíquota da CBS, sem prejuízo das demais hipóteses de responsabilidade da legislação

 Plataformas digitais: PJ vendedora não registre a operação mediante a emissão de documento

fiscal eletrônico

 Outros



CONTRIBUINTES E RESPONSAVEIS
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RESPONSÁVEIS:

 Plataforma digital: qualquer PJ que atue como intermediária entre fornecedores e adquirentes

nas operações de vendas de bens e serviços de forma não presencial, inclusive na comercialização

realizada por meios eletrônicos.

 Exceção: PJs que executem somente uma das seguintes atividades:

 fornecimento de acesso à internet;

 processamento de pagamentos;

 publicidade; ou

 procura de fornecedores, desde que não cobrem pelo serviço com base nas vendas realizadas.



CONTRIBUINTES E RESPONSAVEIS

19

Plataformas digitais

 Solidariedade:

 Há “interesse comum” jurídico?

 Aptidão da CBS para solidariedade?

 Emissão de NF após a venda on-line

 Plataformas que não arrecadam valores (recebem líquido no split)

 Responsabilidade de Terceiros (Solidária e Subsidiariedade)

 Impossibilidade de cobrança do contribuinte original (art. 134)

 Ilícito praticado pelo responsável (art. 135)

 Taxatividade das hipóteses do CTN

 Aplicação muito discutível...



CBS-IMPORTAÇÃO - BENS
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FATO GERADOR:

 Importação de bens exterior

MOMENTO DA INCIDÊNCIA:

 Data do registro da DI de bens submetidos a despacho para consumo;

 Data do vencimento do prazo de permanência dos bens em recinto alfandegado, após iniciado o

despacho aduaneiro pelo importador e antes de aplicada a pena de perdimento;

 Outros

BASE CÁLCULO E ALÍQUOTA:

 Base de cálculo: o valor aduaneiro.

 Alíquota geral: 12%

 Exceção: regime monofásico



CBS-IMPORTAÇÃO - BENS
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CONTRIBUINTES

 Importador (quem promova a entrada de bens estrangeiros no território nacional);

 Destinatário de remessa internacional tributada de forma simplificada; e

 Adquirente de bem entrepostado.

RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS:

 Adquirente de bem de procedência estrangeira, na hipótese de importação por conta e ordem;

 Encomendante predeterminado na importação por encomenda;

 Plataformas digitais no exterior, em relação às operações realizadas por seu intermédio (cadastro RFB)*;

 Outros.



CBS-IMPORTAÇÃO – SERVIÇOS
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FATO GERADOR:

 Importação de serviços do exterior

 Compreende a cessão e o licenciamento de direitos, inclusive intangíveis

 ROYALTIES? SOFTWARE? SAAS?

 Independe da denominação dada ao serviço

MOMENTO DA INCIDÊNCIA:

 Data do pagamento, do crédito, da entrega, do emprego ou da remessa da contraprestação pelo serviço.

BASE CÁLCULO E ALÍQUOTA:

 Base de cálculo: valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido como contraprestação pelo

serviço, antes da retenção de tributos.

 Alíquota geral: 12%



CBS-IMPORTAÇÃO – SERVIÇOS
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CONTRIBUINTES:

 Contratantes, tomadores ou adquirentes.

RESPONSÁVEIS:

 Importação de serviços realizada por pessoa natural:

 Fornecedores residentes ou domiciliados no exterior;

 Plataformas digitais domiciliadas no exterior, em relação às operações realizadas por seu intermédio;

 Necessidade de cadastro na RFB*.

 COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA BRASILEIRA?

 LIMITES DO CTN?

 E SE DINHEIRO NÃO PASSAR PELA PLATAFORMA?

 POR QUE APENAS NÃO RESIDENTES? E A NÃO DISCRIMINAÇÃO?



CBS-IMPORTAÇÃO – SERVIÇOS
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CONTRATANTE, TOMADOR OU ADQUIRENTE COM ESTABELECIMENTO EM MAIS DE UM PAÍS:

 Será considerado o país onde estiver localizado o estabelecimento que utilizar o serviço.

 Local de utilização ou consumo não é afetada:

 pelo fornecimento direto do bem ou serviço a outra PJ que não o adquirente, tomador ou

contratante;

 pela identidade ou localização de quem efetuar o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a

remessa de valores relativos ao fornecimento do serviço.



CBS-IMPORTAÇÃO
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NÃO CUMULATIVIDADE:

 PJ sujeita à CBS poderá apropriar crédito correspondente ao valor da CBS efetivamente recolhido na

importação de bens ou serviços.



DESONERAÇÕES

CRITÉRIO PESSOAL – PESSOAS JURÍDICAS DESONERADAS

CBS - DESONERAÇÕES

 SÃO IMUNES DA CBS (art. 20):
• As entidades beneficentes de assistência social.

 SÃO ISENTOS DA CBS (art. 21):
• Os templos de qualquer culto;
• Os partidos políticos, incluídas as suas fundações;
• Os sindicatos, federações e confederações; e
• Os condomínios edilícios residenciais.

 QUESTÕES:
• E as associações de classe que recebem contribuições dos associados? Exclusão do texto amplo 

“associações civis sem fins lucrativos”... Margem para discussão...
• E as instituições de ensino superior que aderirem ao PROUNI (POEB)? Alteração na Lei 11.096/05...
• REIDI? REINTEGRA?



DESONERAÇÕES

CRITÉRIO MATERIAL – RECEITAS ISENTAS:

CBS - DESONERAÇÕES

• Prestação de serviços de saúde para o SUS (por 5 anos);
• Venda de produtos integrantes da cesta básica;
• Serviços de transporte público coletivo municipal de passageiros;
• Venda de imóvel residencial novo ou usado para pessoa natural (por 5 anos);
• Venda de bens e serviços para Itaipu Binacional;
• Fornecimento de energia elétrica pela Itaipu Binacional;
• Atos praticados entre as cooperativas e seus associados;
• Venda para PJ de produtos agrícolas in natura (crédito presumido 1,8% valor aquisições); e
• Venda de bens para PJ na ZFM e ALC e entre estabelecimentos localizados na ZFM ou ALC (manutenção de 

créditos; crédito presumido para estabelecimento ZFM de 25% da CBS incidente na venda).



REGIMES ESPECIAIS

CBS – REGIMES ESPECIAIS

 PJ que presta transporte rodoviário de carga tem crédito presumido de 3,6% do valor da subcontratação de 
pessoa natural (transportador autônomo);

 Na contratação por órgão público, haverá diferimento da receita ao momento do efetivo recebimento 
(regime de caixa).

 Incidência Monofásica – Produtores e Importadores – Alíquotas no Anexo II:
• Gasolinas e suas correntes;
• Óleo diesel e suas correntes;
• Gás liquefeito de petróleo – GLP (derivado de petróleo ou gás natural);
• Gás natural;
• Querosene de aviação (isenção na venda a distribuidora para consumo até 180 dias em trafego intl.);
• Biodiesel;
• Álcool, inclusive para fins carburantes; e
• Cigarros e cigarrilhas.



REGIMES ESPECIAIS

CBS – REGIMES ESPECIAIS

 Instituições Financeiras e Afins – exemplo: bancos, cooperativas de créditos, CCVM, DTVM, sociedades de 
arrendamento mercantil, seguradoras, resseguradoras, capitalização, previdência, factoring, etc.

• Alíquota reduzida de 5,8%, vedada a apropriação de créditos da CBS (pelas financeiras, e em relação aos 
valores pagos às financeiras).

• Mesmas exclusões das bases de cálculo (reversões de provisões, recuperação de créditos baixados como 
perda e as sub-setoriais – bancos, seguradoras/resseguradoras, previdência complementar, capitalização, 
seguradoras de saúde e companhias de securitização).



DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

CBS – DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

 Bens recebidos em devolução após a entrada em vigor da CBS, relativos a vendas ocorridas antes, dão 
direito ao crédito da CBS no valor do PIS e da COFINS que tenham incidido sobre a receita das vendas 
devolvidas.

 Os créditos de PIS e COFINS regularmente apropriados e não utilizados até o dia anterior à entrada em vigor 
da CBS:

• Permanecem válidos e utilizáveis, mantida a fluência do prazo de 5 anos para a sua utilização;
• Deverão permanecer registrados na escrituração fiscal de forma segregada em relação à CBS;
• Não podem ser utilizados para desconto da CBS;
• Mas podem ser compensados com a CBS, nos termos da legislação aplicável – PER/DCOMP?;
• Somente podem ser compensados com outros tributos federais ou ressarcidos se cumpridos os requisitos 

da legislação anterior – artigo 16 da Lei 11.116/05 – vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 
zero ou não incidência.



DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

CBS – DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

 Créditos de PIS e COFINS que estavam sendo apropriados com base em depreciação, amortização ou quota 
mensal de valor, podem permanecer sendo apropriados conforme a legislação anterior (via quotas de 
depreciação ou amortização, em 1/48 avos, em 12 meses, via amortização de intangível ou recebimento de 
ativo financeiro, no caso de concessão de serviços públicos, ou em 24 meses, no caso de edificações 
incorporadas ao imobilizado). Devem ser consideradas as alíquotas vigentes do PIS e da COFINS.

 Serão respeitadas as isenções do PIS e da COFINS que tenham sido concedidas por prazo certo e de forma 
condicional (CTN, art. 178).
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