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Entidades Filantrópicas
ØMuito	além	do	CerGficado	de	EnGdade	Beneficente

FILANTROPIA	É	AMOR	AO	PRÓXIMO



DIAGNÓSTICO	

POR	QUE	REFORMAR	O	
SISTEMA	TRIBUTÁRIO?	
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Alguns	MoHvos	para	a	Reforma	Tributária
• O	Brasil	cresce	menos	que	o	mundo	há	40	anosà O	período	2015-2019	é	o	pior	da	
série	histórica.

• Atual	crise	econômica	criou	ambiente	favorável	ao	avanço	das	reformas	
estruturais.

• Carga	tributária	de	cerca	de	33%	do	PIB	desde	o	início	da	década	passada.
• Como	baixar	carga	sem	corte	de	“gastos”?

• SIMPLES	– MEI	– REFIS	àNÃO	SÃO	SUFICIENTES

• Complexidade	do	sistema	tributário	e	alto	custo	de	cumprimento	das	obrigações	
tributárias.

• Mudar	o	sistema	tributário	é	mais	complexo	do	que	mudar	a	Previdência.



Reflexos	da	Situação	Atual
ØQUEDA	NO	CONSUMO	DE	BENS	E	SERVIÇOS

ØFALTA	DE	INVESTIMENTOS

ØDESIGUALDADES	SOCIAIS

ØREGRAS	CONFUSASàINSEGURANÇA	JURÍDICAà+	CONTENCIOSO
ØRFB	“Ganha”	na	burocracia

ØDESINCENTIVO	DO	EMPREENDEDORISMO	(SOCIAL)

ØATAQUES	ÀS	RENÚNCIAIS	FISCAIS	E	DEMAIS	DESONERAÇÕES
ØOs	Beneficiados	pela	IMUNIDADE	TRIBUTÁRIA	são	as	MILHARES	DE	PESSOAS	ATENDIDAS	
DIARIAMENTE	pelas	nossas	ENTIDADES	FILANTRÓPICAS	em	todo	Brasil!



Novo	Momento	PolíHco	do	Brasil
• Protagonismo	do	LegislaYvo

• Congresso	Reformista
• PREVIDÊNCIA
• TRIBUTÁRIA
• POLÍTICA
• ADMINISTRATIVA

• +	Liberdade	Econômica
• Simplificação	
• DesburocraYzação



CENÁRIO	ATUAL	DAS	ENTIDADES



Alguns	Tributos	na	
ConsHtuição	Federal/88

•Impostos

• Taxas

•Contribuições:
•Sociais
• Especiais
• Melhoria
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Principais	Tributos	Incidentes	Sobre	as	En4dades	sem	Fins	Lucra4vos:

• IR	sobre	Aplicações	Financeiras,	inclusive	daquelas	decorrentes	de	parceiras	com	setor	público

• Contribuições	Sociais	sobre:
• FOLHA	DE	PAGAMENTO	(QUOTA	PATRONAL)
• RECEITA	BRUTA/FATURAMENTO	(COFINS	–	3%	ou	7,6%)
• PIS	sobre	a	Folha	de	Pagamento

• IPI	sobre	produtos	para	o	Imobilizado	e	seus	Insumos
• Imposto	de	Importação
• ICMS	sobre:

• BENS	DO	IMOBILIZADO
• PRODUTOS	PARA	REVENDA-ATIVIDADE	MEIO(fontes	de	captação	de	recursos)
• INSUMOS

• ISS	sobre	serviços	prestados
• IPVA
• ITCMD	sobre	as	Doações	Recebidas

• FGTS
• ...
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Algumas	desonerações	tributárias	para	
as	enHdades:

Øimunidade
Øisenção
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DIFERENÇAS	BÁSICAS	ENTRE	
IMUNIDADE	E	ISENÇÃO
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IMUNIDADES	NA	CF/88

•Art.	150,	inciso	VI,	“b”	e	“c”àImpostos
• Templos	de	qualquer	Culto	
• enZdades	de		EDUCAÇÃO	E	ASSISTÊNCIA	SOCIAL

•Art.	195,	§	7º	àContribuições	Sociais	
• LEI	12.101/09à	ENTIDADES	BENEFICENTES	(EDUCAÇÃO,	SAÚDE,	
ASSISTÊNCIA	SOCIAL)à	STF.	ADIN	2028

• PLP	134/2019	e	outros
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DIFICULDADE	EM	EXERCER	DIREITOS!



Normas	Gerais	Tributárias

•LEI	9.532/97	à	IMUNES	E	ISENTAS	em	
Geral	
•Imposto	de	Renda	PJ	e	da	CSLL
•ArYgo	12	àImunes	
•ArYgo	15	àIsentas

• Decreto	Federal	nº	3.000/99	–	RIR

•PISà1%	s/FOPAG	
•COFINS	(?)àVárias	normas	e	interpretações!
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PROPOSTAS	DE	REFORMA	TRIBUTÁRIA



PROJETOS	EM	DESTAQUE

•PEC	45/2019	àCÂMARA	
• Situação: 	PEC04519	-	Aguardando	Parecer
• Ementa: 	Altera	o	Sistema	Tributário	Nacional	e	dá	outras	providências
• Data	úlZmo	despacho: 	10/04/2019	00:00:00

•PEC	110/2019	àSENADO
• Relator	atual:Senador	Roberto	Rocha
• ÚlHmo	local:19/08/2019	-	Comissão	de	ConsHtuição,	JusHça	e	Cidadania	ÚlHmo	
estado:19/08/2019	-	MATÉRIA	COM	A	RELATORIA



Algumas	Propostas	de	Reforma	Tributária



Alguns	Aspectos	Gerais	das	PECs
• ExecuYvo	Federal	ainda	não	Apresentou	à	Reforma	da	Previdência

• Duas	propostas	de	reforma	tributária	com	o	objeYvo	de	subsYtuir	tributos	sobre	o	
consumo	por	um	IVA	(IBS)
• IBS	em	subsHtuição	a	cinco	outros	tributos	(ICMS,	ISS,	IPI	e	PIS/Cofins).Estados	e	municípios	te-
rão	autonomia	para	fixar	alíquotas	diferentes	–	maiores	ou	menores	–	daquelas	que	seriam	inici-
almente	colocadas	como	referência	do	IBS.	

• A	diferença	é	que	o	imposto	seria	devido	ao	local	de	consumo	(e	não	mais	de	produção).	

• ITF	–	IMPOSTO	SOBRE	TRANSAÇÕES	FINANCEIRAS(CPMF)	àPARA	REDUZIR	
CONTRIBUIÇÕES	SOBRE	FOPAG

• REFORÇOU	A	NECESSIDADE	DE	LEI	COMPLEMENTAR

• Tecnologia,	simplificação	e	agilidade



ALGUNS	ASPECTOS	ESPECÍFICOS	DAS	PECs
• Unificação	de	TRIBUTOS:

• ENGLOBA	CONTRIBUIÇÕES	PIS/COFINS
• LEI	COMPLEMENTAR->	com	impacto	na	educação,	remédios,	agua	e	saneamento	e	outros
• Redução	de	OBRIGAÇÕES	ACESSÓRIAS
• Redução	de	Normas	Tributárias

• Regime	de	Transição	Longo	à	burocracia

• Nova	forma	de	apurar	e	pagar	tributos

• Tributação	de	Bens,	Lucros	e	Dividendos	das	PFs	e	redução	das	Deduções	do	IRPF	
(CLIENTELA	–	CLASSE	MÉDIA)
• IMPACTOS	DIRETOS	NOS	GASTOS	DE	SAÚDE	E	EDUCAÇÃO

• IPVA	SOBRE	VEÍCULOSà	repasse	100%	municípios



ALGUNS	ASPECTOS	ESPECÍFICOS	DAS	PECs
• ICMS	(IBS/IVA):
• TRIBUTO	INDIRETOà	INTEGRADO	AO	IBS
• ENERGIA	ELÉTRICA
• TELEFONIA
• COMPRAS

• ENTIDADESàCONTRIBUINTES	DE	FATO	à	quem	suporta	o	ônus	econômico	do	tributo,	ou	seja,	a	quem	a	
carga	do	tributo	indireto	é	repassada,	normalmente	o	consumidor	final.

• ISENÇÕES	ESTADUAIS	DE	ICMS
• Judiciário	dividido	sobre	alcance	dessa	“IMUNIDADE”



ICMS	(IBS)
• Desafios	no	ICMS(IBS):

• ALÍQUOTA	UNIFORME	(Hoje	varia	de	17%	a	25%)

• DESVANTAGEM	PARA	AS	ENTIDADESàNÃO	APROVEITAMENTO	DE	CRÉDITOS	
(Ex:	hospital	empresa	aproveita	os	créditos)àAUMENTO	DE	CUSTOS

à	SUGESTÃO:	ALTERAR	O	Art	150,	§4º	para	incluir	o	alcance	
da	 IMUNIDADE	 	 “ainda	 quando	 se	 trate	 de	
contribuinte	indireto.”



AUMENTO	NA	RECEITA	BASE	DE	CÁLCULO
• PEC	45/19
• Art.	152-A.	Lei	complementar	insYtuirá	imposto	sobre	bens	e	serviços,	que	será	
uniforme	em	todo	o	território	nacional,	cabendo	à	União,	aos	Estados,	ao	
Distrito	Federal	e	aos	Municípios	exercer	sua	competência	exclusivamente	por	
meio	da	alteração	de	suas	alíquotas.	

• §1o.	O	imposto	sobre	bens	e	serviços:	

• I	–	incidirá	também	sobre:	
a)	os	intangíveis;	
b)	a	cessão	e	o	licenciamento	de	direitos;	
c)	a	locação	de	bens;	
d)	as	importações	de	bens,	tangíveis	e	intangíveis,	serviços	e	
direitos;



AUMENTO	DA	BASE	DO	IPVA

Art.	155.	Compete	aos	Estados	e	ao	Distrito	Federal	insGtuir:

III-	imposto	sobre	propriedade	de	veículos	automotores	
terrestres,	aquáYcos	e	aéreos;	



ITCMD	àDOAÇÕES	
•Art.	155.	Compete	aos	Estados	e	ao	Distrito	Federal	insGtuir:
I	 -	 imposto	 sobre	 transmissão	 causa	 morGs	 e	 doação,	 de	
quaisquer	bens	ou	direitos	;	
• Alíquotas	de	até	8%	(Resolução	do	Senado)

SUGESTÃO:
àDESONERAR	àdoações	de	interesse	público	feitas	às	OSCs,	 INCLUSIVE	
para	os	FUNDOS	PATRIMONIAIS



DESONERAÇÃO	DA	FOPAG	PARA	RECEITA

•ART	195	,	§	14.	
•A	 lei	 poderá	 definir	 setores	 de	 aGvidade	
econômica	para	os	quais	a	contribuição	de	que	
trata	 o	 inciso	 I,	 “a”,	 do	 caput	 deste	 arGgo	
poderá	 ser	 subsGtuída,	 total	 ou	 parcialmente,	
por	contribuição	 incidente	 sobre	a	 receita	ou	
o	faturamento.”

Efeitos	no	CEBAS



PEC	110/19	–	OUTRAS	FONTES	PARA	
PREVIDÊNCIA	SOCIAL

•195,§	 14.	 Lei	 poderá	 insYtuir	 outras	 fontes	 de	
custeio	 da	 previdência	 social	 em	 subsGtuição,	
total	 ou	 parcial,	 à	 contribuição	 de	 que	 trata	 o	
inciso	 I,	 'a',	 do	 caput	 deste	 arGgo,	 inclusive	
mediante	 estabelecimento	 de	 adicional	 do	
imposto	previsto	no	art.	155,	IV.	(IBS)



PEC	45/2019	–	RESTRIÇÃO	DE	ISENÇÕES
• LIMITAÇÕES:
• § 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de
cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou
remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições,
só poderá ser concedido mediante lei específica,
federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o
correspondente tributo ou contribuição.



PEC	110/19	–	SENADO	–	IBS	E	ISENÇÕES
ART.	 155,VIII-	 não	 poderá	 ser	 objeto	 de	 isenção,	 redução	 de	 base	 de	 cálculo,	
concessão	 de	 crédito	 presumido,	 anisGa,	 remissão	 ou	 qualquer	 outro	 Gpo	 de	
incenGvo	 ou	 bene~cio	 fiscal	 ou	 financeiro	 vinculado	 ao	 imposto,	 exceto,	 se	
estabelecido	por	lei	complementar,	em	relação	a	operações	com	os	
seguintes	produtos	ou	serviços:	

a)	alimentos,	inclusive	os	desYnados	ao	consumo	animal;	
b)	medicamentos;	
c)	transporte	público	coleYvo	de	passageiros	urbano	e	de	caráter	urbano;	
d)	bens	do	aYvo	imobilizado;	
e)	saneamento	básico;	
f)	educação	infanYl,	ensino	fundamental,	médio	e	supenor	e	educação	
profissional;	



Uniformidade	do	processo	
administraHvo	tributário	do	IBS

PEC	45/19

Art	 152-A,§	 8º	 Cabe	 à	 lei	 complementar	
disciplinar	 o	 processo	 administraGvo	 do	 imposto	
sobre	bens	e	serviços,	que	será	uniforme	em	todo	
o	território	nacional.



NECESSIDADE	DE	TRATAMENTO	
DIFERENCIADO	PARA	AS	OSC

SUGESTÃO:
INSERIR	AS	OSC	



CAMINHOS	E	PROPOSTAS
• EMENDAS ATÉ	5/9	àconte	com	seu	Deputado

• SIMPLIFICAÇÃO	NO	RECONHECIMENTO	DAS	IMUNIDADES	NOS	ESTADOS	E	MUNICÍPIOS

• DESONERAR EXPRESSAMENTE	RECURSOS	REPASSADOS	PARA	ATIVIDADES	DE	INTERESSE	PÚBLICO

• A	Reforma	começa	na	Emenda	Constitucional	e	passará	pela	REGULAMENTAÇÃO	(LC)

• PERMISSÃO	DE	APLICACÃO	DOS	RECURSO	NOS	FINS	INSTITUCIONAIS,	inclucive ALEM	DO	
TERRITÓRIO	NACIONAL	

•PL	CEBAS	(PLP	134/2019)



CAMINHOS	E	PROPOSTAS
• CONTABILIDADE	PADRÃO	ECD	COMO	BASE	NACIONAL	DAS	PRESTAÇÕES	DE	
CONTAS	,CONTROLE	E	FISCALIZAÇÃO	(Auditoria	à	Transparência)

• APRIMORAMENTO	DAS	NORMAS	SOBRE	DEDUÇÕES	DAS	DOAÇÕES	ÀS	OSC

• SIMPLES	SOCIAL

• PLANEJAMENTO	e	PROFISSIONALIZAÇÃO	DA	GESTÃO	DAS	OSCs



Muito	Obrigado!

drtjuridico@fenacon.org.br

www.fenacon.org.br
	



www.grupoaudisa.com.br

www.advocaciasergiomonello.com.br


