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Quesstionário paara suporte
e às proposttas 29 e 30 do Combusstível Brasill:
(29) Avaliar os potenciais
p
efeitos
e
decoorrentes do tratamento
o isonômicoo dos tributtos de cadaa
m base em experiências
e
s internacio
onais, como
o
produto nas distintas Unidades Federrativas, com
form
ma de estimular a amp
pliação e divversificação
o dos agenttes e aumeentar a com
mpetição no
o
merccado domésstico de com
mbustíveis, biocombusstíveis e dem
mais derivaddos de petróleo;
(30) Avaliar a simplificaçção e a haarmonização dos mecanismos ttributários federais e
estad
duais, incid
dentes sobrre a comerccialização de
d combusttíveis, biocoombustíveis e demaiss
derivvados de peetróleo paraa garantir a isonomia no tratamen
nto dos agenntes.
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mento
O question
nário tem como
c
objetivo colher subsídios para
p
elaborração de um
m documen
nto, de mo
odo a
subsidiar a tomada dee decisão em
e relação às proposttas 29 e 30 da Iniciativva Combusttível Brasil: (29)
Avaliar os potenciais efeitos deccorrentes d o tratamen
nto isonômiico dos tribbutos de caada produto
o nas
distintas Unidades Federativas, com
c
base eem experiên
ncias intern
nacionais, c omo formaa de estimu
ular a
ampliação e diversifficação doss agentes e aumenttar a comp
petição noo mercado doméstico
o de
combustíveeis, biocom
mbustíveis e demais derivados de petróle
eo; (30) Avvaliar a sim
mplificação e a
harmonizaçção dos meecanismos tributários
t
ffederais e estaduais,
e
incidentes ssobre a com
mercializaçãão de
combustíveeis, biocombustíveis e demais derrivados de petróleo
p
pa
ara garantirr a isonomiaa no tratam
mento
dos agentees.
Maiis

inform
mações

so
obre

a

Iniciativa

Combusstível

Bra
asil

podeem

ser

obtidas

em:

http
p://www.mme.gov.br//web/guest//secretariass/petroleo‐gas‐natural‐e‐combusttiveis‐
reno
ovaveis/pro
ogramas/co
ombustivel‐b
brasil/princcipal
O questionário
q
o é dividido em três partes. Naa primeira, busca‐se analisar a tributação do ICMS, suas
consequênciass e possíveis efeitos de
d uma muudança na sua incidê
ência; a seggunda proccura analisaar os
tributos federaais, levantando dificuld
dades existeentes e os efeitos de uma
u
simplifficação; a terceira e última
partte deixa esp
paço para comentárioss adicionais e inclusão de outras in
nformaçõess relevantess.
Espera‐se objetividade nas respostass, mas não hhá limite específico de caracteres para cada item.
Caso não se siinta apto a responderr alguma peergunta, po
or favor, deixe o camppo de respo
osta em braanco.
m, sempre que possível, com infformações relevantes e baseadass em
Espera‐se que as resposttas auxiliem
dências paraa permitir a melhor tom
mada de deecisões por parte do CN
NPE.
evid
Obrrigado desde já.

1. Sobre o tributo estadual (IICMS)

1.1.

Quais ssão as principais dificuldades existtentes?

niformidadee e excesso
o de legisla ções tributárias estaduais, com aalterações diárias,
d
as quais
q
 Falta de un
demandam
m constantees parametrrizações sisttêmicas, nottas fiscais complementtares etc.
 Estorno dee crédito de ICMS em
m virtude dda imunidad
de nas ope
erações inteerestaduaiss com petró
óleo,
combustíveeis e lubrificcantes líquidos e gasossos derivado
os de petróleo.
de regulameentação do parágrafo 33º do art. 21
1 da Lei Com
mplementarr nº 87/96, o qual asseegura
 Ausência d
como norm
ma geral que
q
o esto
orno dos c réditos pro
oporcionalm
mente às ooperações isentas ou não
tributadas não impede a utilizzação dos mesmos crréditos em operaçõess posteriorres, sujeitas ao
imposto, ainda que em
m outros Esstados.
 Substituiçãão Tributáriaa.
a
não
n
uniform
mes, além da dificuld
dade
 Elevada quantidade de obrigaçções acessóórias, de alíquotas
decorrentee do grandee número de
d agentes de fiscalizaação, o que
e contribui para a adoção de critérios
jurídicos no
os lançamentos fiscais não uniform
mes.
 Diversos p
prazos de recolhimen
nto do IC MS, do IC
CMS‐DIFAL, do ICMS ST, Repasses e Valores
Provisionad
dos, com períodos exíguos para ppermitir a adequada
a
apuração doo valor devido do tribu
uto, e
diversas reegras para antecipação do impostoo.
 Falta de reegulamentaação clara e padronizaada para o transporte e armazennagem de graneis
g
líquidos,
fazendo co
om que o seetor de combustível sejja dependente de regim
mes especiaais.
 Diferença d
de tributaçãão entre combustíveis concorrenttes.
niformes em
m relação a definição
o dos insum
a
mos e dos bens do ativo
 Legislaçõess restritivass e não un
imobilizado
o que confeerem o direito ao crédi to fiscal do ICMS.
ontencioso estadual
e
(interpretaçãoo divergente de diversa
as normas ttributárias).
 Elevado co
de transparrência da caarga tributáária devido ao cálculo de tributoo sobre trib
buto, inclusiive o
 Ausência d
próprio ICM
MS (cálculo por dentro
o), resultanddo em alíquotas nomin
nais e efetivvas.
etária de saaldos credorres recorrentes,
 Inexistência de regulaamentação que garantta a atualização mone
ocasionand
do perda an
nte a desvalorização doo ativo no te
empo.

1.2.

Avalie o impacto das
d diferenttes alíquotaas estaduaiss nas suas operações.

A faalta de unifformidade nas alíquottas de um m
mesmo pro
oduto nos diversos
d
esttados traz, principalmeente,
maior complexxidade no trratamento sistêmico ddas informações (param
metrização das operações, emissãão de
doccumentos ffiscais, conttroles etc.), fato que acaba porr aumentarr o custo e a administração paara o
cum
mprimento das obrigaçções tributáárias, tanto a principal quanto as acessórias.. Além disso
o, a diversid
dade
de alíquotas ttambém é um dos fattores de coontencioso tributário e da geraçção recorrente de ped
didos
adm
ministrativo
os de ressarcimento, que
q se acuumulam durante perío
odos não rrazoáveis, sem
s
que haaja a
efetiva realizaçção do direito pelo con
ntribuinte qque sofreu a retenção a maior de IICMS‐ST.
1.3.

Como isso afeta su
ua instituiçãão?

 Custo elevaado para co
ontrole e atendimento das obrigaçções acessó
órias.
 Aumento d
do contencioso tributário.
 Complexidade e dificu
uldade na automação dde processo
os.
 Adoção de soluções lo
ogísticas com
mplexas pa ra suprimen
nto de petróleo e distrribuição de derivados.
 Aumento d
da carga tributária em função da incidência do tributo sobre ele m
mesmo. Aumento do custo
c
de produçãão/venda de combustívveis.

1.4.
1

Caso
o as alíquotaas estaduais fossem unniformizadaas, garantindo o tratam
mento isonô
ômico dos agentes
a
em U
UFs distintas, quais serriam os posssíveis impacctos?

Certamente
C
e, a uniformização das alíquotas
a
poor produto traria, principalmentee, simplificaçção no trataamento
sistêmico
s
daas informaçções (param
metrização ddas operaçõ
ões, emissão
o de docum
mentos fiscais, controless, etc.).
Caso
C
a un
niformização
o das alíq
quotas se desse pelos maiores percentuuais atualm
mente exisstentes,
provavelme
p
nte, traria elevação
e
no
o preço dos produtos para
p
o consu
umidor finaal.
Cabe
C
ressaltar que, em
m relação ao ICMS, o principal impacto para
p
o Dow
wnstream no
n Brasil, além da
ausência
a
dee uniformid
dade das alíquotas,
a
é o estorno
o de créditto de ICMSS decorrente das opeerações
interestaduaais amparad
das pela imunidade tri butária.
1.5.
1

Se a alíquota do
o ICMS passsasse a ser eespecífica (R$/L, assim como ocorrre com a Cide‐combus
C
stíveis),
incid
dindo mono
ofasicamentte (apenas em uma ettapa da cadeia), como isso afetarria sua instituição?
Expliique.

A tributação
o monofásiica poderá apresentarr vantagenss e desvanttagens, a ddepender daa etapa da cadeia
econômica
e
em que elaa for fixadaa. Como vaantagens, destaca‐se a eliminaçãoo de eventtuais espaço
os para
sonegação
s
ffiscal e prátticas anti‐co
oncorrenciaais, como acontece atualmente ccom o regim
me de substtituição
tributária,
t
eem que a carga
c
tributária não é definitiva. Em relação
o aos crédittos dos esttabelecimen
ntos de
refino,
r
desttaca‐se a redução
r
do
o estorno de créditos decorren
nte da imuunidade sobre as opeerações
interestaduaais com pettróleo, combustíveis e lubrificante
es líquidos e gasosos deerivados de
e petróleo.
Essencialme
E
ente para os produtore
es nacionaiss de combu
ustíveis deriivados de ppetróleo, a implementa
i
ação da
incidência m
monofásica deve estarr condicionaada, e vir acompanha
a
ada, da defifinição unifo
orme dos créditos
c
presumidos
p
(Ex. por litrro).
Por
P outro laado, poderia trazer maaior compleexidade no controle e prestação de informaações aos fiscos, o
que
q pode se reverter em aumen
nto do conttencioso tributário. Allém disso, é necessária a realizaação de
estudos
e
min
nuciosos para identificaar o impactoo da monoffasia no aprroveitamentto de crédittos de ICMSS.

1.6.
1

Quall etapa da cadeia
c
seriaa a recome ndada paraa ser a resp
ponsável peelo recolhim
mento de um
m ICMS
mon
nofásico (ap
presente ass vantagenss e desvanttagens da incidência nneste segm
mento vis‐à‐‐vis aos
demais)?

O regime dee tributação
o monofásicca é compattível em qu
ualquer etap
pa da cadeiaa da circulaação econôm
mica da
riqueza
r
(ben
ns e serviços). Sendo que a sua im
mposição no
o início da ca
adeia, no prrodutor, na usina, na reefinaria
e na indústrria, possibilita a concen
ntração da fiscalização
o nesses poucos contri buintes, pro
omovendo melhor
fluxo
f
de arreecadação paara os Estad
dos e mitigaação do riscco de sonegação.
Cabe
C
assinaalar que a refinaria ve
ende o óle o diesel A e a gasolin
na A sem a mistura do
d biocomb
bustível
(biodiesel e etanol anidro), que é realizadaa pelas Disttribuidoras de Combusstível. Nessse cenário, caso o
onofásico in
ncida na ope
eração de vvenda da re
efinaria, devverá ser criaada uma re
egra para co
obrança
imposto mo
do
d imposto relativo a aquisição
a
do
d etanol e do biodiesel, que são misturado s a gasolinaa e ao óleo
o diesel,
respectivam
r
mente. Enteendemos que
q
tal reggra não poderá ser a atribuiçção da rep
ponsabilidad
de por
substituição
s
o tributária pelo recolhimento do imposto à refinaria,
r
co
om o risco dde permane
ecer o problema da
cobrança
c
do
o imposto com
c
base de
d cálculo ppresumida, demandando, nesses casos, a re
estituição do
d valor
pago
p
a maio
or no regim
me de substituição tribuutária para frente se a base de cáálculo efetivva da operaação for
inferior à prresumida.
Diante
D
do exxposto, vislumbramos as seguintees alternativvas que devvem ser ava liadas pelo setor:
1) Instittuição do ICMS mono
ofásico sobbre as operações praticadas pellas Refinariias, Importadoras,
Form
muladoras, Centrais
C
Pe
etroquímica s, com os produtos
p
ga
asolina A e óóleo diesel A, inclusivee diesel
maríítimo, conju
ugada com instituiçãoo do ICMS monofásico
o, sobre ass operaçõess praticadas pelas
Usinas, com os biocombustíveis (etan ol anidro, etanol
e
hidratado e bioddiesel B100)).
2) Instittuição do ICMS mono
ofásico sobbre as operações praticadas pellas Refinariias, Importadoras,
Form
muladoras, Centrais
C
Pe
etroquímica s, com os produtos
p
ga
asolina A e óóleo diesel A, inclusivee diesel
maríítimo, conju
ugada com instituiçãoo do ICMS monofásico
o, sobre ass operaçõess praticadas pelas
Distrribuidoras, com
c
os bioccombustíveeis (etanol anidro, etanol hidratadoo e biodiese
el B100).

2.
2 Sobre os tributtos federa
ais (PIS, C
Cofins e Cide)
C

2.1.
2

Quaiis são as principais dificculdades exxistentes?

 Falta de uniformidaade das legislações quee regem essses tributos.
 Em relaçção aos crééditos fiscaiss desses tri butos: (i) Lista restritivva de custoos e despesas que dão direito
ao crédiito; e (ii) Faalta de clarreza na deffinição dos custos e despesas quue dão direito ao crédito (ex.
conceito
o de insumo
os).
2.2.
2

Como isso afetaa sua institu
uição?

 Custo elevado para controle e atendimennto das obriggações acesssórias.
 Aumento do conten
ncioso tribu
utário.
 Complexxidade e difficuldade naa automaçã o de processsos.
 Aumento do custo de produção/venda dee combustívveis.
2.3.
2
Caso
o houvesse uma simplificação, com
m a incidên
ncia de apenas um úniico tributo federal
f
(ain
nda que
mantido
o o valor do somatóriio de PIS, CCofins e Cide), quais seriam os possíveis impactos paara sua
instituiçãão?
Em
E princípio
o, a redução/eliminaçãão de tributtos pode ge
erar simplifficação no pprocesso triibutário e redução
r
de
d custos. No entantto, conside
erando quee os tributos citados possuem destinaçõe
es diferentees, sua
unificação
u
d
deve ser feiita de form
ma a não geerar controles e obriga
ações acess órias adicio
onais e aind
da mais
complexas
c
q
que as atuaalmente existentes. Ouutra questão
o importante são as a líquotas a serem
s
fixad
das e os
créditos
c
quee envolvem essas operações/proddutos.

3 – Come
entários Finais

A simplificação e a haarmonização dos meccanismos tributários fe
ederais e eestaduais, incidentes sobre
s
a
comercializa
c
ação de co
ombustíveiss, biocombuustíveis e demais
d
derrivados de petróleo é de fundaamental
importânciaa para estim
mular novo
os investim
mentos no Downstream. No setoor de combustíveis, o ICMS
destaca‐se
d
p
por sua com
mplexidade e pela gerração de custos em função estornno de crédiito decorrente das
operações
o
iinterestadu
uais amparaadas pela iimunidade tributária. Cabe ressaaltar que a monofasia pode
minimizar
m
os impactos para o seto
or, a dependder da form
ma como for aplicada.

