
Propostas da FecomercioSP:

Emendas -> PEC 45

& Medidas infraconstitucionais

ANÁLISE FECOMERCIO-SP: PROPOSTAS 

DE REFORMA TRIBUTÁRIA E PACOTE DE 

PROPOSTAS DE SIMPLIFICAÇÃO 

TRIBUTÁRIA



Propostas da FecomercioSP para simplificar o ambiente tributário

A Entidade tem propostas que dispõem sobre a alteração do sistema  

tributário por meio de lei complementar e lei ordinária, uma vez que  

estas dispensam mudanças na Constituição e exigem quórum qualificado,  

o que dificulta a tramitação e a aprovação.

OBJETIVOS CENTRAIS:

• Simplificação tributária

• Segurança jurídica do ordenamento pátrio

• Desburocratização de obrigações acessórias

• Redução da carga tributária

• Modernização do sistema tributário nacional vigente

Simplificação e Reforma Tributária



Vedação do uso de medidas provisórias em matéria  
tributária e instituição do princípio da anterioridade  
plena.

A proposta visa garantir que nenhuma matéria tributária possa ser  

tratada via medida provisória (MP). O anteprojeto prevê, ainda, a  

anterioridade plena, para que apenas seja possível estabelecer ou  

majorar tributo se ele for aprovado até 30 de junho do exercício anterior  

(junto ao Orçamento). Com isso, pretende dar mais segurança jurídica ao  

contribuinte.
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Instituição de um Código de Defesa do Contribuinte  
Nacional por legislação complementar.

O projeto consolida normas esparsas e direitos já garantidos na  

Constituição Federal e será um instrumento valioso para o contribuinte,  

além de ser mais acessível e prático. Além dos direitos e as garantias dos  

contribuintes, o Código deixará claro também suas obrigações perante a  

administração pública tributária e vice-versa.

Busca, com isso, o equilíbrio na relação entre o Fisco e o contribuinte.
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Previsão de lei complementar para instituir o Programa  
de Conformidade Fiscal Nacional.

O objetivo de se implementar o Programa de Conformidade Fiscal  

Nacional é estar alinhado às normas internacionais da Organização de  

Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (OCDE), que pretendem  

privilegiar os atributos de orientação, atendimento, autorregularização,  

compliance, controle e aprimoramento da atividade fiscalizatória e a  

redução de litigiosidade e oferta de instrumentos tecnológicos que  

estimulem o cumprimento voluntário das obrigações tributárias pelos  

contribuintes.

Como exemplo dessa prática, temos o programa Nos Conformes no estado  

de São Paulo.
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Limitação da substituição tributária restrita apenas aos  
grandes setores.

A proposta tem por objetivo a aplicação da substituição tributária  

considerando o fim a que foi instituída e para os segmentos que  

necessitam de uma fiscalização concentrada, como é o caso de petróleo  

e derivados, cigarros, bebidas frias, automóveis, pneus e cimento.
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Limitação da carga tributária em 25%.

A Nação deve decidir o quanto da produção, da renda e do PIB deseja  

retirar da sociedade sob a forma de tributos para dispêndios do Estado  

em todas as esferas: federal, estadual e municipal. Com base nesse  

princípio constitucional proposto nessa Emenda, os recursos a serem  

despendidos por critérios da administração pública serão atribuídos.
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Prazo máximo de dois anos para transição das regras  
tributárias.

Os contribuintes não têm fôlego para conviver com dois sistemas  

simultaneamente, atendendo a dezenas de obrigações acessórias  

existentes mais as que surgirem em decorrência da nova sistemática de  

tributação. Por isso, sugere-se um prazo de transição de até 2 anos.

PROPOSTAS DE EMENDA À PEC N.º 45 6/8



Reforço na previsão de um único imposto seletivo  
(ajuste de texto).

A proposta visa a ajustar o texto da PEC n.º 45, que consta no plural,  

para colocar no singular a possibilidade da instituição do Imposto  

Seletivo, a fim de limitar a apenas um tributo dessa natureza, com  

finalidade extrafiscal, destinado a desestimular o consumo de  

determinados bens, serviços ou direitos.
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Propostas da FecomercioSP para simplificar o ambiente tributário

A Entidade tem propostas que dispõem sobre a alteração do sistema  

tributário por meio de lei complementar e lei ordinária, uma vez que  

estas dispensam mudanças na Constituição e exigem quórum qualificado,  

o que dificulta a tramitação e a aprovação.

OBJETIVOS CENTRAIS:

• Simplificação tributária

• Segurança jurídica do ordenamento pátrio

• Desburocratização de obrigações acessórias

• Redução da carga tributária

• Modernização do sistema tributário nacional vigente
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Propostas de medidas infraconstitucionais da FecomercioSP para  

simplificar o ambiente tributário

1. Compensação universal de tributos;

2.Equivalência entre os encargos aplicáveis às restituições e aos  

ressarcimentos;

3. Imputação de responsabilidade tributária;

4. Critérios para retenção em malha;

5. Prazo máximo para consultas;

6.Justificação para a ineficácia de consultas e regulamentação do  

procedimento destas em caso de perda de prazo;

7. Justa causa e mandado específico nos procedimentos de fiscalização;

8. Limitação de obrigações acessórias à instituição;

9. Vedação da utilização de certidão negativa como sanção política;

10. Unificação cadastral;

11.Fixar sanções ao ente federado que não consolidar anualmente sua  

legislação tributária

Simplificação tributária



OBRIGADO


