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 Com a justificativa de simplificar, tornar 
transparente e neutra a tributação sobre o consumo, 
além de pretender um alinhamento ao padrão mundial 
de tributação, o Poder Executivo apresentou ao Congresso 
Nacional, a primeira etapa do projeto de Reforma 
Tributária (PL n.º 3.887/2020), que altera a legislação 
federal e institui a CBS – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE 
OPERAÇÕES COM BENS E SERVIÇOS, em substituição ao 
PIS/COFINS e PIS/COFINS-Importação, contribuições que 
deixarão de existir.

 Nesta oportunidade, reportamos um panorama 
geral da proposta, com os principais pontos a serem 
inicialmente considerados. 

 O Projeto prevê uma vacatio legis de seis meses a 
partir da publicação da Lei que dele originar, sendo certo 
que modificações são esperadas e certamente ocorrerão 
ao longo do trâmite.

O PROJETO DE LEI 
Nº 3.887/2020

POR NÁDIA RUBIA BISCAIA E SARAH TOCKUS

ASPECTOS GERAIS DA CBS
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1. Alíquota, Apuração e Recolhimento 2. Fato Gerador

CBS MERCADO INTERNO

     Alíquota geral de 12%, assegurada a não-cumulatividade 

de forma ampla;

    Permitido o recolhimento ao longo da cadeia produtiva 

pelo valor agregado em cada etapa;

   Apuração e recolhimento mensal, centralizada pelo es-

tabelecimento matriz da pessoa jurídica. A CBS a recolher 

corresponderá à diferença entre as contribuições inciden-

tes sobre as operações ocorridas no período de apuração, 

os créditos de CBS disponíveis e as retenções de CBS pelo 

pagador;

•  Auferimento de receita bruta, nos termos do art. 12, do 

Decreto-Lei n.º 1.598/1977.

•  Em receitas decorrentes de exportação não incidirá a 

CBS, sendo assegurada a apropriação dos créditos a elas 

vinculados.
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3. Base de Cálculo 5. Responsáveis

4. Contribuintes

CBS MERCADO INTERNO

•  Valor da receita bruta auferida em cada operação (e 

acréscimos, tais como multas e encargos).

•   Não integra a base de cálculo da CBS o valor destacado 

em documento fiscal de: (a) ICMS; (b) ISS; (c) descontos in-

condicionais; e (d) a própria CBS – ou seja, diferentemente 

do que ocorre com o PIS/COFINS, não haverá incidência 

por dentro.

•  Pessoa jurídica que descumprir condição necessária à 

fruição de não incidência, isenção, suspensão ou redução 

de alíquota.

•  As plataformas digitais localizadas no país (como os 

Marketplaces), sobre as operações realizadas por seu inter-

médio, quando o vendedor não registrar a operação me-

diante a emissão de documento fiscal eletrônico.  Os sites 

de vendas serão responsáveis por recolher a CBS quando 

algum produto for vendido por uma pessoa física, que não 

é obrigada a emitir nota.

•   São contribuintes da CBS as pessoas jurídicas de direito 

privado, inclusive as que lhe são equiparadas pela legisla-

ção do IRPJ.
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6. Imunidade e Isenção

CBS MERCADO INTERNO

i. Imunes: 

•  Entidades beneficentes de assistência social, desde que 

atendam exigências estabelecidas em legislação.

ii. Isentos

•  Templos de qualquer culto; 

•  Partidos políticos, incluídas suas fundações;

•  Sindicatos, federações e confederações; e 

•  Condomínios residenciais.

iii. Receitas isentas

•  Prestação de serviços de saúde recebidas do Sistema 

Único de Saúde – SUS; 

•    Venda de produtos da cesta básica;

  

   Prestação de serviços de transporte público coletivo 

municipal de passageiros; 

    Venda de materiais, equipamentos e prestação de ser-

viços efetuados à Itaipu Binacional;

   Fornecimento de energia elétrica realizado pela Itaipu 

Binacional;

    Venda de imóvel residencial novo ou usado a pessoa na-

tural, desde que a receita não esteja incluída no Regime 

Especial de Tributação;

•   Atos praticados entre as cooperativas e seus associados, 

exceto as cooperativas de consumo;

•  Venda para pessoa jurídica de produtos in natura;

•  Venda de bens para a Zona Franca de Manaus (ZFM) e 

Área de Livre Comércio (ALC);

•  Exportações; entre outras.

ii. Não aplicação da isenção

   É importante ressaltar que a isenção não se aplicará às 

receitas decorrentes de atividade econômica contrapres-

tacional com habitualidade ou em volume que caracteri-

ze intuito empresarial;
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7. Não-Cumulatividade / Crédito

CBS MERCADO INTERNO

•  A contribuição será não cumulativa, com direito a crédito 

amplo. 

• O Projeto permite que a CBS seja recolhida ao longo 

da cadeia produtiva pelo valor agregado em cada etapa, 

como forma de amenizar eventual impacto causado pelo 

aumento da alíquota que foi de 3,65% no regime cumulati-

vo e 9,25% no não-cumulativo, para uma alíquota geral de 

12%.

•  Uma das maiores críticas ao Projeto de Reforma está no 

impacto que a majoração da alíquota terá aos prestadores 

de serviços (cujo maior custo está naquilo que não admi-

te aproveitamento de créditos, como a mão de obra, por 

exemplo), bem como aos não contribuintes da CBS, como 

as empresas do Simples Nacional que, invariavelmente, 

terão impactos em sua cadeia ao adquirirem produtos de 

contribuintes da CBS, com custos maiores para si mesmas, 

gerando impacto aos consumidores finais.

i. Aspectos gerais 

•  Apropriação de crédito no valor da CBS destacado em 

documento fiscal relativo à aquisição de bens ou serviços.

•   Condicionada à existência de documento fiscal idôneo;•  

•  Extingue-se no prazo de cinco anos, contados do pri-

meiro dia do mês subsequente àquele em que ocorrido o 

fato que gerou o crédito.

•  Permissão para utilização de créditos acumulados do 

PIS/COFINS para quitação de débitos CBS.

   Créditos apropriados em cada período de apuração se-

rão descontados da CBS incidente sobre as operações 

ocorridas no mesmo período. Eventual excedente poderá 

ser utilizado nos períodos de apuração subsequentes. 

   O saldo de créditos ao término do trimestre-calendá-

rio poderá ser utilizado para compensação com débitos 

próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos admi-

nistrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do 
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CBS MERCADO INTERNO

Brasil; ou, ainda, ser objeto de ressarcimento.
  Manutenção dos créditos nos casos de exportações e 

vendas para a ZFM e ALC.

  Devoluções admitirão a tomada de crédito da não-cu-

mulatividade da CBS no valor do PIS/COFINS da venda 

original.

ii. Possibilidades de apropriação

   Pessoa jurídica adquirente de boa-fé, na hipótese de 

declaração de inidoneidade do documento fiscal ou da 

pessoa jurídica emitente, desde que comprovada a ocor-

rência da operação e pagamento do preço;

   Crédito financeiro de pessoas jurídicas optantes pelo 

Simples Nacional, quando contratadas por não optantes; 

e 

  Créditos vinculados às receitas de exportação (não obs-

tante não incida a CBS).

iii. Vedações 

   É vedada a transferência de créditos a qualquer título, 

salvo na hipótese de sucessão empresarial;

    É vedado o creditamento em relação aos pagamentos 

efetuados às instituições financeiras; 

   É vedada a apropriação de crédito em relação a bens 

e serviços vinculados a receita não sujeita à incidência 

ou isenta da CBS (exceto nas hipóteses expressamente 

permitidas).
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8. Crédito Presumido

10. Regime Especial

9. Incidência monofásica

CBS MERCADO INTERNO

•   1,8%: Aquisições de produtos in natura beneficiados por 

isenção;

•   25%: Venda de produção própria para a ZFM e ALC; e

•   3,6%: Transportadores subcontratantes de transporte por 

autônomos.

    (a) Instituições Financeiras; (b) Segmento Securitário; e 

(c) de Planos de Saúde.

    Incidência sobre o auferimento total, no mês-calendá-

    Operações com combustíveis e cigarros.

rio, da receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei nº 

1.598/1977.

     Alíquota de 5,8%;

•    Vedação à apropriação de créditos.

•   Ficam excluídas da base de cálculo as seguintes des-

pesas: (a) incorridas na captação de recursos utilizados na 

intermediação financeira; (b) encargos com obrigações de 

refinanciamentos, empréstimos e repasses de recursos 

de órgãos e instituições oficiais ou de direito privado; (c) 

operações de câmbio, até o limite das receitas auferidas 

nas mesmas operações; (d) decorrentes de arrendamen-

to mercantil para arrendadoras; e (e) ativos financeiros e 

mercadorias utilizadas como instrumento de hedge; den-

tre outras.

•    Receitas poderão ser excluídas da base de cálculo, den-

tre aquelas: (a) reversões de provisões operacionais que 

não tenham sido excluídas da base de cálculo por ocasião 

de sua constituição; e (b) recuperações de créditos baixa-

dos como perda que não representem ingresso de novas 

receitas.
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ASPECTOS GERAIS

• A CBS IMPORTAÇÃO incide sobre a importação 
de bens e serviços, inclusive cessão e licenciamento de 
direitos, incluindo intangíveis. 

• A incidência também é não cumulativa, permitindo 
a apropriação de créditos no correspondente ao valor da 
CBS efetivamente recolhido.

CBS IMPORTAÇÃO
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1. Alíquota, Apuração e Recolhimento 2. Fato Gerador

CBS IMPORTAÇÃO

Importação de bens

•    Alíquota geral de 12%;

• Há alíquotas específicas, conforme Anexo II, do PL 

3.887/2020;

      Recolhimento deverá ser efetuado na (a) data do registro 

da Declaração de Importação, e (b) na data do vencimento 

do prazo de permanência do bem no recinto alfandegado 

(cfr. inciso III, do art. 62).

Importação de serviços

•       Alíquota geral de 12%;

•    Recolhimento deverá ser efetuado na data do paga-

mento, do crédito, da entrega, do emprego ou da remessa 

de valores como contraprestação pelo serviço.

i. Importação de bens

•   Na data do registro da declaração de importação de 

bens submetidos a despacho para consumo (inclusive na 

hipótese de despacho para consumo de bens importados 

sob regime suspensivo do Imposto de Importação); 

•    Na data do lançamento do correspondente crédito tri-

butário, quando se tratar de bens constantes de manifesto 

ou de outras declarações de efeito equivalente, cujo extra-

vio ou falta for apurado pela autoridade aduaneira; ou

•   Na data do vencimento do prazo de permanência dos 

bens em recinto alfandegado, após iniciado o despacho 

aduaneiro e antes de aplicada a pena de perdimento, na 

hipótese prevista no art. 18 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro 

de 1999.

ii. Importação de serviços

•   Na data do pagamento, do crédito, da entrega, do em-

prego ou da remessa da contraprestação pelo serviço.
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3. Contribuintes 4. Responsáveis

CBS IMPORTAÇÃO

i. Importação de bens

•  Importador; 

•  Destinatário de remessa internacional tributada; 

•  Adquirente de bem entrepostado. 

ii. Importação de serviços

•  Contratantes, tomadores e adquirentes; 

•  Se estabelecidos em mais de um país, será considerado 

local de utilização ou consumo, para obrigações relativas à 

CBS, o país onde estiver localizado o estabelecimento que 

utilizar o serviço.

i. Importação de bens

•   Adquirente de bem de procedência estrangeira, na hi-

pótese de importação realizada por sua conta e ordem, por 

intermédio de pessoa jurídica importadora;

•  Encomendante predeterminado que adquire bem de 

procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora;

     Depositário, assim considerada qualquer pessoa incum-

bida da custódia de bem sob controle aduaneiro;

    Expedidor, o operador de transporte multimodal ou 

qualquer subcontratado para a realização do transporte 

multimodal; e

     Plataformas digitais domiciliadas no exterior, em relação 

às operações realizadas por seu intermédio.

ii. Importação de serviços

   Devem se cadastrar perante à administração tributária 

para cumprimento das obrigações relativas à CBS.
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5. Base de Cálculo

CBS IMPORTAÇÃO

i. Importação de bens

•    Valor aduaneiro;

ii. Importação de serviços

•    Valor pago, creditado, entregue, empregado ou remeti-

do como contraprestação pelo serviço, antes da retenção 

de tributos – contemplando o ISS-Importação e o IRRF.

    Fornecedores residentes ou domiciliados no exterior;

•    Plataformas digitais domiciliadas no exterior, em relação 

às operações realizadas por seu intermédio.

6. Não incidência

•  Bens estrangeiros que, corretamente descritos nos docu-

mentos de transporte, chegarem ao País por erro inequí-

voco ou comprovado de expedição e que forem redestina-

dos ou devolvidos para o exterior;

•  Bens estrangeiros idênticos, em igual quantidade e va-

lor, e que se destinem à reposição de outros anteriormente 

importados que se tenham revelado, depois do desemba-

raço aduaneiro, defeituosos ou imprestáveis para o fim a 

que se destinavam;

•  Bens estrangeiros que tenham sido objeto da pena de 

perdimento, exceto nas hipóteses em que não sejam loca-

lizados, tenham sido consumidos ou revendidos;

•  Bens estrangeiros devolvidos para o exterior antes do re-

gistro da Declaração de Importação;

•   Pescado capturado fora das águas territoriais do País por 

empresa localizada no seu território, desde que satisfeitas 

as exigências que regulam a atividade pesqueira;
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7. Suspensão

CBS IMPORTAÇÃO

•  A suspensão do pagamento do Imposto de Im-

portação ou do Imposto sobre Produtos Indus-

trializados vinculado à Importação em decorrên-

cia da aplicação de regimes aduaneiros especiais 

também implica a suspensão do pagamento da CBS.  

• As normas relativas aos regimes aduanei-

ros especiais aplicam-se, no que couber, à CBS. 

       Bens aos quais tenha sido aplicado o regime de expor-

tação temporária;

     Bens em trânsito aduaneiro de passagem, acidental-

mente destruídos; e

         Bens avariados ou que se revelem imprestáveis para os 

fins a que se destinavam, desde que destruídos, sob con-

trole aduaneiro, antes de despachados para consumo, sem 

ônus para a Fazenda Nacional.
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 Como bem se vê neste panorama inicial, onde 

apontamos os principais pontos de atenção, é inequívoco 

que o Projeto de Lei nº 3.887/2020 – que representa ape-

nas a primeira etapa da prometida Reforma Tributária - fo-

mentará, sobremaneira, as discussões sociais, jurídicas e 

políticas, posto que compõe o contexto de reiterados es-

forços para a modificação do sistema tributário brasileiro. 

 

 Alterações são esperadas e inevitavelmente ocorrerão, 

sobretudo porque a proposta é recente – apresentada no últi-

mo dia 21 –, e as deliberações políticas estão em estágio inicial.   

 

   As demais etapas da proposta de Reforma devem vir 

na sequência (foram prometidas para agosto), com a mo-

dificação da estrutura do IPI, a reformulação do Imposto de 

Renda e a esperada desoneração da folha de pagamentos. 

 

 A tramitação do Projeto também dependerá de 

como a proposta do PL 3887 será recebida no Congres-

so Nacional, pela Comissão Mista que foi instalada em 

CONCLUSÃO

19.02 desse ano. Formada por 25 senadores e 25 de-

putados, ela tem a tarefa de unificar as propostas do 

Governo Federal com as já existentes (PECs 45/2019 

e 110/2019). O cronograma prevê também a realiza-

ção de audiências públicas para discutir as propostas. 

 

 Sabendo da importância desta, e das reiteradas 

movimentações governamentais, sobretudo no que tan-

ge ao impacto nos setores econômico e empresarial, a 

Equipe de Prolik Advogados iniciará um projeto para en-

riquecer os debates neste complexo tema de Reforma 

Tributária. Serão publicados artigos voltados à análise dos 

contornos, aspectos, nuances e repercussões do PL 3.887.
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