Setor de serviços defende nova CPMF
Imposto bancaria contribuição patronal ao INSS e parte da
fatia do trabalhador
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ALÍVIO:
CNS diz que contribuição do trabalhador ao INSS cairia três
pontos porcentuais
Na véspera do envio da proposta de reforma tributária do governo ao
Congresso, a Confederação Nacional de Serviços (CNS) propõe a
volta da CPMF com uma alíquota de 0,81% e avisa que o setor vai
para a “briga” e não aceitará a unificação do Pis/cofins sem a redução
nos impostos pagos sobre os salários dos funcionários.
Estudo da CNS, obtido pelo Estadão, mostra que a unificação de
duas contribuições em um único imposto com alíquota não
cumulativa de 11% elevaria a carga tributária do País em 3,4% do
Produto Interno Bruto (PIB). Para a CNS, a desoneração não pode
ficar para um segundo momento e terá de ser discutida com as
propostas da Câmara, do Senado e do governo.
A proposta do governo prevê a unificação dos dois tributos,
incidentes sobre o consumo, com alíquota entre 11% de 12%. Essa
é a chamada primeira fase da reforma tributária pensada pela equipe
do ministro da Economia , Paulo Guedes. A desoneração irrestrita,
porém, faz parte da quarta e última etapa, sem data para sair.
“Não adianta mudar de nome. É uma CPMF. Não tem outro nome, é
o mesmo imposto utilizado anteriormente, mas sem ser desvirtuado”,
disse o vice-presidente da CNS, Luigi Nese, que cobra do presidente

da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que não interdite o debate no
Congresso sob o risco de criar uma “ditadura legislativa” ao proibir a
discussão.
Maia já avisou, porém, que, enquanto for presidente da Câmara, a
proposta de uma nova CPMF não avança na Casa.
Pela proposta da CNS, a nova CPMF bancaria o fim da contribuição
patronal ao INSS, parte da contribuição dos trabalhadores, o salário
educação e a contribuição ao Incra. A contribuição do trabalhador ao
INSS cairia três pontos porcentuais, passando a variar entre 5% e
8%, de acordo com a faixa salarial.
A proposta prevê um potencial de arrecadação de R$ 229 bilhões
(dados de 2017, últimos disponíveis) no segundo ano com alíquota
de 0,81%. Na fase de transição no primeiro ano, a alíquota de 0,46%
garantiria uma arrecadação suficiente para bancar a retirada da
contribuição previdenciária paga pelas empresas de 20% sobre a
folha de pessoal.
A criação da Contribuição Previdenciária sobre Movimentação
Financeira (CP) seria cobrada diretamente sobre o débito de cada
movimentação na conta corrente de todas as pessoas físicas e
jurídicas do País, sejam elas entidades com ou sem fins lucrativos,
como igrejas e organizações não governamentais. O imposto não
seria cobrado nas movimentações de conta corrente para conta
poupança ou na aquisição de ativo financeiro para evitar distorções,
segundo a CNS.
No primeiro ano, a contribuição patronal para todas as empresas do
País, que hoje é de 20% sobre os salários, seria reduzida à metade
e a contribuição dos trabalhadores, que varia entre 8% e 11%, de
acordo com a faixa salarial, passaria a flutuar entre 5% e 8%. A
contribuição ao Incra e o salário educação seriam zerados. Nesse
primeiro ano, seria instituída uma CP com alíquota de 0,46%. Depois,
a contribuição patronal seria zerada e a alíquota da CP alcançaria
0,81%.
Ao Estadão, o assessor do Ministério da Economia, Guilherme Afif
Domingos, defendeu a desoneração da folha, mas afirma que o novo
tributo proposto pelo ministro Guedes não é igual à CPMF. Para ele,
o setor de serviços não gera crédito e a única forma de compensar a
perda de arrecadação com o novo IVA é a desoneração da folha.

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson
Andrade, defendeu uma reforma mais ampla e não apenas a do
Pis/cofins. “Temos uma preferência pela proposta que está na
Câmara que trata de todos os impostos.”
O economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, Carlos
Thadeu de Freitas, disse que não será fácil fazer a reforma, mas é
preciso aumentar a tributação da renda, como dividendos e
patrimônio.
A Confederação Nacional da Agricultura insiste que a reforma não
pode aumentar a carga tributária setorial. A agricultura é sempre
citada como o setor que paga menos impostos, mas o coordenador
do núcleo de economia da CNA, Renato Conchon, ponderou que
essa “conversa” da indústria não cola mais. “É importante a carga
deles cair, mas não em detrimento da carga de serviços, comércio ou
agricultura”.
Ponto de vista “Não adianta mudar de nome. É uma CPMF. É o
mesmo imposto utilizado anteriormente, mas sem ser desvirtuado.”
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