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RESUMO 

A presente pesquisa versa sobre um importante assunto do cotidiano: o 

Imposto sobre Valor Agregado. 

Embora existam várias discussões em relação a este problema que 

assombra o sistema tributário, muito há de se trabalhar para uma efetiva mudança 

do contexto que hoje se enfrenta. 

Em decorrência de tais acontecimentos, é importante analisar qual forma 

de tributação é realmente eficaz e produtiva para o Estado e aos contribuintes, 

dessa forma, fazer um comparativo observando seus moldes de funcionamento, 

levando em consideração o que é viável a uma real aplicação ao sistema de 

tributação indireta no Brasil. 

Por outro lado, verifica-se que a seara de riscos concernentes de tais 

reformas, iriam afetar diretamente a federação, os estados, e os municípios, levando 

em consideração que hoje a tributação indireta sobre o consumo no Brasil, é um dos 

grandes pilares da arrecadação tributária.   

1. INTRODUÇÃO 

Conforme apresentado pela história, o Imposto sobre o Valor Agregado 

(IVA) tem revelado um crescimento significativo na grande parte da economia 

mundial, abrangido hoje, mais de 140 países ou 20% da receita global com o 

recolhimento de impostos1, dessa forma, observa-se sua grande eficiência e 

facilidade de aplicabilidade, por tratar de um imposto sobre o consumo, que taxa os 

produtos, os serviços, as transações comerciais e as importações. Sendo assim, na 

atual conjuntura, tornou-se o principal modelo de tributação do consumo, em países 

grandes e pequenos. 

Neste prisma, a União Europeia (UE), foi o primeiro bloco politico e 

econômico a adotar o IVA, por sua facilidade em implementar o princípio do destino, 

devido à livre circulação de mercadorias, bens e serviços entre países-membros, 

incidindo assim, sobre a despesa ou consumo, que tributa o valor agregado das 
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transações efetuadas pelo contribuinte. Já no MERCOSUL, este modelo não é 

aplicado integralmente, sendo utilizado na Argentina, e no Chile, enquanto outros 

países como o Brasil, adotam um sistema de tributação indireta fragmentado, que 

impossibilita em certas partes a aplicação da não-cumulatividade, e a não evasão. 

2. OBJETIVO 

O propósito do presente estudo é abordar, desde a gênese do imposto 

sobre valor agregado internacional, suas características, bem como, sua forma de 

arrecadação, quanto à origem ou destino, e sua distribuição. 

Já o objetivo secundário, consiste no comparativo, do imposto sobre valor 

agregado utilizado na maior parte dos países, para o modelo brasileiro.  

3. METODOLOGIA  

Com o intuito de desenvolver o assunto discorrido, foi feita análise a 

textos de doutrinas francesas, portuguesas, e brasileiras, bem como, artigos e 

notícias relacionados ao tema discorrido. Assim, foi necessário adentrar em temas 

relacionados ao Direito Tributário, ao Direito Fiscal, e ao Direito Comparado, para 

poder lograr êxito na pesquisa do tema em questão. 

4. DESENVOLVIMENTO 

4.1 Gênese  

Segundo Balthazar, “O estudo do Imposto sobre o Valor Agregado (IVA) 

exige uma análise de sua evolução, sua história, com especial atenção à literatura 

jurídica tributária francesa, eis que foi nesse país que o imposto nasceu e 

progressivamente se desenvolveu, adquirindo os traços que conhecemos 

atualmente2”.  

Todavia, apesar da maior parte da evolução do TVA (Taxe sur la valeur 

ajoutée, nome concedido ao IVA francês), ter sido realizada na França, os 

mecanismos de deduções já existiam, mesmo sendo pensados de forma distinta. 

Seus autores foram Wilhelm Von Siemens, industrial alemão, que em sua 
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Sequência, n° 56, p. 245-258, jun. 2008. 



proposição permitia a recuperação de tributos pagos sobre os insumos das 

empresas, ou seja, “base sobre base”, portanto, evitaria possíveis problemas que 

surgem em cascata com um imposto sobre o faturamento, e o economista norte-

americano Thomas Adam, que através de seu artigo, defendia a dedução, em um 

sistema de imposto sobre o volume de negócios (IVN), dedução esta, que seria feita 

“imposto sobre imposto”, ou seja, o mesmo mecanismo adotado pelo legislador 

francês do IVA. 

Partindo dessa ideia, o imposto concebido pela doutrina americana e 

alemã, e adotado por alguns países, possuía como sua base de cálculo a margem 

bruta ou valor agregado da empresa, não atingindo seus produto e serviços, já a 

doutrina francesa, quando analisa as origens do IVA, costuma-se situar em geral, o 

início das imposições sobre o volume dos negócios na França no ano de 1917, com 

a instituição da taxa sobre as despesas e do qual, após várias reformas ao longo de 

40 anos, teve como resultado o IVA. 

Alan Frankel, o autor que é considerado o pai do IVA francês, por seu 

estudo sobre as origens do imposto3, demonstra o que permitiu ao legislador francês 

o saber, para conjugar todos os elementos que deram resultado as evoluções do 

sistema de imposição do volume de negócios, que construiu um modelo próximo ao 

aplicado atualmente aos membros da união europeia. De acordo ao autor, foram às 

experiências concedidas aos franceses que permitiram atingir tal resultado, dessa 

forma, nenhum ordenamento jurídico teria a capacidade de atingir tal finalidade, em 

razão da ausência dos fatos que vieram a colaborar para formação do IVA. 

A União Europeia, o bloco econômico que obteve melhor experiência de 

forma conhecida com o sistema do IVA, teve a preocupação de realizar sua 

harmonização tributária nos impostos sobre o incidente do consumo.  

4.2 Características  

Segundo Clotilde Palma, “o IVA é caracterizado, essencialmente, como 

um imposto indireto de matriz comunitária plurifásico, que atinge tendencialmente 
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todo ato de consumo através do método subtrativo indireto4”, ou seja, este sistema 

consiste em aplicar aos bens e serviços, um imposto geral sobre o consumo 

exatamente proporcional ao preço oferecido, independente qual seja o número de 

transações ocorridas no processo de produção e de distribuição anterior à fase de 

tributação, dessa forma, o valor é calculado sobre o bem ou serviço, e a taxa é 

aplicada com prévia dedução do montante do IVA que incide sobre o custo dos 

diversos elementos constitutivos do preço.  

Este sistema será aplicado até o estado de varejo, que nada mais é, que 

a atividade de compra e venda de mercadorias, cujo comprador é o consumidor 

final. Assim, o IVA tem como objetivo incidir sobre fases do processo de produção, 

desde o produtor até o vendedor, através do método subtrativo indireto, das faturas, 

do crédito de imposto ou sistema dos pagamentos fracionados.  

Este método é considerado a alavanca do IVA, por ser a técnica da 

liquidação e dedução do imposto em cada uma das etapas do ciclo econômico, até 

chegar ao consumidor final. Porém, este efeito não sucede com o consumidor final, 

que não será beneficiado com essa liquidação, e terá que suportar o encargo do 

imposto que se mostrar devido. 

Em consequência dessa técnica, certos países aplicam também o 

príncipio da não cumulatividade, para não ser possível uma bitributação ou bis in 

idem, sendo assim, impossível que dois Estados ou Municípios venham tentar 

gravar a mesma realidade. 

Partindo desse pressuposto, existe a impossibilidade da tributação 

cascata (à cascade, no francês), que era utilizada pela maior parte dos países antes 

da criação do IVA. 

4.2.1 Arrecadação  

A arrecadação consiste no modo que o mesmo agrega a cada etapa de 

circulação do produto ou serviço. Sendo que, na sua segunda fase é deduzido o 

valor a ser pago (calculado, conforme a aplicação da alíquota no preço cheio) o 

                                                           
4 PALMA, Clotilde Celorico. “Introdução ao Imposto Sobre o Valor Acrescentado” – 
(Cadernos IDEFF), N° 1 – 5° Edição – Almedina, Coimbra, 2011. 



montante que incidiu na operação anterior, onde existe nesse momento a presença 

da não cumulatividade. 

Alcides Jorge Costa5 demonstra que existem três formas de apuração do 

valor agregado:  

Tipo produto bruto: baseia-se na diferença do valor entre os bens 

vendidos, e o valor dos bens adquiridos para revenda ou com intuito suprir os bens 

vendidos, assim, a dedução será apenas realizada aos insumos que tenham 

integrado fisicamente o produto vendido.  

Este modelo faz-se presente no IPI, cujo modelo não cumulativo, aceita 

somente o abatimento em relação à entrada de produtos que possam ser aplicados 

de forma física ao produto final. Vide Parecer Normativo CST n° 69/77, que explana 

a importância à incorporação do insumo ao produto final. 

Tipo consumo: faz referência, ao modelo de deduzir os bens de 

investimento pelo valor da aquisição, assim como, a dedução dos demais bens 

adquiridos. Forma esta adotada no IVA europeu  

Tipo renda: representa-se, a partir da dedução do ativo imobilizado, 

levando em conta o valor de sua depreciação. Modelo similar ao PIS/COFINS, 

podendo então alcançar todas as etapas do sistema econômico.  

Através deste entendimento, o cálculo do IVA poderá ser realizado de 

diferentes formas. Sobre estes modelos Ivan Allegreti6 discorre. 

“Pelo método da adição, realiza-se o somatório de tudo quanto se entenda 

que deve compor o valor acrescido em um determinado período, tais como 

o lucro, salários, juros etc, ou seja, busca-se identificar os elementos que se 

deva considerar que foram agregados ao valor do produto naquela fase de 

cadeia econômica. 

Pelo método de subtração, o valor acrescido é obtido pela diferença entre 

as aquisições e as vendas ocorridas dentro de um determinado período. 
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6 ALLEGRETI, Ivan. “A concentração da incidência nos tributos cumulativos e a neutralidade 
em relação ao mercado”. São Paulo: USP / Faculdade de Direito, 2013. 



O método da subtração pode acontecer em relação ao valor propriamente 

dito das aquisições e das vendas (base sobre base) ou em relação ao valor 

do imposto incidente sobre as aquisições e as vendas (imposto sobre 

imposto)(...)”. (ALLEGRETI, 2013) 

Através destes métodos, os juristas têm entendido que a forma basis on 

basis (base sobre base) é mais adequada para quem deseja gravar o valor 

agregado, a exemplo do Japão, que adota este método de forma efetiva. No entanto 

esta forma, por ser difícil de colocar-se em prática, teve seu lugar tomado pelo tax 

on tax, que atualmente é utilizado na maior parte dos países que adotam o IVA, a 

exemplo dos países que fazem parte da UE. 

4.2.2 Tributação de origem ou destino 

Após fazer-se uma análise a arrecadação do IVA, é preciso ter o 

entendimento de onde o imposto deverá ser deduzido. Atualmente esta dedução 

poderá ser feita de duas formas, no país de destino ou no país de origem, 

dependendo da política nacional e internacional no qual esteja interligado. 

Tributação no país de origem consiste, na dedução que é realizada no 

país onde sejam produzidas as mercadorias, abstraindo-se do país onde se efetua o 

consumo. Enquanto, a tributação no país de destino baseia-se na dedução onde 

ocorre o consumo, sendo assim, desconsiderado o país de origem7. 

4.2.3 Distribuição 

Consecutivamente, deverão levar-se em consideração as diversas formas 

de repasse que hoje existem deste tributo. 

Tendo exemplo de algumas sistemáticas, observa-se que a Alemanha e 

na Austrália, o IVA é um imposto nacional uniforme, que não permite aos estados ter 

autonomia individual para alterar a legislação. No entanto este tributo é arrecadado 

pelos estados e sua receita é compartilhada entre os estados e municípios8.  

                                                           
7 PALMA, Clotilde Celorico. “Introdução ao Imposto Sobre o Valor Acrescentado” – 
(Cadernos IDEFF), N° 1 – 5° Edição – Almedina, Coimbra, 2011. 
8
 PRADO, Sérgio. “Transferências Intergovernamentais na Federação Brasileira, Avaliação e 

Alternativas de Reforma”, Fórum fiscal dos Estados Brasileiros, Caderno Fórum n°6, IE – 
Unicamp. 



Já no Brasil, os impostos indiretos sobre o consumo e serviços possuem 

diversas formas de repasse, e não uma sistemática única, como em diversos países 

que adotam o IVA.  

4.3 Modelos de imposto sobre o consumo 

Sendo assim, é inevitável citar, que existem dois grupos de países, que 

se distinguem como exemplos de aplicação do imposto sobre o consumo. O primeiro 

consiste nos países que o tributo sobre o consumo é somente deduzido pelos 

estados, e o segundo grupo, em países que governo central tem a função de aplicar 

o IVA. 

O sistema adotado pelo primeiro grupo, não é tão popular, pela simples 

razão de ser pequena a quantidade de países, que abrem mão de um imposto sobre 

o consumo. Temos como exemplo deste grupo os EUA, que dá a possibilidade de 

apenas os estados membros tributarem sobre o consumo, sendo aplicado o então 

chamado Sales Tax, que por sua vez, é diferente do IVA9, como também, suas 

alíquotas, podem variar de estado para estado, semelhante ao ICMS do Brasil. 

O segundo grupo, considerado o mais popular, pela simples razão de o 

IVA ser aplicado por governos centrais, tornando-se assim um sistema mais fácil e 

simples. Em vários países desenvolvidos este sistema é adotado, como exemplo da 

Inglaterra, França, Alemanha, Austrália, e Portugal, bem como, países em 

desenvolvimento adotaram sua sistemática, á exemplo alguns países da América 

Latina, como o Chile, Uruguai, e Argentina. 

5. RESULTADO 

Observa-se que a experiência francesa com o imposto sobre valor 

agregado, fez com que muitos países incluindo o Brasil, passassem a adotar 

sistemáticas não cumulativas para apuração destes tributos plurifásicos. 

                                                           
9 Apesar de similares tem diferenças bastante peculiares, enquanto o IVA possui o objetivo 

de incidir em todas as fazes do processo de produção, o Sales Tax, possui incidência 

apenas no varejo, na venda ou em alguns serviços que são prestados ao consumidor final. 

(DIANE L. YETTER, Sales Tax vs. Value Added Tax – Calculation and Compliance 

Differences). 



Entretanto o Brasil tem um sistema de tributação indireta arcaico, 

baseado na constituição federal de 1988, que traz consigo diversos problemas, onde 

podemos frisar algumas situações fáticas, como o distúrbio da dedução de destino 

ou origem com ISSQN, que possui uma serie de conflitos entre municípios na 

exigência do imposto sobre serviços10, bem como, o desrespeito ao principio da não 

cumulatividade previsto no próprio texto da Constituição Federal, em alguns casos 

de maneira imperativa, como ocorre no IPI e ao ICMS (art. 153, § 3°, II, e art. 155, § 

2°, I, da constituição de 1998), e em outros como uma possibilidade, como é o caso 

das contribuições sociais denominadas PIS/Confis (art. 195, §12), que dessa forma, 

origina a tributação em cascata, entre outras práticas que se tornam penosas para 

seus contribuintes, criando assim a regressão tributaria que hoje prolifera no país.  

Consequentemente, pensando em resolver esse tipo de problema, 

surgiram mais uma vez novos debates sobre uma proposta de emenda 

constitucional que torna possível uma unificação das alíquotas do ICMS, como 

também, cria a possibilidade de atrelar a ajuda do governo federal, para compensar 

as perdas que poderão ocorrer, ocasionando assim, uma menor desigualdade entre 

os estados na distribuição de recursos11. 

Abrindo assim o leque, para um provável início de reforma tributária, e 

uma efetiva forma de crescimento. 

6. CONSIDERAÇÔES FINAIS 

Com o presente estudo no âmbito do Direito Tributário e Fiscal, nacional 

como internacional, se buscou trazer uma analise efetiva a esse imposto modal e 

eficiente que tem sido adotado pela maior parte dos países que desejam 

efetivamente ter uma vitória sobre a evasão fiscal. 

Atualmente a tributação indireta no Brasil, tem sido um dos grandes 

problemas vividos população, consecutivamente, isso acarreta uma serie de 

                                                           
10 Apesar de o art. 12 do Decreto-lei nº 406/68, que trata da questão do ISSQN e a dedução 
no local da prestação do serviço, ter sido revogado inteiramente pela Lei Complementar nº 
116/03, o Superior Tribunal de Justiça, compreendeu que entendimento anterior permanece, 
sendo assim, poderá ser exigido o pagamento do imposto no local da prestação 
independentemente da localização do seu estabelecimento, persistindo dessa forma, o 
problema da dupla tributação. 
11 BRITO, Ricardo. “Após conversa com Levy, Jucá propõe unificar a alíquota de ICMS”, O 
ESTADO DE S. PAULO, abr. 2015  



situações que tornam o país inviável para um efetivo investimento tanto nacional 

como internacional. 

Em contrapartida, através desse aglomerado de vantagens e facilidades 

propostas por essa forma de tributação, podemos adotar algumas práticas contidas 

nos modelos internacionais de tributação indireta para o Brasil.  

Não abstendo, contudo, de um efetivo sacrifício por parte do estado, que 

tem como verdadeiro intuito não oprimir sua população com cargas tributárias 

exorbitantes, mas sim, fazer com que essa, possua uma carga tributaria justa a 

mercê do que hoje existe no mundo. 

Conclui-se que, o equilíbrio entre a eficácia e a carga tributária, é 

necessariamente essencial para um crescimento sólido e efetivo de uma economia 

emergente, caso o contrario, o fracasso é eminente. Sendo importante frisar, que se 

apenas forem aplicadas melhorias prévias, que nada mais fazem que relativizar 

problemas, não será possível solucionar problemas que ensejam sobre a carga 

tributária, na tributação indireta no Brasil.    
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