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1 RESUMO 

 

O presente estudo tem a finalidade de aprofundar sobre a possibilidade de instrução 

da reforma tributária qual propõe unificar as contribuições PIS e COFINS, assunto 

no qual vem gerando grandes discussões entre empresários e contadores, 

indagando-se qual será o impacto causado nas empresas de comércio, indústria e 

prestadoras de serviço, caso  aprovado irá extinguir o regime de cumulatividade do 

PIS e COFINS, obrigando as empresas a passar ao regime de não cumulatividade 

sobre a alíquota de até 9,25%. Através de analises de dados confrontando-se a 

alíquota atual com a alíquota da proposta, conclui-se que a proposta de unificação 

será de impacto negativo nas empresas prestadoras de serviços, seguindo pelas 

empresas de comercio, já as empresas industriais por se tratarem de ser um setor 

com a maior aquisição de insumos, gerando maior crédito tributário constata-se que 

a unificação irá trazer benefícios, impactando positivamente. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Reforma Tributária, PIS e COFINS, Unificação das 

Contribuições. 

 

2 INTRODUÇÃO 

 

 Atualmente o Brasil vem enfrentando um período bastante conturbado. Ao 

longo dos últimos anos, golpes, sonegações e desvios foram detectados por vários 

governos antecessores. Onde, diversas classes pedem por mudanças, quais 

deverão serem feitas com a máxima urgência, nos setores políticos, econômicos, 

tributários e previdenciários, sendo assim com essas alterações o Brasil poderia 

recuperar a sua imagem com o mercado exterior e a confiança do mercado nacional 

(LUCE; PLASTINA,2016). 

 Essa questão tem sido um dos assuntos mais ouvidos e discutidos entre os 

empresários. Essa ideia surge porque os empresários Brasileiros convivem 

diariamente com inúmeros tipos de tributos, entre estes estão os impostos, taxas, 

além de várias obrigações acessórias, previstas no interesse de fiscalização ou 

arrecadação dos tributos, de acordo com o artigo 113 do Código Tributário Nacional 

(CTN). 



 A partir da iniciativa da nova reforma tributária, o governo federal decidiu 

restabelecer o projeto de unificação do PIS e COFINS. Ideia apresentada no final de 

2015 pelo ex-ministro da fazenda Joaquim Levy. Essa proposta teve várias críticas 

das entidades do setor econômico principalmente o de serviços, onde os 

empresários temem a possibilidade dos impostos aumentarem a ponto da perca de 

ocupação no mercado. 

O PIS e a COFINS são contribuições calculadas, nos dias de hoje 

separadamente, e por dois regimes: o cumulativo e o não cumulativo. O objetivo da 

unificação é terminar com o regime de cumulatividade do PIS/COFINS impactando 

diretamente os setores da economia brasileira. A partir dos fatos apresentados 

pergunta-se: De que forma a PEC 233/2008 irá impactar as empresas no ramo da 

indústria, comércio e prestação de serviço? 

Este estudo é de grande importância aos empresários e contabilistas, onde 

por meio deste será possível elaborar uma análise sobre os impactos da unificação 

do PIS e COFINS, auxiliando na compreensão e reflexão do tema, caso seja 

aprovado, quais serão as vantagens e desvantagens, qual setor da economia 

brasileira irá sofrer maior impacto, enfatizando e discutindo a importância do 

planejamento tributário, para uma melhor tomada de decisão futura. 

A pesquisa também trás esclarecimentos referente como será a nova formula 

de se apurar os tributos do tema abordado, pois a unificação é um assunto novo no 

qual ainda está em processo de aprovação caso aprovado terá todo um tramite de 

adequação a nova forma de se apurar os tributos. O debate do presente tema 

enriquece a contabilidade tributária, pois se tratando de um assunto novo complexo 

e com pouca literatura até o presente momento. Quanto aos acadêmicos, o estudo 

da PEC 233/2008, complementa o conhecimento adquirido sobre contabilidade 

tributária em sala de aula, contribuindo para maior preparo e desenvolvimento dos 

acadêmicos. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O referido artigo procurou relatar e demonstrar as mudanças significativas 

com a unificação do PIS e COFINS para empresas comerciais, industriais e 

prestadora de serviços, a evolução das contribuições no decorrer dos anos, e qual 

dos setores irá sofrer maior impacto com a proposta oferecida pela PEC 233/2008. 



 

4. METODOLOGIA 

Este estudo tem o intuito de analisar os impactos da alteração do PIS/COFINS 

nos setores da economia brasileira. Para o desenvolvimento e realização da 

presente pesquisa, buscou-se aperfeiçoamento em pesquisa bibliográfica, 

embasando-se em livros, sites confiáveis da web, revistas e artigos científicos. Para 

o desenvolvimento da pesquisa foi utilizado alguns métodos, tais como; pesquisa 

bibliográfica no qual abrange todo o conteúdo teórico disponibilizado sobre o 

assunto, descritiva estabelecendo técnicas padronizadas nas coletas de dados, 

qualitativa pois visa descrever cada aspecto e característica encontrada de forma 

detalhada e quantitativa por focar na obtenção de resultados precisos, possibilitando 

uma alta margem de segurança em seu resultado. 

Para a apresentação dos resultados serão utilizadas as porcentagens do 

regime não cumulativos do PIS e COFINS, e a alíquota proposta pela PEC 233/2008 

no qual, compõem o método principal para a elaboração do presente estudo, sendo 

a alíquota proposta pela unificação de 9,25%, e as alíquotas do regime não 

cumulativo de: PIS 1,65% e 7,6% para a COFINS. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

 

5.1 SISTEMA TRIBUTÁRIO BRASILEIRO 

 

O sistema tributário brasileiro é um dos sistemas mais renomados, por ser de 

alta complexidade. De várias formas as leis e medidas temporárias discriminam e 

esclarecem como devem ser instruídos o recolhimento dos impostos, taxas e 

contribuições de melhoria, assim sendo para onde esses recolhimentos são 

destinados, sejam elas de responsabilidade da União, dos municípios ou dos 

estados (LUCE; PLASTINA, 2016).  

No entendimento de Santiago e Silva (2006), no contexto histórico do Brasil e 

no mundo, não se tem um período exato de quando se iniciou a tributação. Frisam, 

ainda, os autores que sempre se precisou de contribuição de recursos para as 

comunidades se manterem. Entretanto, de acordo com Lima e Rezende (2006), o 

governo tem o objetivo de auxiliar a população a suprir suas condições de 

sobrevivência e necessidades de recursos governamental, surgindo assim o sistema 



tributário, que tende a garantir as indispensabilidades do governo perante a 

sociedade. 

A cada ano que passa, a carga tributária brasileira tem um aumento 

considerável, isso ocorre pelas constantes mudanças da legislação, a qual provoca 

em contrariedades de supervisão dos contribuintes e entre as formas tributárias com 

absoluto destaque estão as contribuições PIS e CONFINS, isso ocorre pelo fato de 

que esse valor arrecadado deve a ser restrito da União, não sendo rateado as 

parcelas para os Municípios e Estados (LACERDA, 2006). 

O IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) elaborou um estudo 

sobre o sistema tributário Brasileiro e determinou, que para o contribuinte entender 

ponderadamente a real situação tributária, seria preciso estudar e compreender três 

mil normas fiscais, analisar os 61 tributos exigidos no Brasil. E, ainda, averiguar 93 

obrigações assessórias que comprimem todas as empresas brasileiras, como os 

profissionais que atuam na área tributária. Entenderiam, também, segundo o estudo, 

por que o crime por evasão fiscal não quer dizer desrespeito com a fiscalização, 

mas, várias vezes, simples e transparente desinformação. Sem falar na 

convergência reiterada de um mesmo tributo nas várias etapas da produção ou 

circulação, ou seja, a CPMF incide sobre o montante do ICMS, do IPI, do PIS e 

COFINS, do INSS, do Imposto de Renda, da Contribuição Social, e assim 

sucessivamente. Exemplo parecido ocorre com a tributação do PIS e da COFINS 

que afetam sobre o valor do ICMS, do INSS, do IRPJ e da Contribuição Social (LIMA 

e REZENDE, 2006).  

 

5.2 PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS) 

 

O PIS (Programa de Integração Social) tem o objetivo de assegurar aos 

empregados a integração na vida e evolução das empresas, sendo constituído 

através da Lei Complementar nº 7 de 1970, a princípio a organização do PIS tinha o 

propósito de: facilitar as condições para que os empregados adquirissem a própria 

casa, criar um fundo complementar que será usado pelo empregado na sua 

aposentadoria, impulsionar a constituição de famílias, sendo que para o saque 

inteiro do PIS , era preciso o casamento e também motivar e estimular os 

trabalhadores a continuarem em seus empregos, sendo a metade do fundo 

destinado aos funcionários com cinco anos completos na empresa (PÊGAS,2014). 



 

5.3 CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 

(COFINS) 

 

 A COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) criada 

pela lei complementar nº 70 de 1991, destina-se ás despesas com atividades fins 

das áreas de saúde, previdência e assistência social. (REIS, GALLO, PEREIRA, 

2012).   

 

5.4 PROPOSTA DE UNIFICAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES 

 

A proposta de reforma do PIS e COFINS, PEC 233/2008 (Proposta de 

Emenda a Constituição), apresentada inicialmente pelo ex-ministro da Fazenda 

Joaquin Levy, e encaminhada para a Casa Civil no final do ano de 2015, prevê a 

unificação das alíquotas, pondo um ponto final no regime cumulativo. Passando 

assim empresas do lucro presumido e real a apurarem suas contribuições de forma 

igual (FENACON, 2017). 

Sendo visto como o primeiro passo da reforma tributária a unificação do PIS e 

COFINS, vem recebendo diversas críticas dos empresários, onde alegam que o 

aumento de impostos acarretará em uma grande perca de postos de trabalho, 

principalmente o setor de serviços onde o aumento corresponde a 70%. O 

secretário-executivo do Ministério da Fazenda enfatiza que de primeiro instante o 

governo pode sofrer queda na arrecadação de tributos decorrente da diminuição dos 

mesmos, porém com o avanço da economia retoma-se o folego novamente 

estabilizando-se a receita (FENACON,2017). 

Atualmente o PIS e COFINS possui duas formas de regime, o cumulativo para 

empresas do lucro real onde as alíquotas são 1,65% para PIS E 7,6% para COFINS, 

e o regime não cumulativo para empresas do lucro presumido onde a alíquota para 

PIS é 0,65% e COFINS 3,0% (FABRETTI, 2013). Com a unificação dos tributos 

extinguira-se o regime não cumulativo passando a todas as empresas a tributar pela 

alíquota de até 9,25%. 

A proposta de unificação também prevê a adoção de credito ampliado, 

gerando credito em todas as notas de compra. Porem para o setor de serviços o 

aumento da alíquota e o novo disposto de credito continua a ser desvantajoso, 



sendo que o setor de serviços se utiliza de poucos insumos. Considerando que o as 

empresas prestadoras de serviços sofram grande impacto com a unificação das 

alíquotas o governo, prevê a criação de uma alíquota especifica voltada aos 

mesmos com um percentual inferior a 9,25%(SENADO,2015). 

A Previsão de a Reforma tributária está prevista para chegar ao plenário da 

Câmara para realizar-se a votação é até o começo de setembro de 2017. Estima-se 

que o relator do projeto, deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), que trata a 

proposta como “mãe de todas as reformas”. A partir de agosto, o parlamentar 

programa receber os projetos ligados à reforma antes de enviar seu relatório final. 

 

5.5 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS CONTRIBUIÇÕES PIS E COFINS 

 

5.5.1 Programa de Integração Social. 

 

 Criado no dia 7 de setembro de 1970, pela lei complementar nº 7 o PIS era 

recolhido de duas formas sendo: sobre o resultado devido do imposto de renda 

pessoa jurídica com a alíquota de 5%, e sobre o faturamento da empresa com o 

percentual de 0,5%, ficando assim as empresas responsáveis a recolher dois 

documentos referente ao IR sendo então reconhecido como PIS – DEDUÇÃO 

(PUREZA, 2013). 

 A partir de então o PIS teve as respectivas alterações: 

Quadro1 - Alterações na lei do PIS 

ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS O QUE MODIFICOU 

Lei complementar nº 17, de 12 de dezembro de 
1973. 

Adicionou a incidência sobre o faturamento das 
empresas de 0,125 pontos percentuais. 

Lei complementar nº 19, de 25 de junho de 1974. Estabeleceu a unificação do PIS/PASEP, 
direcionando seus recursos para programas 
especiais de investimento elaborados conforme 
o Plano Nacional de Desenvolvimento. 

Lei complementar nº 26, de 11 de setembro de 
1975. 

Estabeleceu o pagamento do abono salarial no 
encerramento de cada exercício financeiro, 
equivalente a um salário mínimo regional, a 
trabalhadores cadastrados há 5 anos. 

Lei nº 6.409, de 02 de junho de 1977. A lei permitia a transferência do fundo do PIS, a 
ações da propriedade da União, atendendo aos 
limites de participação previstas sendo 
revogadas posteriormente. 

Decreto-Lei nº 2.445, de 29 de junho de 1988 (e 
alterações efetuadas pelo Decreto Lei nº 2.449, de 
21 de julho de 1988). 

O Decreto-Lei estabeleceu a adoção de alíquota 
de 1% sobre o total da folha de pagamento de 
sociedades cooperativas.  

Resolução do Senado nº 49, de 09 de outubro de 
1995. 

Foi declarado inconstitucional os decretos-leis 
face ao posicionamento do STF (Supremo 



Tribunal Federal) passando o PIS a incidir, 
novamente, à alíquota de 0,75% sobre o 
faturamento. 

Lei nº 9.715, de 25 de novembro de 1988 Estabelece que o PIS/PASEP será apurado 
mensalmente, mediante a adoção de alíquota de 
0,65% sobre o faturamento, 1% sobre a folha e 
salários e 1% sobre o valor das receitas 
correntes arrecadadas 

Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002 Instituiu-se o regime não cumulativo, fixando-se 
a alíquota de 1,65%. 

Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004 Institui a Formação do Patrimônio do Servidor 
Público incidente na Importação de Produtos 
Estrangeiros ou Serviços - PIS/PASEP-
Importação, permitindo estender para o setor 
importador o mesmo tratamento tributário 
aplicável aos bens e serviços nacionais. 

Fonte: elaborada pelos autores. 

5.5.2 Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

 

 A COFINS ficou conhecida como a sucessora do FINSOCIAL revogando o 

art. 23 da Lei 8.212 conforme o art. 2º da LC 70/91 a alíquota instituída da COFINS 

era de 2% sobre o faturamento mensal das pessoas jurídicas. 

 A partir de então a COFINS teve as possíveis alterações:  

Quadro2 - Alterações na lei do COFINS 

ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS O QUE MODIFICOU 

A Lei nº 9.718/1998 Alterou-se a forma de base de cálculo da COFINS onde as 
mesmas exclusões facultadas para fins de determinação da 
base de cálculo da contribuição para o PIS.  

Medida Provisória nº 1.807/1999 Conforme o art. 8º da lei elevou-se a alíquota da COFINS para 
3%. 

Lei nº 10.833/2003 Instaurou-se a incidência de não cumulatividade. 

Lei nº 10.865/2004 Lei na qual instaurou-se a alíquota de 7,6% 

Lei nº 12.973/2014 Alterou-se o conceito de receita bruta, passando a partir de 
então vigorar o conceito conforme o art. 12 do Decreto de Lei 
nº1.597/1977. 

Fonte: elaborada pelos autores. 

6. RESULTADOS 

 O presente estudo trouxe análise de todas as informações reunidas, 

disponibilizadas em revistas, jornais e sites sobre a unificação do PIS e COFINS, 

sanando quais serão as mudanças com maior impacto na economia brasileira. 

A partir do estudo direcionado para a forma de tributação vigente do PIS e 

COFINS e a proposta de unificação, elaborou-se uma planilha para cada setor da 

economia brasileira, com dados fictícios elencando-se como principal fator a alíquota 

vigente de 3,65% referente ao regime cumulativo e a alíquota proposta de 9,25% 



sobre o faturamento referente ao regime não cumulativo das contribuições de PIS e 

COFINS, elencando também como será a questão do crédito tributário através das 

despesas que irão gerar créditos a empresas do lucro presumido com a aprovação 

da unificação das contribuições demonstrado abaixo: 

Quadro 3 - Comparativo das alíquotas de PIS e COFINS em empresa prestadora de serviços. 

 
Fonte: elaborada pelos autores. 

Através do quadro 3 podemos constatar uma elevação de no PIS/COFINS devido. 

Quadro 4 Comparativo das alíquotas de PIS e COFINS em empresa comercial. 

 
Fonte: elaborada pelos autores. 

Através do quadro 4 podemos observar uma melhoria em relação ao quadro 3, 

sendo porque as empresas do comercio possuem maior credito na entrada. 

OPERAÇÃO VALORES ALIQUOTAPIS/COFINS DEVIDO PIS/COFINS CRED. TRIB

FATURAMENTO 750.000,00R$   3,65% 27.375,00R$            -

COMPRAS 45.000,00R$     3,65% - -

ENERGIA 3.983,27R$       3,65% - -

COMBUSTIVEIS 4.950,00R$       3,65% - -

ALUGUEL DE IMOVEIS 7.500,00R$       3,65% - -

DEPRECIAÇÃO 3.200,00R$       3,65% - -

-R$                           

TOTAL A PAGAR 27.375,00R$                 

OPERAÇÃO VALORES ALIQUOTAPIS/COFINS DEVIDO PIS/COFINS CRED. TRIB

FATURAMENTO 750.000,00R$   9,25% 69.375,00R$            -

COMPRAS 45.000,00R$     9,25% - 4.162,50R$                   

ENERGIA 3.983,27R$       9,25% - 368,45R$                     

COMBUSTIVEIS 4.950,00R$       9,25% - 457,88R$                     

ALUGUEL DE IMOVEIS 7.500,00R$       9,25% - 693,75R$                     

DEPRECIAÇÃO 3.200,00R$       9,25% - 296,00R$                     

5.978,58R$                   

TOTAL A PAGAR 67.558,92R$                 

TOTAL DO CREDITO TRIBUTÁRIO

TOTAL DO CREDITO TRIBUTÁRIO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA ATUAL

EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS

UNIFICAÇÃO DAS TRIBUTAÇÕES

EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS

OPERAÇÃO VALORES ALIQ. PIS/COFINS DEVIDO PIS E COFINS CRED. TRIB

FATURAMENTO 2.106.571,68R$    3,65% 76.889,87R$             -

COMPRAS 1.095.812,23R$    3,65% - -

ENERGIA 6.601,11R$          3,65% - -

COMBUSTIVEIS 2.950,72R$          3,65% - -

ALUGUEL DE IMOVEIS 14.600,00R$         3,65% - -

DEPRECIAÇÃO 4.050,00R$          3,65% - -

TOTAL DO CREDITO TRIBUTÁRIO -R$                                

TOTAL A PAGAR 76.889,87R$                      

OPERAÇÃO VALORES ALIQUOTA PIS/COFINS DEVIDO PIS E COFINS CRED. TRIB

FATURAMENTO 2.106.571,68R$    9,25% 194.857,88R$           -

COMPRAS 1.095.812,23R$    9,25% - 101.362,63R$                     

ENERGIA 6.601,11R$          9,25% - 610,60R$                           

COMBUSTIVEIS 2.950,72R$          9,25% - 272,94R$                           

ALUGUEL DE IMOVEIS 14.600,00R$         9,25% - 1.350,50R$                        

DEPRECIAÇÃO 4.050,00R$          9,25% - 374,63R$                           

TOTAL DO CREDITO TRIBUTÁRIO 103.971,30R$                     

TOTAL A PAGAR 90.886,58R$                      

UNIFICAÇÃO DAS TRIBUTAÇÕES

EMPRESA COMERCIAL

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA ATUAL

EMPRESA COMERCIAL



Quadro5 Comparativo das alíquotas de PIS e COFINS em empresa industrial. 

 
Fonte: elaborada pelos autores. 

Os resultados demonstrados no quadro 5 é possível observar que com a proposta 

de unificação as empresas do setor da indústria terão um alto benefício. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao analisar os dados demonstrados referente a reforma tributária onde se 

unifica as alíquotas de PIS e COFINS, é possível evidenciar o grande aumento dos 

tributos para as empresas prestadoras de serviços, comerciais e industriais, porém 

evidencia-se que o setor qual terá o maior impacto com a unificação será o de 

prestadoras de serviços tendo em vista a baixa aquisição de insumos, gerando 

menor crédito tributário. As empresas comerciais também tiveram a constatação de 

serem prejudicadas com o ajuste. Já as empresas industriais por se tratarem de 

setores com maior aquisição de insumos constata-se um benefício, que devido ao 

elevado custo com energia elétrica aproveita-se maior credito tributário com à 

elevação da alíquota. 

 Se tratando de uma proposta, onde há pouco material e esclarecimento 

referente a reforma tributária em questão, considera-se que a elevação da alíquota 

para 9,25% é preocupante, todavia inviável, necessitando maior aprofundamento e 

estudo sobre os ramos em questão de forma separadamente, focando nas 

empresas prestadoras de serviços e analisando uma medida mais sensata onde as 

empresas e o governo possam acabar com a rivalidade brusca e aumentando o 

desempenho da economia brasileira. 

 

 

OPERAÇÃO VALORES ALIQ. PIS/COFINS DEVIDO PIS/COFINS CRED. TRIB

FATURAMENTO 2.906.571,66R$   3,65% 106.089,87R$           -

INSUMOS 1.673.592,33R$   3,65% - -

ENERGIA 205.693,82R$      3,65% - -

COMBUSTIVEIS 25.369,47R$        3,65% - -

ALUGUEL DE IMOVEIS 37.500,00R$        3,65% - -

DEPRECIAÇÃO 12.440,00R$        3,65% - -

TOTAL DO CREDITO TRIBUTÁRIO -R$                                

TOTAL A PAGAR 106.089,87R$                    

OPERAÇÃO VALORES ALIQ. PIS/COFINS DEVIDO PIS E COFINS CRED. TRIB

FATURAMENTO 2.906.571,66R$   9,25% 268.857,88R$           -

INSUMOS 1.673.592,33R$   9,25% - 154.807,29R$                     

ENERGIA 205.693,82R$      9,25% - 19.026,68R$                      

COMBUSTIVEIS 25.369,47R$        9,25% - 2.346,68R$                        

ALUGUEL DE IMOVEIS 37.500,00R$        9,25% - 3.468,75R$                        

DEPRECIAÇÃO 12.440,00R$        9,25% - 1.150,70R$                        

TOTAL DO CREDITO TRIBUTÁRIO 180.800,09R$                     

TOTAL A PAGAR 88.057,78R$                      

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA ATUAL

EMPRESA INDUSTRIAL

UNIFICAÇÃO DAS TRIBUTAÇÕES

EMPRESA INDUSTRIAL
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