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APRESENTAÇÃO:
O

presente

documento

apresenta

as

estimativas

dos

valores

das

desonerações fiscais existentes na legislação tributária do Estado do Rio Grande do
Sul. O desenvolvimento do trabalho envolveu diversas áreas da Receita Estadual.
Este levantamento está dividido em duas partes: a primeira se refere à “NOTA
TÉCNICA DA RECEITA ESTADUAL”, contendo, entre outros itens, os conceitos, as
definições, a origem, a metodologia empregada e as limitações para aferição dos
valores desonerados. A segunda parte apresenta os “DEMONSTRATIVOS”
propriamente ditos, ou seja, os resultados gerais e específicos obtidos para 2015 e a
retrospectiva histórica desde 2003. Neste segundo item consta também um
demonstrativo especial com a estimativa atualizada das perdas de ICMS com as
exportações e com a “Lei Kandir”.

Existe a preocupação da Receita Estadual em manter as informações e o
controle dos incentivos de forma adequada. Apesar do esforço significativo realizado
nesse sentido nos últimos anos, há, ainda, muitas restrições para se estruturar os
dados fornecidos pelos contribuintes e melhorar o índice de consistência das
informações.

Um dos compromissos da Receita Estadual, órgão de Administração Tributária
do RS, de atividade essencial ao funcionamento do Estado (Art. 37, XXII, da CF), é
com a transparência, sem renunciar as normas legais e a técnica tributária.
Respeitando o sigilo fiscal e levando em conta a complexidade técnica na elaboração
do demonstrativo, é feito o possível para ampliar o conhecimento da população sobre
este item fundamental das finanças públicas estaduais.
MARIO LUIS WUNDERLICH DOS SANTOS – Subsecretário da Receita Estadual
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DEMONSTRATIVO DAS DESONERAÇÕES FISCAIS DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
DO CONCEITO E DA EXIGÊNCIA LEGAL:
As desonerações fiscais são as disposições existentes na legislação
tributária que reduzem a arrecadação potencial do imposto. Também chamadas
de "gastos tributários”, se referem aos institutos presentes nos impostos que
substituem

gastos

governamentais

para

alcançar

variados

objetivos:

econômicos, ecológicos, culturais, sociais, saúde, assistência social e outros. Em
síntese, as desonerações fiscais ou os "gastos tributários" (aqui com uma
definição mais simples do que a encontrada na literatura especializada1) se
referem a um tipo de gasto do governo só que realizado por meio do sistema
tributário.
A elaboração de um demonstrativo das desonerações fiscais é uma
exigência da Constituição Federal (artigo 165, § 6.º) e da Constituição Estadual
(149, § 5, V) e reforçada pela Lei de Responsabilidade Fiscal (artigos 4º,§ 2º, V e
5º, II da Lei Complementar 101/2000). Em 26 de abril de 2010, foi sancionada a
Lei Orgânica da Administração Tributária do Estado do Rio Grande do Sul (Lei
Complementar 13.452) que também prevê a elaboração do documento por parte
da Receita Estadual (artigo 6º, V).

DA IMPORTÂNCIA DO DEMONSTRATIVO:

O conhecimento da arrecadação potencial e das desonerações fiscais dos
tributos, além de ser uma imposição do novo contexto de transparência fiscal que
vigora no cenário internacional e, mais recentemente, no cenário nacional, é
importante também para auxiliar na avaliação do sistema impositivo, bem como
das políticas tributárias e de desenvolvimento.
Sobre conceito relativo à “Gasto Tributário" ver, na página da Receita Federal do Brasil, os
estudos e demonstrativos sobre a Renúncia Fiscal em âmbito Federal.
1
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DOS MÉTODOS DE ESTIMATIVA:

A Secretaria da Fazenda apresentava, até o exercício de 2006, uma
estimativa “global” das desonerações do ICMS. Com a utilização de uma nova
base de dados no âmbito da Receita Estadual e com um tratamento metodológico
adequado foi possível obter estimativas “desagregadas” das renúncias fiscais do
ICMS, tanto pela natureza jurídica do benefício, como pela sua finalidade 2. O
resultado desse avanço metodológico ficou evidenciado a partir da peça
orçamentária de 2007, com série histórica desde 2003.

DA ABRANGÊNCIA DOS DEMONSTRATIVOS:

Com a possibilidade do uso da internet como instrumento para assegurar a
transparência das contas públicas, a página eletrônica da Receita Estadual na
Secretaria da Fazenda passou a oferecer, desde 2008, informações sobre as
desonerações fiscais de forma detalhada e explicativa.

É importante frisar que os demonstrativos e a nota técnica têm como
objetivo apresentar (dar transparência) as informações sobre as desonerações,
suas características, tipologias e finalidades.

Não inclui, portanto, avaliação de mérito quanto à concessão, controle,
adequação ou “custo de oportunidade” dos benefícios fiscais.

Além do ICMS, os demonstrativos incluem as estimativas de desoneração
do IPVA e do ITCD (realizada pelo Grupo ITCD da Receita Estadual),
contemplando, portanto, todo o universo dos impostos de competência estadual.

2 Algumas desonerações não são demonstradas de forma desagregada, pois podem
permitir a identificação do contribuinte, e, com isto, ferir o sigilo fiscal (ver item específico adiante).
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DA INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS:
Faz-se mister destacar que a renúncia estimada em um exercício diz
respeito

à

apropriação

financeira

do

benefício,

não

se

relacionando,

necessariamente, ao ano em que foi concedido formalmente. Em outras palavras,
o ato de concessão pode ocorrer num determinado exercício e a fruição efetiva em
outro (ou outros). Assim, o fato de que em um exercício ocorra um percentual
maior ou menor de comprometimento da receita potencial não reflete,
necessariamente, uma política de expansão ou restrição de renúncias fiscais por
parte do governo nesse ano específico.

DA REVISÃO DOS DADOS E DA RECONSTITUIÇÃO DA SÉRIE HISTÓRICA:
A revisão das estimativas de desoneração de um exercício, bem como de
anos anteriores, fruto de alterações metodológicas ou de obtenção de novos
dados3, é muito importante para evitar o uso de informações que já não
expressam mais a realidade de determinadas renúncias fiscais. Assim, a
publicação da versão revista com as novas séries históricas, junto com o
demonstrativo anual, se impõe para que haja consistência e padronização das
informações, propiciando uma adequada comparabilidade dos dados.

3

Caso ocorra erro de fato, as declarações dos contribuintes podem receber correções posteriormente ao
encerramento deste relatório.
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DAS LIMITAÇÕES PARA O CÁLCULO DAS DESONERAÇÕES FISCAIS:

As fontes básicas dos dados utilizados para a quantificação das
desonerações dos impostos são os sistemas de informações fiscais disponíveis na
Receita Estadual.

No caso do ICMS, a extração dos dados brutos é feita a partir das Guias de
Informação e Apuração do imposto (preenchidas pelos contribuintes) e,
excepcionalmente, de outras bases de dados não constantes nas referidas guias.

Também é necessário destacar que o universo de contribuintes abrangido
pelas Guias de ICMS não inclui as empresas dispensadas de apresentação, as
pessoas físicas e os produtores rurais. Para as empresas que não usam a “GIA”,
caso das enquadradas no “Simples Nacional”, é feita uma estimativa à parte,
inserida nos demonstrativos como “Microempresas e EPPs”. Fica claro, portanto,
em função das limitações das fontes de dados, que as desonerações aqui
demonstradas podem estar subestimadas. Além disso, algumas informações
prestadas pelos contribuintes requerem avaliação de consistência, o que demanda
um tratamento contínuo de adequação.

Em função das variadas omissões e inconsistências existentes nas
informações prestadas pelos contribuintes do ICMS, a abertura dos valores por
item de desoneração fica prejudicada. Não obstante, em alguns casos, como nos
créditos presumidos, tipologia onde ocorre a atuação mais efetiva do Estado no
campo da política tributária4, o detalhamento de informações alcança grande parte
dos códigos de desoneração, excetuados os protegidos com o sigilo fiscal.

4

A execução da política tributária envolve a utilização de variadas formas de desonerações fiscais.
Algumas são de iniciativa legislativa federal (constitucional ou infraconstitucional), outras são
harmonizadas coletivamente pelos Estados no âmbito do CONFAZ e outras, finalmente, são de
iniciativa estadual.
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DO “TRADE-OFF” ENTRE O SIGILO FISCAL E A TRANSPARÊNCIA:
Importante ressaltar que em alguns itens de créditos presumidos, bem
como em outras tipologias de desoneração, também não foi possível a
demonstração dos valores de forma desagregada, pois poderiam permitir a
identificação do contribuinte, e, com isto, ferir o sigilo fiscal (vedação do Código
Tributário Nacional – artigo 198 da Lei nº 5.172/66, com nova redação dada pela
LC 104/2001)5. As exceções estão tipificadas nos parágrafos 1º a 3º do referido
artigo.

Apesar de suas limitações estruturais de recursos financeiros, humanos e
tecnológicos, é notório o enorme esforço da Receita Estadual do RS em buscar
formas de ampliar a transparência fiscal (referência no País nesta área), mas
sempre dentro dos limites da lei, que imperiosamente devem ser respeitados,
como é o caso do sigilo fiscal.

5

Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da
Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação
econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus
negócios ou atividades.
§ 1o Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos no art. 199, os seguintes:
I – requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça;
II – solicitações de autoridade administrativa no interesse da Administração Pública, desde que
seja comprovada a instauração regular de processo administrativo, no órgão ou na entidade
respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação, por prática
de infração administrativa.
§ 2o O intercâmbio de informação sigilosa, no âmbito da Administração Pública, será realizado
mediante processo regularmente instaurado, e a entrega será feita pessoalmente à autoridade
solicitante, mediante recibo, que formalize a transferência e assegure a preservação do sigilo.
§ 3o Não é vedada a divulgação de informações relativas a:
I – representações fiscais para fins penais;
II – inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública;
III – parcelamento ou moratória.
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DA CLASSIFICAÇÃO DAS DESONERAÇÕES:
É importante esclarecer que na metodologia historicamente adotada pela
Receita Estadual eram considerados todos os tipos de desonerações fiscais, tanto
por mandamentos da constituição federal, onde o Estado não possui nenhuma
influência legislativa (heterônomas), quanto por mandamentos não heterônomos
ou infraconstitucionais (leis e normativos nacionais e leis e normativos estaduais).
Mesmo neste último segmento, há dispositivos definidos em leis federais e
convênios nacionais, de adoção obrigatória pela legislação estadual, restringindo
ou mesmo impedindo a redução destas desonerações.

Na presente versão, seguindo a tendência de outras Unidades da
Federação e de forma a espelhar melhor a efetiva participação do Estado no
processo de exonerações fiscais, o Demonstrativo apresentará apenas os itens
não heterônomos.
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Considerando-se as desonerações fiscais não heterônomas sob a natureza
jurídica destas, encontram-se na legislação referente aos impostos gaúchos as
seguintes situações:



Isenção: é a dispensa do pagamento do imposto devido.



Base de Cálculo Reduzida: é a dispensa parcial do pagamento
do imposto devido, mediante a redução, em pontos percentuais,
da base de cálculo (valor da mercadoria ou do serviço) sobre a
qual incidirá a alíquota aplicável para obter-se o imposto a pagar.



Crédito Fiscal Presumido: todo o contribuinte tem direito a
creditar-se, nos termos da Lei Complementar 87/96 (“Lei Kandir”),
do valor do imposto pago na etapa anterior (compras de
mercadorias ou aquisição de serviços a serem utilizados
diretamente em sua atividade produtiva, no caso do ICMS), em
razão do princípio da não-cumulatividade. O crédito fiscal
presumido consiste na atribuição de um valor adicional a título de
crédito fiscal independentemente do crédito a que o contribuinte
tem direito pelas suas aquisições normais de mercadorias ou
serviços.



Estatutos da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte:
tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e
para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais
ou simplificados (caso atual do SIMPLES NACIONAL – Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e regime
estadual do “simples gaúcho”, que cria faixas de isenção e de
redução das alíquotas aplicáveis de ICMS (Lei Estadual nº
13.036/08 e alterações subsequentes)).
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RESULTADOS EM 2015 E
RETROSPECTIVA HISTÓRICA
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DEMONSTRATIVO DAS DESONERAÇÕES FISCAIS DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL

1 - DESONERAÇÕES FISCAIS: RESULTADOS GERAIS POR IMPOSTO
No exercício de 2015, as desonerações infraconstitucionais atingiram R$
8,986 bilhões contra R$ 8,980 bilhões verificados em 2014, significando 22,94%
dos impostos potenciais do Estado.

Fonte: Receita Estadual/Secretaria da Fazenda do RS.

Do total desonerado, 89,8% correspondem ao ICMS, sendo o restante relativo ao
IPVA (8,8%) e ao ITCD (1,4%).

Fonte: Receita Estadual/Secretaria da Fazenda do RS.
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2- DESONERAÇÕES DO ITCD: RESULTADOS POR ITEM E NATUREZA JURÍDICA

Fonte: Receita Estadual/Secretaria da Fazenda do RS.

3- DESONERAÇÕES DO IPVA: RESULTADOS POR ITEM E NATUREZA JURÍDICA

Fonte: Receita Estadual/Secretaria da Fazenda do RS.
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4 - DESONERAÇÕES DO ICMS POR NATUREZA JURÍDICA
Entre os diversos tipos de benefícios existentes em 2015, predominaram as
isenções e os créditos presumidos, com cerca de um terço cada um. As isenções
atingiram R$ 2,729 bilhões, equivalente a 33,9% do total. A modalidade de “crédito
presumido” atingiu R$ 2,506 bilhões e respondeu por 31,1% das desonerações não
heterônomas do ICMS. Além das tipologias acima, as desonerações nas Empresas do
Simples Nacional e as Reduções de Base de Cálculo também tiveram participações
expressivas (18,9% e 16,2%, respectivamente).

Fonte: Receita Estadual/Secretaria da Fazenda do RS.

Em termos de “performance” das desonerações em 2015, o maior crescimento
em relação a 2014 ocorreu nas isenções, com variação nominal de 11,3%. A maior queda
ocorreu no grupo dos “créditos presumidos”, com 16,3% nominais. No total, as
desonerações infraconstitucionais apresentaram retração nominal de 1,1%.

Fonte: Receita Estadual/Secretaria da Fazenda do RS
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5 - DESONERAÇÕES DO ICMS POR FINALIDADE
Em relação à finalidade das desonerações, a maior parte dos benefícios
fiscais usufruídos no Rio Grande do Sul, em 2015, foi de natureza “econômica” (atração
de empresas, incentivos, manutenção de competitividade, etc.), seguida pela destinação
“agropecuária”, além das “Microempresas e Empresas de Pequeno Porte”.

Fonte: Receita Estadual/Secretaria da Fazenda do RS
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6 - DESONERAÇÕES FISCAIS POR IMPOSTO: SÉRIES ANUAIS (2003 – 2015)
em Valores Nominais

Fonte: Receita Estadual/Secretaria da Fazenda do RS

Fonte: Receita Estadual/Secretaria da Fazenda do RS
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Fonte: Receita Estadual/Secretaria da Fazenda do RS

Fonte: Receita Estadual/Secretaria da Fazenda do RS
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7 - DESONERAÇÕES FISCAIS DO ICMS POR NATUREZA JURÍDICA, FINALIDADE
E ITEM: “ISENÇÕES”
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8 - DESONERAÇÕES FISCAIS DO ICMS POR NATUREZA JURÍDICA, FINALIDADE
E ITEM: “REDUÇÕES DE BASE DE CÁLCULO”
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9 - DESONERAÇÕES FISCAIS DO ICMS POR NATUREZA JURÍDICA, FINALIDADE
E ITEM: “CRÉDITOS PRESUMIDOS”
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DEMONSTRATIVO ESPECIAL: ESTIMATIVA DAS PERDAS DE ICMS COM AS
EXPORTAÇÕES E A “LEI KANDIR”
Este demonstrativo apresenta a atualização da estimativa das perdas
financeiras do Estado do Rio Grande do Sul referentes às desonerações de ICMS
das exportações, bem como as promovidas especificamente pela “Lei Kandir”.
Em primeiro lugar, é oportuno esclarecer que a “Lei Kandir” (LC 87/96), em
relação às exportações, promoveu apenas a desoneração adicional dos produtos
primários e semielaborados, uma vez que os produtos industrializados já estavam
ao abrigo da imunidade constitucional. Em relação a estes últimos, já existia um
mecanismo constitucional de compensação – o chamado “FPEX” ou “IPIExportação” – que se baseia na receita do referido imposto (10% da arrecadação
do IPI são distribuídos pela União aos Estados proporcionalmente às exportações
de produtos industrializados). Cabe destacar que este ressarcimento, insculpido
no texto da Constituição Federal de 1988, vem perdendo substância ao longo dos
anos face à redução da receita do IPI pelo seu uso como instrumento de política
tributária pela União.
A “Lei Kandir” também desonerou de ICMS, pela concessão de crédito
fiscal, os chamados “bens de capital” ou bens do ativo fixo, determinando perdas
significativas aos Estados. A Lei original, com as alterações do quadro normativo
mediante as Leis Complementares 102/2000 e 115/2002, estabeleceu mecanismo
de compensação que depende da alocação anual de recursos no OGU (repasses
da Lei 87/96 e do FEX, este a partir de 2004).

Posteriormente à edição da “Lei Kandir”, a desoneração das exportações de
produtos primários e semielaborados se tornou matéria constitucional pela E. C.
42/2003, que ampliou a não incidência do ICMS a todos os bens e serviços
remetidos ao exterior. O mesmo instrumento legal também “constitucionalizou” a
compensação pelas perdas geradas (artigo 91 do ADCT). O dispositivo, no
entanto, está pendente de regulamentação.
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Atualmente, portanto, considera-se que existam dois mecanismos de
compensação da União relacionados à Lei 87/96: um especificamente relacionado
à Lei (Repasse da LC 87/96) e outro relativo ao Auxílio Financeiro para Fomento
das Exportações (FEX), criado em 2004.

Estes esclarecimentos se fazem necessários uma vez que alguns estudos
costumam englobar, como decorrentes da “Lei Kandir”, todas as perdas de ICMS
com exportações (e com aferições partindo de percentuais que não correspondem
à alíquota definida pelo Senado), além de desconsiderar as desonerações
relativas aos bens de ativo permanente.

Em resumo:
→Desoneração das exportações de produtos industrializados = compensação pelo
IPI-Exportação ou FPEX;
→Desoneração das exportações de produtos primários e semielaborados e dos
bens de ativo fixo = compensação pela LC 87/96 e pelo FEX.

Cumpre ressaltar, por fim, que tanto para as perdas com a imunidade aos
produtos industrializados exportados, como para as desonerações promovidas
pela “Lei Kandir”, há uma metodologia própria de apuração que foi definida em
âmbito

da

COTEPE/CONFAZ

e

adotada

pela

Receita

Estadual

neste

demonstrativo especial6.

6

Por esse motivo, os valores de perdas de ICMS com as exportações apresentados neste
item especial não coincidem exatamente com os informados em outros demonstrativos de
desoneração.

31
Demonstrativo das estimativas de perdas totais com a Lei Kandir (exportações de
produtos primários e semielaborados e créditos para bens do ativo fixo)

A próxima tabela apresenta a evolução das perdas líquidas relativas às
desonerações proporcionadas pela “Lei Kandir” para o Rio Grande do Sul no
período de 1996 a 2015. O gráfico seguinte demonstra a evolução do percentual
de ressarcimento das perdas brutas no período e a tendência de queda. As perdas
líquidas resultam da subtração entre as perdas de ICMS na desoneração das
exportações de produtos primários e semielaborados e de bens do ativo fixo e a
compensação através dos mecanismos da Lei 87/96 (seguro-receita e, após,
fundo orçamentário) e do auxílio exportação (FEX) instituído a partir de 2004.
Importante frisar que nunca o repasse da “Lei Kandir” (incluindo o FEX) conseguiu
compensar integralmente as perdas com as desonerações.

Em valores nominais (ou correntes), a perda líquida acumulada do RS no
período chega a R$ 27,258 bilhões, resultante de uma perda bruta de R$ 34,181
bilhões e de um ressarcimento de R$ 6,923 bilhões. O percentual de
compensação do período total chegou a pouco mais de um quinto das perdas
brutas (20,3%). No último exercício (2015), as perdas brutas foram de R$ 4,295
bilhões, o valor compensado de R$ 369,8 milhões e a perda líquida de R$ 3,925
bilhões. Em resumo, no ano de 2015, menos de um décimo das perdas foi
ressarcido.
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Fonte dos dados brutos: DEE e COTEPE/CONFAZ.
Observações:
→ Perdas Brutas: bens do ativo fixo e exportações de produtos primários e semielaborados.
→ Compensações: Repasses da LC 87/96 e do FEX.
→ O FEX relativo a 2013 (competência) foi repassado em janeiro de 2014. O repasse do FEX de 2014
(competência) foi efetuado de forma parcelada em 2015. O FEX 2015 (competência) foi transferido em 2016.
Neste demonstrativo adota-se o regime de competência para as compensações.
→ A desoneração relativa às exportações (primários e semielaborados) começou em setembro de 1996
enquanto a dos bens do ativo entrou em vigor em janeiro de 1997.
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O percentual de compensação das perdas pelas desonerações nas
exportações de industrializados foi de 12,6% em 2015. Na Lei Kandir foi de 8,6%
e, no total, chegou a 10,6%.
Em relação à receita de ICMS, as perdas líquidas de 2015 representaram
um comprometimento da ordem de 28,0% no RS, sendo 13,5% pelas
“exportações de industrializados” e 14,5% pela “Lei Kandir”.

