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Comissão Mista de Reforma Tributária – Abordagem Internacional 

A Comissão Mista de Reforma Tributária se reuniu nesta quarta-feira, dia 11/03/2020. Nessa oportunidade, a 
professora Rita de La Feria, que leciona na Universidade de Leeds, no Reino Unido, tratou sobre o Imposto 
Sobre Valor Agregado (“IVA”) no mundo, em especial na Europa. 

A professora explicou que o IVA é o melhor modelo de tributo, dentro de seus conhecimentos, tendo em vista 
que é multifásico (incide em todas as fases da cadeia) e não cumulativo (permite a dedução de créditos 
com as despesas da pessoa jurídica), o que torna sua arrecadação eficiente e aumenta a dificuldade de 
sonegação. 

Além disso, afirmou que a sua instituição deve diminuir os gastos das empresas com compliance, além de 
ser um tributo neutro, isto é, que não gera distorções para os investidores internos ou externos. 

Adicionalmente, Rita de La Feria informou ser contra as alíquotas múltiplas do IVA e isenções, por entender 
que seus benefícios são dúbios, tendo em vista que estudos elaborados na Europa demonstraram que a 
redução de alíquota não acarreta, necessariamente, diminuição do preço para o consumidor final, e, por 
outro lado, as perdas para o Estado arrecadador são indiscutíveis. 

O Schneider, Pugliese, continuará o acompanhamento, direto de Brasília, dos trabalhos da Comissão Mista 
da Reforma Tributária e informa que está à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos sobre o tema.
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