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Obrigação Tributária

1- obrigação principal, surgida com a ocorrência do fato gerador, tendo por finalidade o 
pagamento de determinado tributo ou a penalidade pecuniária:

-valor
-prazo de pagamento
-valor das penalidades

2- obrigações acessórias decorrentes da legislação tributária, tendo por objeto as 
prestações de informações ao ente arrecadador:

- segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, para compreender 
razoavelmente a realidade tributária brasileira é necessário analisar três mil normas fiscais 
e estudar os 61 tributos cobrados no Brasil.



Impacto da CBS na Construção Civil

* Não considera a hipótese de REIDE

Fonte: Estudo ECCONIT

* *



Características da Construção Civil

1- sua produção é investimento de Governos ( Federal, Estaduais e Municipais), do Setor 
Privado, como fábricas, imóveis comerciais, obras de infraestrutura (portos, rodovias, 
elétricas, etc.) e das Famílias;

2- tem ciclo longo de produção, baseado em decisões e contratos de longo prazo;

3- voltada para o mercado interno, não aproveitando os incentivos à exportação.



Impacto da CBS na Construção Civil

1- aumento da carga tributária:

-aumento do produto final, elevando o custo de realizar investimento público e privado no país. O setor
da construção é o principal componente do investimento (varia entre 45% e 54%). Desde 2013 o
investimento vem caindo, atingindo na infraestrutura apenas 1,67%do PIB em 2019. A redução do
mercado de construção terá impacto negativo em toda a cadeia produtiva;
-desequilíbrio financeiro dos contratos de construção civil, com complexas renegociações e possibilidades
de ação de caçadores de renda;
-incerteza sobre decisão de investimento;
-oneração dos contratos de concessões, provocando insegurança jurídica de impactos imprevisíveis;
-transferência de recursos de Estados e Municípios para a União.
-sendo voltada ao mercado interno, não se beneficia da desoneração das exportações.

2- aumento dos custos administrativos e de conformidade:

-aumento das obrigações acessórias decorrentes da legislação tributária, tendo por objeto as prestações 
de informações ao ente arrecadador;
-risco de não conformidade, devido à necessidade de administrar informações espalhadas em canteiros 
de obras por todo país.



Conclusão

Obrigação Tributária:

1- obrigação principal, surgida com a ocorrência do fato gerador, tendo por finalidade o 
pagamento de determinado tributo ou a penalidade pecuniária:

-valor
-prazo de pagamento
-valor das penalidades

2- obrigações acessórias decorrentes da legislação tributária, tendo por objeto as 
prestações de informações ao ente arrecadador:

- segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, para compreender 
razoavelmente a realidade tributária brasileira é necessário analisar três mil normas fiscais 
e estudar os 61 tributos cobrados no Brasil.


