
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Estimativa do impacto da CBS e do IBS nos preços de 

produtos e serviços selecionados 

 

O impacto da substituição do PIS e da Cofins por uma Contribuição sobre Bens e 

Serviços (CBS) e do ICMS e ISS por um Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) é obtido 

utilizando uma alíquota uniforme estimada em 21,3% “por fora”.  

A comparação se dá entre uma situação vigente com setores da produção sendo 

onerados com ICMS, ISS, PIS, Cofins, IPI e INSS e uma estrutura com IBS, CBS, IPI e INSS. O 

resultado em termos de impacto sobre os preços é resumido na tabela abaixo. 

A simulação considera o efeito da alíquota normal inclusive para a agropecuária, que 

deve ser contemplada com redução de alíquota quando da discussão envolvendo regimes 

diferenciados.  

Na indústria o IBS + CBS teria um efeito reducionista em quase todos os setores. Os 

maiores prejudicados seriam os prestadores de serviços e na tabela são listados 

predominantemente produtos e serviços obtidos para o consumo final. 

Impacto do IBS + CBS no preço de produtos e serviços selecionados 

Produtos e serviços selecionados Preço atual (R$) Preço com IBS + CBS (R$) 

Dúzia de ovos de galinha 9,50 9,91 

Quilo de acém bovino 27,99 28,97 

Coxa e sobrecoxa de frango 10,99 11,38 

Litro de leite UHT 3,50 3,63 

Frasco de óleo de soja 900 ml 8,00 8,30 

Pacote de 500 g de pó de café 15,00 15,53 

Pacote de 5 kg de arroz tipo 1 18,00 18,59 

Serviço de reparo de veículo 1.000,00 1.049,25 

Passagem aérea São Paulo - Rio de Janeiro 339,00 350,77 

Diária em hotel em São Paulo 300,00 313,69 

Serviço de encomenda de software 1.000,00 1.077,33 

Aluguel de imóvel 1.000,00 1.105,17 

Mensalidade de serviço de contabilidade 500,00 539,98 

Mensalidade escolar 2.500,00 2.745,41 

Plano de assistência médica 800,00 861,73 

Ingresso de teatro 200,00 220,65 

Corte de cabelo feminino 100,00 105,39 
 


