
 
 

 

 

DEMANDAS TRIBUTÁRIAS - SETORES DE HOTÉIS, PARQUES E ATRAÇÕES TURÍSTICAS 

 

1. Quem somos nós? 

Oito associações (Resorts Brasil, Sindepat, ABIH, BLTA, FOHB, FBHA, Adibra e 

Unedestinos) que representam a totalidade dos empreendimentos dos setores de 

hotéis, parques e atrações turísticas. Estes empreendimentos são considerados os 

principais motores da importante indústria do turismo, responsável por 8,1% do PIB 

brasileiro, com faturamento de U$ 152 bilhões (WTTC, 2018), gerador de 2,9 milhões 

de empregos diretos (CNC).  

 

2. O que o setor precisa? 

Incentivos fiscais destinados à recuperação dos setores de hotéis e parques. Após a 

fase de contenção (março) e de sobrevivência (abril-junho), serão necessárias medidas 

que proporcionem, de forma indireta, um alívio no fluxo de caixa dos 

empreendimentos. Estes estímulos serão fundamentais uma vez que as perspectivas 

para o período de retomada destes setores indicam para mais de 03 anos, 

provavelmente dezembro de 2023. 

 

3. Quais as propostas do setor de hotéis e parques? 

As propostas apresentadas brevemente a seguir são alternativas que devem ser 

aprofundadas no Grupo de Trabalho formado por representantes do Ministério da 

Economia e das associações representativas do setor hoteleiro e de parques: 

 

Proposta 1: Contribuições Previdenciária das Empresas dos Setor de Hotéis e Parques 

– Desoneração da Folha  

Tipo de contribuição: Desoneração da Folha  

Breve explicação: A proposta seria restaurar a possibilidade da desoneração da folha 

destes setores, possibilitando-se a opção pelo recolhimento do encargo previdenciário 

patronal através da CPRB (que normalmente se dá em janeiro de cada ano-calendário) 

ainda no curso do ano-calendário de 2020, retroagindo os efeitos da opção para as 

competências a partir de março/2020 excepcionalmente, e, perdurando em razão do 

estado de necessidade, por 46 (quarenta e seis) meses. As empresas do setor de hotéis 



 
 

 

(incluindo os condomínios hoteleiros) e parques seriam contempladas, 

facultativamente, com a eliminação da contribuição patronal ao INSS, de 20%, 

substituída por uma contribuição sobre a receita bruta, na alíquota de 0,5% até 

dezembro de 2023.  

Justificativa: Importante destacar que as empresas do ramo de hotelaria e parques 

possuem significativo quadro de colaboradores, de maneira que a contribuição 

previdenciária sobre a folha de salários tem um impacto relevante em suas obrigações 

tributárias e fiscais. A inclusão do turismo em plano de desoneração anterior 

demonstra que o governo federal entende a importância do setor na geração de 

emprego e renda. A medida visa, acima de tudo, a preservação de empregos do 

segmento, já que as demissões no setor têm sido inevitáveis e gerado efeitos 

devastadores na economia local e nacional.  

 

Proposta 2: Isenção Tributária – PIS/COFINS   

Tipo de contribuição: Isenção Tributária  

Breve explicação: A proposta seria a isenção de PIS/COFINS para os setores de hotéis e 

parques por 46 (quarenta e seis) meses, como uma medida reparadora visando 

acelerar a recuperação destes setores, que por consequência, auxiliarão na retomada 

de 571 atividades ligadas ao setor de turismo. 

Justificativa: Importante ressaltar que os empreendimentos do ramo de hotelaria e 

parques terão uma retomada mais lenta do que grande parte das empresas dos 

demais setores. Assim sendo, encontrar alternativas para a redução significativa de 

tributos federais é fundamental. Essas medidas contribuirão para o fôlego financeiro 

das empresas, acelerando esta retomada, beneficiado o setor de turismo de maneira 

geral. 

 

Proposta 3: Programa de refinanciamento das dívidas tributárias federais  

Tipo de contribuição: Diferimento de impostos 

Breve explicação: Programa de refinanciamento de dívidas tributárias federais 

seguindo aspectos semelhantes a programas de âmbito federal realizados no passado, 

os quais se mostraram eficientes à recuperação empresarial. A seguir apresentamos as 

recomendações do setor para este programa: 

a) O programa alcançaria débitos de natureza tributária e não tributária, desde que administrados pela 

RFB ou PGFN, vencidos até a data de adesão, que deverá ocorrer até 31/12/2020, incluindo também 



 
 

 

aqueles débitos objeto de parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos, em discussão administrativa 

ou judicial, ou provenientes de lançamento de ofício efetuados após a publicação da respectiva lei;  

b) Possibilidade de parcelamento da dívida em até 180 meses; 

c) Redução proporcional dos valores de multa e juros de acordo com as modalidades de pagamento, em 

caráter progressivo;  

 d) Redução integral dos valores afeitos a encargos legais e honorários advocatícios; 

 e) No caso de entrada para adesão, possibilidade de parcelamento da entrada em 6 (seis) vezes; 

 f) Dispensa de apresentação de garantias e/ou arrolamentos para adesão ao programa; 

 g) Possibilidade de utilização, após aplicação das reduções de multa, juros e encargos, de saldos de 

prejuízo fiscal relativo ao Imposto de Renda sobre a Pessoa Jurídica (IRPJ) e de base negativa de 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) próprias ou do responsável tributário ou corresponsável 

pelo débito, e de empresas controladora e controlada, de forma direta ou indireta, ou de empresas que 

sejam controladas direta ou indiretamente por uma mesma empresa, domiciliadas no País, desde que se 

mantenham nesta condição até a data da opção, para compensação dos débitos objetos do 

parcelamento, inclusive, previdenciários;  

h) Possibilidade de os contribuintes poderem usar créditos de qualquer tributo ou contribuição 

administrados pela RFB para compensação ou pagamento de obrigações tributárias devidas à RFB e 

PGFN, inclusive, previdenciárias.  

Justificativa: Tal programa possibilitaria o retorno à regularidade fiscal de milhares de 

empresas brasileiras que precisam de certidões de regularidade fiscal para operarem 

plenamente. A medida seria voltada, ademais, à melhor gestão das obrigações de 

cunho tributário federal, garantindo a sobrevivência empresarial durante e após o 

período de calamidade pública e de recessão econômica decorrente da pandemia do 

Novo Coronavírus.  

 

Proposta 4: Medidas voltadas às empresas de pequeno porte e microempresas – 

parcelamento no âmbito do simples.  

Tipo de contribuição: Diferimento de impostos 

Breve explicação: A exemplo do Programa Especial de Regularização Tributária do 

Simples Nacional instituído pela Lei Complementar Nº 162 de 6 de abril de 2018. 

(regulamentado no dia 19 de abril o Comitê Gestor do Simples Nacional, por meio da 

Resolução CGSN Nº138 e Resolução CGSN Nº 139), a proposta cinge-se à instituição de 

programa semelhante, a oportunizar aos contribuintes que possuam dívidas vencidas e 

não pagas a regularizar a sua situação fiscal, evitando, ademais, a sua exclusão do 

Simples Nacional por motivo de inadimplência. Os termos propostos são os seguintes: 



 
 

 

a) O programa alcançaria débitos do Simples Nacional, administrados pela RFB, Estados, Distrito Federal 

e Municípios, ainda que inscritos em dívida ativa, 

b) Possibilidade de parcelamento da dívida em até 175 meses; 

c) Redução proporcional dos valores de multa e juros; 

d) Redução integral dos valores afeitos a encargos legais e honorários advocatícios; 

e) No caso de entrada para adesão, possibilidade de parcelamento da entrada e 6 (seis) vezes; 

f) Dispensa de apresentação de garantias e/ou arrolamentos para adesão ao programa; 

g) Possibilidade de adesão ao programa de pessoas jurídicas com falência decretada ou em recuperação 

judicial. 

Justificativa: Tal programa possibilitaria o retorno à regularidade fiscal de milhares de 

empresas brasileiras que precisam de certidões de regularidade fiscal para operarem 

plenamente. A medida seria voltada, ademais, à melhor gestão das obrigações de 

cunho tributário federal, garantindo a sobrevivência empresarial durante e após o 

período de calamidade pública e de recessão econômica decorrente da pandemia do 

Novo Coronavírus. 

 

Proposta 5: Utilização de créditos tributários próprios ou de terceiros, pertencentes 

ao mesmo grupo econômico   

Tipo de contribuição: Utilização de créditos tributários 

5.1. Programa para a utilização/transferência de créditos fiscais/tributários 

entre empresas do mesmo Grupo Econômico; 

Breve Explicação: os créditos poderiam ser transferidos entre pessoas jurídicas 

controladoras, controladas ou coligadas, podendo ser estipuladas, ainda, para que se 

evite aproveitamento indevido da norma, restrições quanto ao enquadramento das 

empresas. 

Justificativa: A proposta se traduz na possibilidade de utilização e/ou transferência de 

créditos fiscais/tributários entre empresas do mesmo Grupo Econômico, a fim de 

liquidar dívidas fiscais contraídas em razão da paralização total das atividades do setor 

de hotéis e parques, ou mesmo da redução significativa das atividades sociais, devido à 

Pandemia do Covid-19, minimizando os impactos e prejuízos advindos desse cenário 

nunca antes previsto ou sequer imaginado. 

 

 



 
 

 

 

5.2. Possibilidade de imediato aproveitamento dos créditos decorrentes da 

exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e Confins e, ainda, das ações julgadas 

pela sistemática de representativo de controvérsia pelo STF. 

Breve Explicação: Atualmente, a compensação de créditos pelos contribuintes 

somente pode ser realizada após o trânsito em julgado da decisão, nos termos do 

Artigo 170A do CTN. Contudo, em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal 

possuir um caráter vinculativo à Administração Pública, tal vedação a que a 

compensação dos créditos seja realizada somente após o trânsito em julgado constitui 

uma barreira exclusivamente burocrática e desnecessária. Ressaltamos, nesse sentido, 

que o CARF já se posicionou favoravelmente a possibilidade de compensação dos 

créditos independente do trânsito em julgado da respectiva ação. 

 

Justificativa: Dessa forma, propomos que seja permitida a compensação de créditos 

tributários objeto de ações que possuam julgamento favorável na sistemática de 

representativo de controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal, como acontece com o 

Tema 69, independentemente do trânsito em julgado da ação, quando o contribuinte 

comprovar o ajuizamento da ação e o julgamento favorável da 2ª instância, visto que 

os recursos não possuem efeito suspensivo. 

 

5.3. Alteração das regras de utilização do prejuízo fiscal pelas empresas. 

Breve Explicação: Atualmente, a nossa legislação limita em 30% o aproveitamento de 

prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de CSLL acumulados de exercícios 

anteriores, calculado sobre o lucro líquido ajustado e sobre a base de cálculo de CSLL. 

Dessa forma, propõe-se a exclusão da trava de 30% e, assim, à possibilidade de 

utilização de todo o estoque de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa 

da CSLL, possibilitando, assim, o pagamento de tributos de maneira justa e sem 

acumulação de prejuízo.   

Justificativa: Ressaltamos, nesse contexto, que a ampla compensação de prejuízo é 

fundamental que as empresas consigam dar continuidades as suas atividades, 

evitando, assim, o encerramento de suas atividades nesse momento de crise.  A 

restrição da utilização do prejuízo de forma ampla obriga ao contribuinte a realizar o 

recolhimento do tributo que não corresponde, em si, à renda e/ou lucro efetivo. 


