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IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS  
INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por finalidade mostrar de forma sucinta os principais tributos intitulados como

impostos, taxas e contribuições de melhorias ao qual cabe aos Estados, Distrito Federal e Municípios,

amparados pela Constituição Federal, a competência individual e específica de cada ente.

CONCLUSÃO

Os Tributos estão definidos no Código Tributário

Nacional (CTN) no seu art. 3º o qual é conceituado

como: “Tributo é toda prestação pecuniária

compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa

exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito,

instituída em lei e cobrada mediante atividade

administrativa plenamente vinculada.”

Deste modo a Nossa Constituição Federal de 1988

(CF/88) positiva em seu artigo 145 a instituição de

tributos inerentes a União, Estados, Distrito Federal

e Municípios os quais, nos incisos do mesmo códex,

são especificados em impostos, taxas e

contribuições.

Segundo SABBAG (2014), a teoria tripartite ou

tricotômica foi adotada em nosso país desde 1966,

sendo trazida por influência do Código Tributário

Alemã, ou seja, está presente no artigo 5º do Código

Tributário Nacional o qual divide os tributos em três

espécies.

É necessário entendermos que os tributos, de

acordo com CASSONE (2002), possuem

características e destinações distintas, uma vez que

são criados por lei e requerem além disso o fato

gerador que é o principal requisito para sua criação.

Deste modo, é imperioso sabermos quais são os

impostos, taxas e contribuições de competência da

União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Segundo SABBAG (2014), o conceito de imposto é

definido como o tributo em que a obrigação tem fato

gerador situação que independe de qualquer

atividade estatal, ou seja, não leva em consideração

à vida do contribuinte, atividade ou patrimônio (...).

Assim, os impostos de competência da União são 7

(sete) os quais estão especificados no art. 153 e

seus incisos da CF/88, correspondendo a: Imposto

de Importação (II), Imposto de Exportação (IE),

Imposto sobre a exportação, Imposto de Renda (IR),

Imposto sobre o acúmulo de renda (ou rendimento),

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF),

Imposto sobre Propriedade Territorial Rural (ITR) e

Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF).

Já os impostos Estaduais e Distritais estão

positivados no art. 155 da CF/88 a qual

correspondem a apenas 3 (três) quais sejam,

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de

Comunicação (ICMS), o Imposto sobre a

Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e o

Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação

(ITCMD).
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Deste modo, ficou demostrado de forma sucinta que

os tributos existentes tem finalidades distintas e

necessárias para a manutenção dos serviços a elas

vinculados. Além disso, os tributos inerentes a

União, Estados, Distrito Federal e Municípios foram

apresentados de forma individual para que ficasse

evidenciado que cada ente é responsável por

tributos distintos.

Os impostos municipais também correspondem a 3

(três) espécies, art. 156 da CF/88, que são: Imposto

Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), Imposto

sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU),

Imposto sobre Transmissão de Bens e Imóveis Inter

vivos (ITBI).

Em seguida temos as Taxas que positivada no art.

145, II da CF/88 foram criadas “(...) em razão do

exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva

ou potencial, de serviços públicos específicos e

divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua

disposição.

Por fim, as contribuições de melhorias estão contidas

na CF/88 no inciso III do art. 145, mas seu conceito é

melhor compreendido no art. 81 do CTN como aquela

“(...) cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito

Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas

respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao

custo de obras públicas de que decorra valorização

imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada

e como limite individual o acréscimo de valor que da

obra resultar para cada imóvel beneficiado.” Deste

modo, no art. 82 do mesmo códex temos os requisitos

exigidos para a cobrança dessas contribuições.


