


Objetivos do Futuro da Tributação de Recursos
A iniciativa conjunta ATAF-IGF sobre o Futuro da Tributação
de Recursos responderá a duas perguntas:

1. Como pode o regime fiscal vigente para a mineração,
baseado em royalties e imposto de renda corporativo,
ser melhorado, em projeto, implementação e eficácia,
especialmente para países em desenvolvimento, ricos
em recursos?

2. Existem opções alternativas disponíveis para os países
ricos em recursos para maximizar as receitas de sua
riqueza mineral?



O FUTURO DA TRIBUTAÇÃO DE RECURSOS

Entendendo o papel da 
política fiscal e 
importantes tendências 

Ideias Crowdsourcing
inovadoras de todas as 

partes interessadas

avaliando ideias e mais 
pesquisas

Manual para formuladores de políticas



Etapas envolvidas na iniciativa de pesquisa
Etapa 1: Revisão da Literatura
• Como a mineração é tributada e por quê
• Por que precisamos revisitar o sistema tributário de mineração

Etapa 2: ideias de Crowdsourcing
• ATAF-IGF vai pesquisar os governos sobre os desafios

existentes e inovações políticas
• Chamada de ideias para a indústria, ONGs, academia,

sociedade civil

Etapa 3: políticas baseadas em evidências e soluções administrativas
• IGF-ATAF para selecionar as ideias mais inovadoras a serem incluídas no

Manual
• Expressar cada ideia: motivação, trade-offs, impacto, prática
• Compromisso público para discutir resultados preliminares
• Webinars de validação com comitê técnico de especialistas
• O resultado final será um manual conjunto de menu de opções: Uma

ferramenta para formulação de políticas



Por que estamos visando essas ideias agora?

Indústria em grande transição tecnológica
• Mais verdes, mais seguros, mas menos empregos

qualificados
• Redução de impostos sobre a folha de

pagamento, impostos indiretos
• Crescimento em intangíveis difíceis de valorizar
• Oportunidades para melhorar o monitoramento do

governo

Oportunidades e desafios de minerais de baixo
carbono
• Uma paisagem incerta
• Perseguir preços não é receita para o sucesso
• Riscos de governança



Por que estamos visando essas ideias agora?

Tributação à economia digital
• Espera-se que os extrativos estejam fora do Pilar 1
• Processo separado necessário para revisar a tributação

de recursos

Desafios de Arrecadação de Receitas
• Leis inadequadas, incentivos fiscais prejudiciais
• Recursos humanos e financeiros limitados
• Abordagens mais simples e previsíveis necessárias

Pressões financeiras Adicionais
• Reestruturação das finanças públicas pós-COVID
• Diversificando longe do combustível fóssil
• Cidadãos mais engajados



Quais ideias serão selecionadas? 
Aqueles que são :

1. Inovadoras
2. Prospectivas
3. Responsivas às questões orientadoras da pesquisa
4. Responsivas às necessidades dos países em

desenvolvimento
5. Alinhadas aos valores - processo inclusivo



Como as ideias selecionadas serão desenvolvidas?
Para as ideias selecionadas:

• Quando necessário, o ATAF e o IGF trabalharão com o
entrevistado para descompactar sua ideia e torná-la
adequada para inclusão no manual.

• Considerar em conjunto os objetivos da ideia, como
funciona / pode funcionar na prática, o impacto na
arrecadação de receitas do governo, bem como o
investimento.

• O ATAF e o IGF fornecerão feedback e sugestões de
especialistas.



Quem está qualificado para enviar uma ideia?

1. Sociedade civil
2. Academia
3. Instituições de pesquisa / laboratório de ideias
4. Organizações não-governamentais
5. Organizações Internacionais
6. Indivíduos

Existe um processo separado para os governos: As
principais partes interessadas no governo receberão um
questionário do país para preenchimento. Isso será
lançado em breve.



O Futuro da Tributação de Recursos

COMO ENVIAR UMA IDEIA

1. Lance sua ideia (150 palavras)

2.  Qual problema você está abordando?(200 palavras)

3.  Expanda sua ideia (500 palavras)

4.  Descreva o potencial de impacto (250 palavras)

Prazo de entrega: 30 de Abril



Como as ideias serão enviadas?

• Em português, espanhol, francês ou inglês.

• Via email para Secretariat@IGFMining.org e
Research@ataftax.org com o título ‘Futuro da
Tributação de Recursos’.

• Para perguntas sobre o futuro da tributação de
recursos, use os mesmos emails acima.

• Prazo de envio: 30 de abril de 2021
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