Capítulo A.III

Flat Tax e sua Expansão no Leste Europeu

A.III-1
O ministro Mário Henrique Simonsen, em sua coluna na revista E XAME , edição de 26/6/1991, já antecipava que “a tendência parece
ser a volta ao imposto proporcional” em detrimento da tributação progressiva (A.IV-15.1). A primeira experiência de tributação proporcional de grande envergadura foi executada pela Estônia, em 1994, ao adotar a tributação proporcional (linear) e cumulativa a que os Estados Unidos passaram a denominar de flat tax (imposto nivelado). A Letônia (Latvia), em
1995, seguiu-lhe o exemplo. A Rússia, em 2001, em obediência à Federal
Law Nº 117-FZ, de 5/8/2000, publicada no P ARLAMENTSKAYA G A Z E TA e no
R OSSIISKAYA GAZETA , ambos de 10/8/2000, adotou um sistema tributário equivalente, responsável por sua incrível recuperação econômica em apenas
dois anos, fato determinante para que o governo americano elevasse o
país à categoria de investment grade, que significa recomendação aos americanos para ali investirem. A Ucrânia, no início de 2003, adotou o mesmo
sistema, que passou a vigorar a partir de 28/10/2004. A Eslováquia também o instituiu. E Hong Kong já o adota, o que está levando o governo da
China a se interessar em estendê-lo a todo o continente chinês. Os Estados Unidos o adotou no Iraque a partir do dia 1º/1/2004, objetivando, ao
que tem sido comentado, transformá-lo numa espécie de laboratório para
instituí-lo no próprio país, onde a discussão sobre o Flat Tax tornou-se
bastante intensa desde que Steve Forbes proclamou-o como bandeira de
sua campanha a candidato presidencial republicano, em oposição a George
W. Bush, na eleição de 2000. Acredita o Autor que John Kerry, que era
simpático à idéia, se tivesse brandido essa espada em 2004, talvez houvesse tido melhor sorte em sua campanha presidencial.
A.III-2
Em 2004, a revista americana B USINESS W EEK , em matéria assinada por seu correspondente em Moscou, jornalista Jason Bush, publicou a primeira grande matéria internacional conhecida sobre o Flat Tax
na Rússia. Nela, seu Autor informa que a vigência do imposto de renda da
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pessoa física com alíquota única (flat tax) de 13% para todas as pessoas
fez dobrar sua arrecadação de 2000 para 2004. “O sistema de imposto pode
ser primitivo, mas é simples”, declarou Mikhail Orlov, o funcionário russo ocupante de cargo equivalente ao de secretário da Receita Federal no
Brasil.
A.III-3
A revista americana T HE E CONOMIST , em sua última edição de
abril de 2005, publica extensa matéria sob o título The flat-tax revolution
que o jornal VALOR E CONÔMICO (edição única englobando as datas de 29 e
30/4/2005 e 1º/5/2005) reproduziu com o título Alíquota única avança na
Europa (e o sobretítulo: Aumenta a adesão à taxas niveladas para renda, lucro ou valor agregado).
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