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RESUMO

RESUMEN

O objetivo deste trabalho é examinar as características recentes da tributação e de suas reformas na
América Latina, com foco nas grandes federações
latinas. Após uma breve introdução, é feita uma
contextualização do cenário macro econômico
e social, marcado pela globalização e pelo ciclo
de bonança fiscal. No terceiro item é traçado um
diagnóstico da tributação no mundo, observando
a evolução da carga tributária, em das federações
latino-americanas. O quarto compreende comparações internacionais das incidências tributárias
sobre uma empresa padrão. No quinto item é apresentada a agenda recente das reformas tributárias,
dando especial atenção ao debate federativo. Por
fim, são traçadas algumas perspectivas e tendências acerca do tema, quando são explorados os
possíveis efeitos sobre a América Latina da reversão
do último ciclo expansionista.

El objetivo de este trabajo es examinar las características recientes de la tributación y de sus reformas
para América latina, con foco en las grandes federación es latinas. Luego de una breve introducción,
se hace una contextualización del escenario macro
económico y social, marcado por la globalización
y por el ciclo de bonanza fiscal. En tercer lugar, se
traza un diagnóstico de la tributación en el mundo,
observando la evolución de la carga tributaria en
las federaciones latinoamericanas. El cuarto ítem
comprende las comparaciones internacionales de
las incidencias tributarias sobre una empresa modelo. En el quinto se presenta la agenda reciente de
las reformas tributaria, dando especial atención al
debate federativo. Para finalizar, se trazan algunas
perspectivas y tendencias acerca del tema, mientras
son explorados los posibles efectos sobre América latina de la reversión del último ciclo expansionista.
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ABSTRACT
The objective of this paper is to analyze the tax
system in Latin-American federations (Argentina,
Brazil and Mexico) and its reforms. The startpoint is
a contextualization about the macroeconomic and
social scenario, from which we make a diagnosis of

taxation in the region –with special attention paid
to the evolution of the tax burden–. Following is a
presentation of the recent reform agenda, focused on the federative debate. At the end, some
perspectives and trends are drawn.
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