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Petrobras pagou a acionistas R$ 28 bi mais que
tributos em 2021

De Imposto de Renda, foram somente R$ 10,4 bilhões.

Por: Redação

Na divulgação de seus resultados de 2021, a Petrobras informou que recolheu o
total de R$ 202,9 bilhões em tributos e participações governamentais. O
Relatório Fiscal mostra, porém, que a maior parte deste montante é apenas
recolhimento de impostos como ICMS e participações governamentais.

O valor pago de Imposto de Renda e Contribuição Social referente ao ano fiscal
de 2021 foi de apenas R$ 10,4 bilhões. Esse valor representou 10,2% do volume
total de tributos próprios recolhidos pela empresa no ano passado, que somaram
R$ 101,5 bilhões.

A maior parcela é de recolhimento de ICMS (R$ 61 bilhões) pago pelo
consumidor. PIS/Cofins somaram R$ 23,5 bilhões; contribuições
previdenciárias, R$ 3,4 bilhões; Cide, R$ 1,5 bilhão. Outros impostos e
contribuições somaram R$ 1,8 bilhão.

Em artigo publicado no site Holofote, o professor da UFRJ e pesquisador do
Ineep (Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis) Eduardo Costa Pinto utiliza os dados do DVA (Demonstração
do Valor Adicionado) da Petrobras, descontando os impostos que incidem sobre
as vendas (Cide, PIS, Cofins e ICMS) pagos pelo consumidor.

“A proporção de tributos pagos pela Petrobras em relação ao valor adicionado
caiu de 34% em 2010 para 26% em 2016, mantendo-se nesse patamar desde
então, inclusive em 2021 a companhia pagou 25%, cerca de R$ 72 bilhões.”
“Se a Petrobras está pagando menos impostos ao Estado, a riqueza gerada pela
empresa (R$ 288 bilhões em 2021) foi para quem?”, questiona Costa Pinto. Os



acionistas abocanharam a maior parcela da riqueza gerada pela Petrobras
(37,2%).

Do volume de lucros dos acionistas (R$ 106 bilhões), a Petrobras distribuiu (na
forma de dividendos e juros sobre o capital próprio) cerca de R$ 101 bilhões
para seus acionistas, retendo apenas R$ 7 bilhões do lucro total.

“Desse montante de lucros distribuído, maior em cerca de R$ 28 bilhões do que
os tributos pagos, R$ 41 bilhões foram para acionistas estrangeiros; R$ 37
bilhões foram para o governo federal e R$ 22,9 bilhões foram para os acionistas
privados nacionais”, afirma o professor da UFRJ.

Link para a matéria original:
https://monitormercantil.com.br/petrobras-pagou-a-acionistas-r-28-bi-mais-que-
tributos-em-2021/
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