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Ingressos extrafiscais, parafiscais e comerciais 

a) Fiscalidade é: DESTINAÇÃO ao FISCO, ao ESTADO. Esta 
expressão diferencia a atividade financeira e a atividade 
tributária. Esta, compreende a análise da obrigação de 
entregar dinheiro de forma impositiva ao Estado, enquanto a 
atividade financeira compreende a análise do processo de 
aquisição, aplicação, destinação e controle. Haverá 
vinculação de alguns ingressos tributários a finalidades 
específicas (TAXAS, CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS E DEMAIS 
CONTRIBUIÇÕES), e ingressos a não vinculação a atividade, 
finalidade e prestação específica (IMPOSTOS). 



Ingressos extrafiscais, parafiscais e comerciais 

b) Parafiscalidade, ou INGRESSOS, ou ENTRADAS 
parafiscais: ingressos que se DESTINAM ao custeio das 
atividades prestadas por entes que COLABORAM com o 
Estado, exercendo tarefas sociais ou do interesse de 
determinados grupos sociais, mas que não se confundem 
com o próprio Estado. São entes paraestatais, as entidades 
de classe, profissionais etc. A atividade FISCAL tem seu 
fundamento na CAPACIDADE CONTRIBUTIVA, na 
disponibilidade econômica de cada indivíduo, para fazer 
frente à obrigação perante o Estado. A atividade 
PARAFISCAL é, pela CRFB de 1988, sujeita aos princípios 
que limitam a atividade tributária e são também TRIBUTOS.  



Ingressos extrafiscais, parafiscais e comerciais 

c) Extrafiscalidade: este é um efeito POSSÍVEL na atividade 
fiscal, quando os TRIBUTOS são utilizados para o fim de se 
atingir não só o objetivo de ARRECADAR, mas também o de 
provocar comportamentos. Vejamos o caso do IPTU 
progressivo, que tem como meta o atendimento da função 
social da propriedade urbana, e que busca atingir o USO 
CORRETO E RACIONAL da propriedade no ESPAÇO URBANO. 
O que é isso em última análise? EDIFICAÇÃO, CONSTRUIR 
UMA HABITAÇÃO. Outros exemplos podem ser citados, 
como a manipulação das alíquotas dos impostos sobre 
determinados produtos ou atividades, visando o estímulo 
ou o controle do consumo, ou a manipulação de elementos 
macro-econômicos (II, IE, ICMS). 
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-Ingressos Comerciais:. São provenientes da exploração de 
monopólios e da manutenção de empresas estatais. Além de 
contribuírem também para a receita, vários serviços 
industriais e comerciais da Administração Direta, 
principalmente os ligados aos insumos para a agricultura e 
aos medicamentos. A loteria também é ingresso comercial, 
fonte de arrecadação de receita. O que é obtido pelas 
loterias é partilhado entre entidades assistenciais, 
previdenciárias e de seguridade (depois de pagas as 
despesas da administração, os prêmios e os impostos 
incidentes sobre a atividade).*** 


