
 

 

NOTA TÉCNICA 

PROJETOS DE REFORMA TRIBUTÁRIA E IMPACTOS AO SETOR ELÉTRICO 

 

Esse trabalho foi desenvolvido pela Subcomissão de Tributação & Energia (Anexo 1), 

vinculada à Comissão Especial de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do 

Brasil, São Paulo (OAB/SP) e tem como objetivo avaliar os impactos positivos e 

negativos dos projetos de Reforma Tributária, atualmente em pauta: PEC 45/2019, 

PEC 110/2019 e Projeto de Lei nº 3887/2020 (“PL da CBS”). 

 

Todos os projetos atualmente em andamento afetam de forma significativa o setor de 

energia. Alguns pontos foram levantados pelo grupo para avaliação do Congresso 

Nacional. A seguir, traremos breves considerações sobre cada um deles: 

 

(A)  Essencialidade da energia elétrica x criação de tributação adicional 

 

Inicialmente, em ambas as PECs haveria a possibilidade de cumulação de incidências 

sobre as operações com energia elétrica (IBS e imposto seletivo). O grupo já analisou 

esse tema e foi inclusive objeto de artigo publicado no site do JOTA1. 

 

De acordo com a PEC 45, o imposto seletivo teria finalidade extrafiscal, e seria 

destinado a desestimular o consumo de determinados produtos (cigarros, bebidas 

alcoólicas e bebidas açucaradas), mas também permite-se que outras mercadorias 

venham a sujeitar-se à sua incidência, ao delegar-se à Lei Complementar a inclusão de 

outros bens e serviços nesse rol. Propõe-se, ainda, que o imposto seletivo seja cobrado 

mediante alíquota adicional ao IBS, podendo essa alíquota ser diferenciada em razão 

do tipo de bem ou serviço que se pretende desestimular, nos termos da lei. 

 

A PEC 45 traz uma figura voltada a aumentar o custo de atividades reputadas nocivas 

à saúde, o que aparentemente levaria em consideração a essencialidade de tais 

produtos. Entretanto, a redação proposta dá margem à lei para inclusão de quaisquer 

outros bens e serviços nessa categoria, sem estabelecer parâmetros específicos.  

 

De acordo com o texto em debate, o chamado imposto seletivo incidiria como um 

adicional ao IBS. Isso causa preocupação ao setor, pois, como a PEC 45 veda a 

concessão de benefícios fiscais ao IBS (muitas vezes decisivos para a prestação de 

                                                
1  https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-imposto-seletivo-nas-propostas-de-reforma-tributaria-14052020 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-imposto-seletivo-nas-propostas-de-reforma-tributaria-14052020
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atividades essenciais), a instituição de um imposto adicional seletivo às empresas de 

energia elétrica (possibilidade que não está afastada, já que pode ser determinada por 

lei futuramente, nos termos da PEC) poderá onerar sobremaneira a cadeia. 

 

Em relação à PEC 110, o imposto seletivo já abrange expressamente o serviço de 

energia elétrica, dentre outros. Entretanto, temos dúvidas sobre o tipo de seletividade 

perseguido pela PEC. Não nos parece que seja aquela norteada pela essencialidade, 

pois poderá levar à manutenção da situação diversa que atualmente se verifica, de 

oneração de atividades essenciais como a de energia elétrica. 

 

A esse respeito, devemos lembrar que, no contexto atual, a seletividade nas atividades 

de energia elétrica já é questionada por diversos contribuintes e gera muito 

contencioso. A discussão está pendente de solução pelo Supremo Tribunal Federal 

(STF) no Recurso Extraordinário nº 714.139/SC (tema 745), em que foi reconhecida 

a repercussão geral.  

 

Isso não poderia ser diferente já que as alíquotas atualmente existentes para o ICMS 

são exageradamente altas se comparadas com produtos supérfluos. A título 

exemplificativo, recente m recente estudo da PwC e do Instituto Acende Brasil2 

apresenta a carga tributária do setor e mostram que, com relação ao ICMS, as alíquotas 

vão de 17% a 32% a depender do Estado. Portanto, se criado o IBS com alíquotas 

próximas aos patamares atualmente previstos, juntamente com a criação de um 

imposto seletivo, a carga tributária poderá impactar muito as atividades do setor.  

 

Por fim, devemos lembrar que hoje a energia elétrica não sofre a incidência do IPI e 

do ISS. Assim, ao se vislumbrar em uma sistemática do IBS, com a aglutinação de 

vários tributos de competência da União, Estados e Municípios, a energia elétrica 

passaria a ser tributada também pelo IPI e ISS. Isso não só fere o princípio da 

essencialidade, mas pode representar um significativo aumento na carga tributária de 

um bem que hoje já possui uma carga muito alta. 

 

(B) Aumento de custo com compliance x deslocamento da origem para destino 

 

As propostas de reforma tributária deslocam a tributação do IBS para o 

município/estado de destino, com autonomia dos entes para a fixação de alíquotas, é 

                                                
2  https://www.pwc.com.br/pt/publicacoes/setores-atividade/assets/energia/2020/estudo_acende_brasil-2020.pdf 

https://www.pwc.com.br/pt/publicacoes/setores-atividade/assets/energia/2020/estudo_acende_brasil-2020.pdf
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evidente que haverá a necessidade de um controle demasiado sobre todas a alíquotas 

estabelecidas em nível estadual e municipal.  

 

Isso, invariavelmente, demandará um aumento no custo de conformidade tributária, 

somado a um longo período de transição, no qual o contribuinte perdurará com um 

regime de bitributação, sendo muitas vezes obrigado ao cumprimento de obrigações 

tributárias tanto no destino quanto na origem. 

 

A tributação da energia elétrica apresenta um elevado grau de interdisciplinaridade 

com normas regulatórias. Ademais, o setor apresenta um regime tributário específico 

para diversos agentes da cadeia (geradores, transmissores, distribuidores, 

comercializadores, consumidores).  

 

Assim, um novo regramento afetará sensivelmente as regras atuais, demandando que 

seja reestruturado, até mesmo pelo órgão regulador, para fim de moldar à própria 

atividade de energia elétrica. Novamente, tal situação poderá ocasionar um dispêndio 

considerável com compliance tributário. Esse tema também objeto de artigo publicado 

pelo grupo no site do JOTA.3 

 

De modo análogo, recentemente, foi publicada a Lei Complementar nº 175, de 23 de 

setembro de 2020, a qual busca criar um padrão nacional de obrigação acessória do 

ISS incidente sobre determinados serviços que tiveram sua sujeição ativa deslocada 

para o destino (tomador).  

 

Dentre as propostas para mitigar o custo de conformidade, determina a obrigatoriedade 

das autoridades fornecerem aos contribuintes as alíquotas (conforme período de 

vigência) e arquivos da legislação do ISS que versem sobre os serviços, bem como a 

criação de um comitê para gerenciar as obrigações acessórias. 

 

Tal proposta é um bom exemplo de que esse tipo de mudança agrega complexidades 

e custos que não podem deixar de ser considerados nas propostas de reformas 

tributárias atuais.  

 

                                                
3  https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/reforma-tributaria-e-o-setor-

eletrico-12032020  

https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/reforma-tributaria-e-o-setor-eletrico-12032020
https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/reforma-tributaria-e-o-setor-eletrico-12032020
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(C) Liquidação financeira de contratos na Câmara de Comercialização de 

Energia Elétrica (CCEE) 

 

(C.1) Regime Especial extinto 

 

O Projeto de Lei nº 3887/2020 (que cria a Contribuição de Bens e Serviços – CBS). 

retirou uma série de regimes especiais e diferenciados, o que poderá acarretar em 

aumento na carga tributária para o setor. Um exemplo disso é o a extinção do regime 

especial previsto no artigo 47 da Lei n. 10.637/02. 

 

Atualmente, empresas no Ambiente de Comercialização Livre (ACL) podem celebrar 

contratos bilaterais de compra e venda de energia, bem como realizar a liquidação 

financeiras desses contratos (i.e. aquele excedente mensal que deverá ser adquirido ou 

vendido) no âmbito da CCEE.  

 

Para os contratos bilaterais, atualmente, a legislação estabelece que as receitas devem 

ser tributadas pelo PIS/COFINS às alíquotas conjunta de 9,25% (empresas optantes 

pelo lucro real) ou 3,65% (empresas optantes pelo lucro presumido).  

 

Com relação à liquidação financeira na CCEE, a legislação concedeu um regime 

especial, permitindo que as empresas apliquem a alíquota de 3,65% na receita 

decorrente da liquidação desses contratos na CCEE. Assim, para as empresas optantes 

pelo lucro real, o referido regime pode ser benéfico em suas operações. 

 

Com a extinção desse regime, algumas preocupações surgem com sua extinção, como, 

por exemplo, a inexistência de uma regra de transição razoável para o fim desse 

programa. Com a instituição da CBS haverá um abrupto e significativo aumento da 

carga tributária para essas liquidações financeiras (de 3,65% para 12%). 

 

(C.2) Os problemas com créditos e momento da tributação 

 

Além disso, haverá problemas com os créditos da CBS. Mesmo que não se utilize o 

regime especial, em diversos Estados não há necessidade de emissão de Nota Fiscal 

para essas operações. O faturamento se dá com base no relatório emitido pela CCEE.  

 

Como a PL da CBS permite apenas a tomada de créditos destacados na NF, há uma 

necessidade de uniformização dos procedimentos nos estados. Caso contrário, além 
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do aumento da alíquota, essas operações poderão acarretar em elevado custo se não 

for possível a tomada de créditos. 

 

Outro problema que existe atualmente é o momento para a tributação desses valores. 

Com relação às operações provenientes dos contratos bilaterais, as receitas são 

oferecidas à tributação com base no regime de competência. Porém, quando falamos 

de operações de liquidação financeira no âmbito da CCEE, os relatórios referentes às 

notas de liquidação de energia elétrica (que servirão para apurar o montante de 

PIS/COFINS devidos) são emitidos em prazo superior a 30 dias, o que causa um 

descasamento no recolhimento dos tributos. 

 

Essa questão sobre o momento de tributação é o que causa maior dificuldade para o 

setor como um todo (não só no âmbito de operações na CCEE). Os momentos distintos 

na tributação de PIS/COFINS/ICMS poderiam ser revistos de forma a simplificar 

inclusive o cumprimento de obrigações acessórias.  

 

(D) Regime Especial para geração de energia elétrica por Itaipu 

 

O artigo 22, VI do PL da CBS concede isenção da contribuição para as receitas 

provenientes do fornecimento de energia elétrica pela Itaipú Binacional. Essa isenção 

poderá impactar as demais etapas da cadeia do fornecimento de energia elétrica, pois 

o PL não permite a tomada de créditos da CBS pelo adquirente se a etapa anterior é 

isenta. 

 

Nossa sugestão seria uma alteração redacional no texto de forma a permitir que toda a 

cadeia do fornecimento, que envolva a geração de energia elétrica, seja isenta da CBS 

e/ou que se permita o crédito da CBS na entrada dessa energia elétrica na próxima 

etapa. Caso contrário, deverá haver uma interferência do órgão regulador para ajuste 

no preço da tarifa. 

 

(E) Impactos em energia renovável 

 

Outro ponto relevante e que poderia ter sido considerado em todos os projetos é a 

tributação de fontes renováveis de energia. Na nossa opinião, seria importante conferir 

a esse tipo de fonte renovável tratamento fiscal ainda mais favorável. Atualmente, 

novas tecnologias, associadas a políticas públicas de estímulo, têm permitido 

crescimento exponencial da geração de “energia limpa”. No início de 2019, a projeção 
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de crescimento era de 44%4 da geração de energia solar. Todos os projetos deverão 

impactar negativamente o desenvolvimento desse tipo de geração limpa. 

 

Sobre esse aspecto, nos últimos anos, houve um crescimento dos projetos de geração 

distribuída de energia elétrica. A geração distribuída é um sistema que permite a 

produção de energia elétrica (solar, eólica e hídrica) por um consumidor (no próprio 

local ou nas proximidades que será utilizada) – previsto na Resolução Normativa 

ANEEL nº 482/2012 (e posteriores alterações). As modalidades existentes atualmente 

são: microgeração (potência menor ou igual a 75kW) e minigeração (superior a 75kW 

e menor ou igual a 5MW). 

 

Para fomentar esse setor, foram concedidos 2 benefícios: (i) isenção de ICMS, por 

meio do Convenio ICMS 16/2015 e (ii) alíquota zero de PIS/COFINS, termos do artigo 

8º da Lei nº 13.169/2015. 

 

Com relação ao PIS/COFINS, o PL da CBS revoga essa alíquota zero, o que impactará 

imediatamente o desenvolvimento desse setor. No que tange ao ICMS, os impactos 

poderão ser provenientes das PEC 45/09 e 110/09, já que a ideia de ambas as propostas 

é eliminar os incentivos fiscais. A sugestão é que esse setor não seja afetado pela 

extinção dos benefícios fiscais, pois poderá acarretar em retração no desenvolvimento 

de energia limpa no país. 

 

Some-se a isso o fato de que, atualmente, também há incentivo fiscal (isenção) para a 

aquisição (na importação ou no mercado interno) de componentes para energia solar e 

eólica (Convênio ICMS 110/97). Certamente as PECs deveriam garantir a 

possibilidade de manutenção desses benefícios fiscais. 

 

Outro ponto que afetará principalmente o setor de renováveis será a extinção do regime 

cumulativo para os optantes pelo lucro presumido, que atualmente tributam a receita 

bruto à alíquota combinada de 3,65%.  

 

Ao instituir uma contribuição à alíquota única de 12%, inexistindo diferenciação de 

regimes para os contribuintes optantes pelo lucro presumido, o PL 3.887 terá como 

consequência, o aumento de carga tributária, com impacto principalmente para os 

projetos de energia renovável, fator esse que poderá levar ao desestímulo ao 

                                                
4  https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,energia-solar-deve-crescer-44-no-brasil-em-2019-com-impulso-

de-geracao-distribuida,70002683737  

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,energia-solar-deve-crescer-44-no-brasil-em-2019-com-impulso-de-geracao-distribuida,70002683737
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,energia-solar-deve-crescer-44-no-brasil-em-2019-com-impulso-de-geracao-distribuida,70002683737
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investimento, a revisão da estratégia atualmente adotada de segregação dos parques 

em usinas de menor potencial de geração e, por fim, a mudança na competitividade 

relativa entre as diferentes fontes da expansão, o que tem implicações na evolução da 

matriz do sistema.  

 

(F) Benefício fiscal aos consumidores de baixa renda 

 

Além disso, atualmente, o setor conta com subvenções fiscais (tal como a isenção do 

ICMS), que objetivam fomentar o fornecimento de energia aos consumidores de baixa 

renda. Veja que o subsídio concedido ao fornecimento de energia aos consumidores 

de baixa renda foi instituído justamente para garantir tarifas mais módicas aos menos 

favorecidos. 

 

Como as PECs tem como objetivo a revogação dos incentivos fiscais, as classes menos 

favorecidas da população certamente deverão arcar com acréscimo no custo de energia 

elétrica. Isso ainda poderá acarretar em: aumento da inadimplência no pagamento das 

faturas de energia pelos consumidores. 

 

(G) Inadimplência 

 

Em recente relatório preparado pela empresa XP Investimentos5, foram levantados os 

principais pontos que impactam a distribuição da energia elétrica: a inadimplência e 

as perdas pelo furto de energia (perdas não-técnicas). Veja a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5  fonte: https://conteudos.xpi.com.br/acoes/relatorios/setor-eletrico-como-se-posicionar-em-meio-a-pandemia-

do-coronavirus/  

https://conteudos.xpi.com.br/acoes/relatorios/setor-eletrico-como-se-posicionar-em-meio-a-pandemia-do-coronavirus/
https://conteudos.xpi.com.br/acoes/relatorios/setor-eletrico-como-se-posicionar-em-meio-a-pandemia-do-coronavirus/
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Com relação às perdas não-técnicas, a legislação de PIS/COFINS em vigência (Leis 

10.637/02 e 10.833/03 estabelecem a necessidade de estorno dos créditos de 

PIS/COFINS referentes às despesas incorridas com essas perdas. Sobre esse ponto, o 

PL da CBS foi benéfico às empresas, pois eliminou a necessidade desse estorno. 

 

Por outro lado, o tratamento tributário da inadimplência é um ponto que ainda 

necessita ser aprimorado/ajustado. Isso porque, o índice de inadimplência tem crescido 

nos últimos anos e, como os tributos são recolhidos pelo regime de competência (ou 

seja, na medida em que são emitidas as faturas) a falta de adimplemento dos 

consumidores eleva muito o custo das empresas que fornecem energia elétrica.  

 

Para esses casos, nossa sugestão seria adotar um modelo de IVA no modelo de caixa 

(semelhante ao sistema do México). Assim, o imposto seria devido no recebimento 

dos valores e o crédito somente poderia ser tomado nessa ocasião.  

 

(H) Créditos na depreciação de ativos 

 

O PL da CBS (artigo 122) manteve a possibilidade de tomada de créditos de 

PIS/COFINS que estiverem sendo apropriados com base na depreciação, amortização 

ou quota mensal de valor, anteriormente à data da publicação da lei da CBS.  

 

Por outro lado, para o período após a publicação da lei da CBS, não há previsão legal 

que autorize a tomada de créditos para depreciação de ativos. Essa modificação 

também poderá impactar várias empresas do setor. A título exemplificativo, na 

sistemática proposta, os créditos devem ser tomados de uma só vez. Como há um prazo 

de 5 anos para aproveitamento desses créditos, isso pode gerar um problema de caixa 

para as empresas que estejam ainda na fase de CAPEX (ou seja, em fase de construção 

e não operacional) e não tenham montante tributável suficiente para compensar os 

créditos  

 

Além disso, vale lembrar que muitas das empresas do setor atuam em regime de 

contrato de concessão, que são firmados em longo prazo (em geral 30 anos). A 

impossibilidade da tomada de créditos mensais na depreciação também poderá 

impactar negativamente não só o setor de energia, mas todo o setor de infraestrutura 

que se utiliza dessa regra de tomada de créditos. 
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(I) Fim do REIDI 

 

A extinção do REIDI, pelo PL da CBS, também poderia ser revista, principalmente 

naqueles casos em que as empresas acabaram de firmar os contratos de concessão. 

Quando as empresas participam de leilões, os benefícios existentes no REIDI (como, 

por exemplo, suspensão de PIS/COFINS na aquisição de equipamentos) são 

considerados para formação do preço na disputa do leilão.  

 

Nesses casos, para empresas vencedoras de recentes leilões, a extinção do REIDI não 

era algo previsto inicialmente no custo do projeto. Portanto, a extinção desse benefício 

certamente impactará todo o custo que foi inicialmente previsto por uma empresa 

vencedora de um leilão. Lembrando-se, novamente, que esses contratos firmados são 

de longa duração. Nossa recomendação seria um ajuste redacional e uma regra de 

transição maior no PL da CBS. 

 

Por fim, é importante mencionar que o fim do benefício do REIDI irá aumentar o valor 

do investimento de novos projetos para implantação de infraestrutura de geração, 

distribuição e transmissão de energia elétrica no País em, no mínimo, 12% (doze por 

cento). 

 

Da mesma forma em que comentado no item anterior, apesar do PL da CBS prever 

que os créditos tributários gerados pela contribuição poderão ser ressarcidos ou 

compensados com outros tributos administrados pela Receita Federal, extinguindo-se 

após o prazo de 5 (cinco) anos, a extinção do benefício afeta o fluxo de caixa das 

empresas em maior ou menor grau, dependendo do prazo que cada empresa levará 

para compensar eventuais saldos acumulados de CBS ou tê-los ressarcidos. Nossa 

recomendação seria a manutenção do regime ou, ao menos, que sejam mantidos os 

regimes concedidos para os leilões realizados até o início da vigência da lei da CBS.  

 

(J) Exclusão dos encargos setoriais da base de cálculo do PIS e COFINS 

 

O PL 3887/2020 definiu que a base de cálculo da contribuição é o valor da receita 

bruta auferida em cada operação, vedada a inclusão do ICMS, do ISS e da própria CBS 

na base (cálculo “por fora”), consagrando o recente entendimento do STF que 

determinou a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. No entanto, não 

há menção sobre a possibilidade de exclusão dos encargos setoriais. 
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Partindo do pressuposto que os encargos setoriais também não poderiam ser incluídos 

no conceito constitucional de receita bruta, visto que são repassados pela empresa do 

setor elétrico a terceiros, o PL poderia ter previsto também a exclusão desses encargos 

da base de cálculo da CBS, garantindo-se assim a segurança jurídica dos contribuintes. 
 

Isso porque o entendimento atual da Receita Federal e do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais é no sentido de que o montante arrecadado pelas concessionárias em 

decorrência de alguns encargos integra a receita bruta na determinação da base de 

cálculo do PIS/COFINS, ainda que a receita seja posteriormente transferida para 

terceiros.  

 

Ainda há discussão se alguns custos com encargos setoriais geram ou não créditos do 

PIS e da COFINS (CCC, CDE, TFSEE, ONS, RGR). Nessa hipótese a receita seria 

tributada e o custo não geraria direito a crédito. Nossa recomendação seria no sentido 

de inserir previsão expressa no PL de modo a se excluir os encargos setoriais da base 

de cálculo dessa contribuição. 

 

São Paulo, 5 de outubro de 2020 

 

 

 

Tathiane dos Santos Piscitelli Andréa Mascitto Leonardo A. B. Battilana 
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