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O Brasil possui uma tributação sobre o consumo fragmentada e complexa que promove a guerra fiscal

• Segundo o Banco Mundial, o Brasil é o país com os mais altos custos de conformidade tributária, chegando a 1.958
horas para cumprir com a burocracia fiscal ‐ Cerca de 1.200 delas são gastas para o cumprimento do PIS, COFINS, IPI,
ICMS e ISS.

Porque uma Reforma?

Fonte: OCDE. Relatórios Econômicos: Brasil 2018. e Banco Mundial. Doing Business. 2017.
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O Brasil possui uma tributação sobre o consumo fragmentada e complexa que promove a guerra fiscal

• A divisão de competências tributárias significa que a União Federal, os 27 Estados e os 5.570 municípios podem
emitir regras próprias.

• Desde a Constituição Federal de 1988 até 2016 foram editadas, em média, 3 normas tributárias federais, 11 estaduais e 17 municipais por 
dia (Números totais: 31.221 federais, 110.610 estaduais e 221.948 municipais).

• A não‐cumulatividade é extremamente limitada.
• O ICMS, principal tributo incidente sobre o consumo, adota o regime do crédito físico, que somente autoriza a tomada de crédito na

aquisição de bens efetivamente utilizados e diretamente relacionados à comercialização ou à industrialização – insumos, matérias‐primas e
produtos intermediários (STF, RE 447.470)

Porque uma Reforma?
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As 3 reformas atualmente em discussão tem objetivos em comum

• Todas pretendem, em maior ou menor grau, simplificar a tributação sobre o consumo, unificando múltiplos tributos
em um único.

• Além de reduzir os custos de conformidade tributária, a unificação tem como objetivo aumentar a transparência
sistema tributário, na medida em que facilita a identificação do ônus fiscal que é arcado pelo consumidor.

• Outro objetivo é alcançar a não‐cumulatividade plena, passando a adotar o regime do “Crédito Financeiro” ao invés
do “Crédito Físico”.

• Nesse regime, todos os custos, em sentido amplo, que são onerados pelo imposto sobre o consumo, ensejam o direito ao 
crédito.

Porque uma Reforma?
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Propostas em Discussão

PEC 45/2019 PEC 110/2019 PL 3.887/2020

Proposta da Câmara dos Deputados
(Dep. Baleia Rossi)

Proposta do Senado Federal
(Sen. Davi Alcolumbre)

Proposta do Poder Executivo
(Min. Paulo Guedes)

Baseada na proposta de reforma do Bernardo
Appy (CCiF)

Reedição da PEC nº 293/2004 do Dep. Luiz Carlos 
Hauly

1ª etapa de uma Reforma mais ampla prometida

Unificação do IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS
(Criação do IBS)

Unificação do IPI, IOF, PIS, Pasep, COFINS, CIDE‐ 
Combustíveis, Salário‐Educação, ICMS e ISS

(Criação do IBS)

Unificação do PIS e COFINS
(Criação da CBS)

Admitida pela Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – CCJ (05/2019).

Aguarda análise da Comissão Especial da Reforma
Tributária.

Aguarda análise da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania – CCJ.

Aguarda constituição de Comissão Especial para
analisar a matéria.

Em setembro, a Presidência retirou o pedido de
urgência para tramitação do projeto no

Congresso.
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Unificação do IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS em um único tributo: O Imposto sobre Bens e Serviços (IBS)

• O IBS incidirá sobre uma base ampla de bens, serviços e direitos, tangíveis e intangíveis, independentemente da
denominação, e será cobrado no destino.

• Não há mais hipótese de “DIFAL”, a tributação será a do destino e o pagamento será unificado em uma única 
apuração e um único recolhimento do IBS por contribuinte.
Vedação ampla de benefícios fiscais.•

• A alíquota é uniforme para todos bens e serviços e é formada por 3 sub‐alíquotas (Federal, Estadual e
Municipal), estima‐se que a alíquota média final será de 25%.

• Ou seja, a alíquota final pode variar em razão da sub‐alíquota do Município ou Estado, mas será a mesma para 
quaisquer operações ocorridas dentro de seus territórios.
O IBS será instituído por Lei Complementar e terá uma “alíquota de referência”, que corresponde ao montante que 
repõe a receita total do PIS/COFINS, IPI, ICMS e ISS, sendo facultativo aos entes federativos estabelecer sub‐alíquotas 
distintas por lei ordinária.

•

IBS – PEC 45
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Além do IBS, a PEC 45 prevê a criação de um Imposto Seletivo Federal

• A função essencial do IBS deve ser apenas a arrecadação, por isso a alíquota será uniforme para todos os bens e 
serviços.

• Para mitigar o efeito regressivo da tributação sobre o consumo, grande parte do imposto pago por famílias mais pobres será devolvido
através de mecanismos de transferência de renda.

• Para cumprir com objetivos de extra fiscalidade, será simultaneamente criado um Imposto Seletivo federal 
monofásico, que incidirá sobre bens e serviços geradores de externalidades negativas, como cigarros e bebidas
alcoólicas.

A arrecadação e partilha IBS será gerida por um Comitê Gestor

• O comitê gestor nacional será composto por representantes da União, dos Estados e dos Municípios, sendo
também competente para edição do regulamento do IBS e pela representação judicial e extrajudicial nas
questões relativas ao imposto.

Imposto Seletivo – PEC 45
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IBS – PEC 110

Unificação do IPI, IOF, PIS, Pasep, COFINS, CIDE‐Combustíveis, Salário‐Educação, ICMS e ISS em um único 

tributo: O IBS.

• O Imposto sobre Operações com Bens e Serviços (IBS) incidirá sobre uma base ampla de bens, serviços e 
direitos, tangíveis e intangíveis, independentemente da denominação, incluindo a locação e será cobrado no
destino.

• Embora seja de competência estadual, será instituído por Lei Complementar Nacional, sendo vedada sua
redução ou majoração por parte dos Entes Federativos.

• Ao contrário da PEC 45, a alíquota poderá ser distinta dependendo do bem ou serviço, mas será uniforme em todo território nacional.

• Vedação a benefícios fiscais, com exceção de alimentos, medicamentos, transporte público, bens do ativo 
imobilizado, saneamento básico e educação, que poderão ser desonerados por Lei Complementar.
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Outras Mudanças ‐ PEC 110

Além do IBS, a PEC 110 prevê a criação de um Imposto Seletivo Federal

• Ao contrário da PEC 45, o Imposto Seletivo será arrecadatório, ou seja, não terá objetivos extrafiscais como a
redução de externalidades negativas.

• Incidirá sobre operações com petróleo e seus derivados, combustíveis e lubrificantes, gás natural, cigarros, energia elétrica, serviços 
de telecomunicação, bebidas e veículos automotores.
A incidência do Imposto Seletivo não exclui a incidência do IBS.
A alíquota não será superior à do IBS, exceto no caso de cigarro, produtos do fumo e bebidas alcoólicas.

•

•

A PEC 110 vai além da PEC 45 e contém outras mudanças:

• Extinção da CSLL e incorporação ao IRPJ;
• Transferência do ITCD para a competência federal;
• Ampliação do IPVA para alcançar aeronaves e embarcações;
• Criação de um Adicional do IBS para financiar a previdência social.
• Criação de fundos estadual e municipal para reduzir a disparidade de receita
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Emendas à PEC 45 e 110

Emendas da PEC 45 ainda não foram apreciadas

• Emenda nº 111 propõe alterar o texto para conceder isenção fiscal sobre bens e serviços relativos à geração de 
energia eólica, solar e de biomassa pelo prazo de dez anos.

• Emenda nº 192, apresentada pelo Comitê Nacional dos Secretários da Fazenda dos Estados e Distrito Federal 
(Comsefaz), propõe que cada ente possa definir um piso e um teto para sua alíquota, bem como a criação de 
Fundos para o Desenvolvimento Regional e Compensação da Desoneração de Exportações de Produtos 
Primários e Semielaborados

18 Emendas das 141 apresentadas na PEC 110 foram acolhidas

• Emenda nº 28 foi parcialmente acolhida para excluir a energia proveniente de fonte solar, eólica ou biomassa da
incidência do Imposto Seletivo.

• Emenda nº 29 foi parcialmente acolhida para permitir a concessão de benefícios fiscais para biocombustíveis,
tendo rejeitado a abrangência da emenda para energia proveniente de fonte solar e eólica.
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PEC 45 e PEC 110
Vantagens e Desvantagens

Críticas
• A extinção do ICMS e centralização da tributação sobre o consumo fere o pacto federativo? Autonomia dos

Estados membros.
• A vedação total de benefícios fiscais da PEC 45 pode desestimular algumas atividades e setores que necessitam

de incentivos? É uma medida muito regressiva?
• A incidência cumulada do IBS e Imposto Seletivo frustra a essencialidade da energia elétrica para efeito de 

seletividade?
• Qual o critério para se definir contribuintes de baixa renda, que terão direito à devolução do IBS?
• Haveria liquidez do consumidor final para antecipar o IBS caso haja, de fato, a devolução?
• Possível aumento da carga tributária?

Pontos positivos
• Com a tributação no destino, as empresas não mais decidirão o local mais adequado para sua operação baseada

apenas em questões tributárias ‐ Neutralidade
• Simplificação e redução dos custos de conformidade tributária.
• Maior transparência e racionalidade para o sistema tributário.
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Tabela Comparativa

REFORMA TRIBUTÁRIA E IMPACTOS NO SETOR ELÉTRICO

Propostas PEC 45/2019 PEC 110/2019

Tributos extintos IPI, PIS, Cofins, ICMS, ISS IPI, IOF, PIS, Pasep, COFINS, CIDE‐Combustíveis, Salário‐ 
Educação, ICMS, ISS

Competência Nacional
(União, Estados e Municípios)

Estadual

Alíquota Cada ente federativo define sua sub‐alíquota, 
que deverá ser uniforme para todos bens ou 

serviços.

Será definida por lei complementar. Haverá uma alíquota 
padrão, podendo diferir por bem ou serviço.

Base de Cálculo Valor da operação Valor da Operação

Créditos Não‐cumulatividade plena (‘Crédito 

Financeiro’), aproveitamento de todo
imposto pago em operações anteriores, exceto

bens e serviços de consumo pessoal.

I.– Bens e serviços empregados, usados ou consumidos 
na atividade econômica;

II.– Crédito integral e imediato nas aquisições do ativo 
imobilizado;

III.– Aproveitamento de saldo credores acumulados.



Tabela Comparativa

REFORMA TRIBUTÁRIA E IMPACTOS NO SETOR ELÉTRICO

Propostas PEC 45/2019 PEC 110/2019

Benefícios Fiscais Vedação total. Autoriza em operações com alimentos, medicamentos, 
transporte público, ativo imobilizado, saneamento básico e 

educação.

Imposto Seletivo Adicional? Sim. Extrafiscal, será cobrado para desestimular o 
consumo de certos bens, serviços ou direitos.

Sim. Arrecadatório, cobrado sobre operações com 
Petróleo, combustíveis, gás natural, cigarro,

energia elétrica e serviços de telecomunicações.

Outras Mudanças? Não. Unificação da CSLL e IRPJ 
ITCD federal

Ampliação do IPVA 
Adicional do IBS (Previdência)

Transição 2 anos – Contribuição “teste” de 1%;
8 anos – Substituição gradativa dos tributos.

1 ano – Contribuição “teste” de 1%;
5 anos – Substituição gradativa dos tributos.



CBS – PL 3.887/2020

Unificação do PIS/COFINS em um único tributo: a Contribuição Social sobre Operações com Bens e 
Serviços (CBS)

• O Projeto de Lei pretende criar uma nova contribuição incidente sobre todas as operações com bens e serviços
feitas por pessoas jurídicas nacionais no mercado interno e no caso de importações.

• A CBS irá substituir a Contribuição para o PIS/Pasep e a COFINS incidentes sobre a receita, folha de salários e importação.
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CBS – PL 3.887/2020

Base de cálculo

• A CBS incide sobre o auferimento de receita bruta de que trata o art. 12 Decreto‐Lei nº 1.598/77, em cada
operação.

• “I ‐ o produto da venda de bens nas operações de conta própria; II ‐ o preço da prestação de serviços em geral; III ‐ o resultado
auferido nas operações de conta alheia; e IV ‐ as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos 
incisos I a III.”
STF possui entendimento consolidado que o dispositivo em questão abrange as receitas oriundas das atividades empresariais, típicas, 
operacionais (RE nº 390.840)
Segundo o projeto, a CBS também incide sobre receitas decorrentes de acréscimos à receita bruta, tais como multas e encargos.

•

•

• Não integra a receita bruta:
•

•

O valor do ICMS, ISS e da própria CBS (‘cálculo por fora’). 
Descontos incondicionais indicados no documento fiscal.
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CBS – PL 3.887/2020

Contribuintes e Alíquota

• São contribuintes da CBS as pessoas jurídicas de direito privado e as que lhe são equiparadas pela legislação do
IRPJ.

• Equiparados a PJ: Sociedades em conta de participação, Sociedades de Propósito Específico, Empresas individuais, Pessoas Físicas que 
assumirem a iniciativa e responsabilidade em incorporação

• Alíquota geral de 12%, exceto para instituições financeiras e equiparadas, planos de saúde, dentre outras, que
continuarão sujeitas a um regime cumulativo, sendo vedado o aproveitamento de créditos, sob à alíquota de
5,8%.
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CBS – PL 3.887/2020

A CBS tem como objetivo aumentar a transparência

• “Cálculo por fora”: A CBS incidirá apenas sobre o valor do bem ou serviço, sem a inclusão de outros tributos na
base de cálculo da contribuição.

Ministério da Economia. Perguntas e Respostas Reforma Tributária. Fase I –CBS. 2020

• A não‐cumulatividade plena (crédito financeiro), impedirá a incidência de tributo sobre tributo ao longo da
cadeia econômica.
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CBS – PL 3.887/2020

A Não‐Cumulatividade Plena

• O Contribuinte poderá apurar crédito correspondente ao valor da CBS destacado em documento fiscal relativo à
quaisquer aquisições de bens ou serviços (Crédito Financeiro)

•

•
Extinção do regime cumulativo (exceto para as entidades sujeitas à alíquota de 5,8%)
Caso a CBS seja destacada em valor maior do que previsto na legislação, não é permitida a apropriação do crédito destacado em
excesso.

• A apropriação dos créditos está condicionada à existência de documento fiscal idôneo, devendo ser apropriados 
pelo seu valor nominal (escriturado), vedadas atualizações.

• É vedado o aproveitamento de crédito em bens e serviços vinculados a receitas não tributada ou isenta da CBS, exceto em hipóteses
expressamente permitidas (Exportações, ZFM e ALC).
Na hipótese de declaração de inidoneidade do documento fiscal ou da pessoa jurídica emitente, o adquirente de boa‐fé poderá
apropriar do crédito desde que comprove a ocorrência da operação e o pagamento de preço.

•
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CBS – PL 3.887/2020

A Não‐Cumulatividade Plena

• O crédito é imediato (inclusive na aquisição de bens produtivos) e monetizado (todos os créditos são 
descontáveis, compensáveis com outros tributos e ressarcíveis)

•

•
Eventual excedente de créditos apurados em determinado período poderá ser utilizado nos períodos de apuração subsequentes.
O saldo de créditos existente no término do trimestre‐calendário poderá ser compensado ou ressarcido no prazo de 5 anos, contado a
partir do primeiro dia do mês subsequente àquele em que ocorrido o fato que gerou o crédito.
É vedada a transferência de créditos da CBS, sendo permitida apenas na hipótese de sucessão empresarial.•
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CBS – PL 3.887/2020

Regras de Transição

• A Lei entrará em vigor a partir sexto mês após sua publicação.

• Os créditos acumulados e ainda não utilizados de PIS/COFINS poderão ser compensados com outros tributos caso 
cumpram os requisitos da legislação atual, já a compensação com a própria CBS irá depender de legislação
futura.

• Os créditos de PIS/COFINS que estiverem sendo apropriados com base na depreciação, amortização ou quota mensal de valor, 
deverão permanecer sendo apropriados na forma prevista pelas leis ordinárias das contribuições.

• Revogados os benefícios fiscais e regimes especiais do PIS/COFINS, com exceção das isenções concedidas por 
prazo certo e de forma condicional e dos seguintes:

• Isenções para receitas decorrentes de serviços pagos pelo SUS, venda de produtos integrantes da cesta básica e prestação de
transporte público coletivo municipal.
Tratamento diferenciado para a Zona Franca de Manaus, Áreas de Livre Comércio, Geração e Comercialização de energia pela Itaipu, 
venda de imóveis residenciais a não contribuintes, etc.

•
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CBS – PL 3.887/2020

Infrações

• A falta de destaque ou destaque a menor do valor da CBS sujeitará o contribuinte à multa de 1% da operação,
não inferior a R$ 50,00 por documento.

• O destaque a maior da CBS sujeitará o contribuinte à multa de 100% do valor indevidamente destacado.
•

•
Na hipótese de fraude, a penalidade é majorada em 50%.
O adquirente que se utilizar do crédito a maior responderá solidariamente.

• O Contribuinte que deixar de apresentar a Escrituração Fiscal Digital a tempo, ou apresenta‐la com incorreções
ou omissões, estará sujeito à multa de 2% ao mês sobre o valor da CBS devida e a multa de 3% sobre o valor da
operação, respectivamente.
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CBS – PL 3.887/2020

Vantagens e Desvantagens

Críticas
• Apesar da não‐cumulatividade plena, o aumento da alíquota para 12% pode representar um ônus

excessivamente maior para determinados setores que até então estavam no regime cumulativo.
• Receita decorrente da atividade principal da empresa é adequado à Constituição Federal?
• A necessidade de apresentar o documento fiscal para a apropriação de crédito pode inviabilizar 

determinados créditos hoje apropriáveis? Ex: Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 
(CCEE). 

• OAB elaborou uma proposta de emenda em que critica a CBS, apesar de reconhecer seus avanços, por ser uma
mera “atualização” do PIS e da COFINS. Sugere ajustes na redação para efetivar a promessa de crédito financeiro,
uma regra de transição para profissionais liberais, a exclusão das perdas com inadimplência.

Pontos positivos
• Cálculo por fora – Exclusão de tributos da base da contribuição;
• Creditamento amplo.
• Exclusão da receita financeira para empresas do ramo de energia elétrica
• Revogação estorno das perdas não técnicas 
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Tabela Comparativa

REFORMA TRIBUTÁRIA E IMPACTOS NO SETOR ELÉTRICO

Propostas PEC 45/2019 PEC 110/2019 PL 3.887/2020

Tributos extintos IPI, PIS, Cofins, ICMS, ISS IPI, IOF, PIS, Pasep, COFINS, CIDE‐
Combustíveis, Salário‐Educação, ICMS, 

ISS

PIS e COFINS

Competência Nacional (União, Estados e 
Municípios)

Estadual Federal

Alíquota Cada ente federativo define sua 
sub‐alíquota, que deverá ser 
uniforme para todos bens ou 

serviços.

Será definida por lei complementar. 
Haverá uma alíquota padrão, podendo 

diferir por bem ou serviço.

Em regra, 12%.

Base de Cálculo Valor da operação Valor da Operação Valor da Operação

Créditos Não‐cumulatividade plena 
(‘Crédito Financeiro’), 

aproveitamento de todo imposto 
pago em operações anteriores, 

exceto bens e serviços de 

consumo pessoal.

I – Bens e serviços empregados, usados 
ou consumidos na atividade econômica; II 

– Crédito integral e imediato nas 
aquisições do ativo imobilizado;

III – Aproveitamento de saldo credores 
acumulados.

Não‐cumulatividade plena 
(‘Crédito Financeiro’), 

aproveitamento de toda CBS 
paga em operações anteriores.



Tabela Comparativa

REFORMA TRIBUTÁRIA E IMPACTOS NO SETOR ELÉTRICO

Propostas PEC 45/2019 PEC 110/2019 PL 3.887/2020

Benefícios Fiscais Vedação total. Autoriza em operações com alimentos, 
medicamentos, transporte público, ativo 

imobilizado, saneamento básico e 
educação.

Revogação geral dos benefícios 
fiscais.

Exceções: ZFM, ALC, entidades 

imunes, isenções condicionais já 
concedidas.

Imposto Seletivo 
Adicional?

Sim. Extrafiscal, será cobrado para 
desestimular o consumo de certos 

bens, serviços ou direitos.

Sim. Arrecadatório, cobrado sobre 
operações com Petróleo,

combustíveis, gás natural, cigarro,
energia elétrica e serviços de

telecomunicações.

Não.

Outras Mudanças? Não. Unificação da CSLL e IRPJ 
ITCD federal

Ampliação do IPVA 
Adicional do IBS (Previdência)

Não.

Transição 2 anos – Contribuição “teste” de 
1%;

8 anos – Substituição gradativa 
dos tributos.

1 ano – Contribuição “teste” de 1%; 
5 anos – Substituição gradativa dos 

tributos.

Entrará em vigor 6 meses após sua 
publicação.



A Tributação no Setor Elétrico

Carga Tributária Geral

• A evolução da carga tributária no setor (tributos e encargos)

Carga Tributária Consolidada
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PwC. Estudo sobre a carga tributária e encargos do setor elétrico brasileiro. Instituto Acende Brasil. 2020.

2019
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A Tributação no Setor Elétrico

Carga Tributária Geral

• O setor elétrico é dividido, basicamente, em quatro etapas: geração, comercialização, distribuição e transmissão, 
além da geração distribuída.

• Carga Tributária Setor Elétrico
• IRPJ/CSLL: Lucro Real (alíquota de 25% para o IRPJ e 9% para a CSLL) e Lucro Presumido (alíquotas de 8% a 12%, a depender da

atividade).
PIS/COFINS: Cumulativo (alíquota de 0,65% para o PIS e 3% para a COFINS) e Não Cumulativo (alíquota de 1,65% para o PIS e 7,6%
para a COFINS).
ICMS: Não Cumulativo (alíquotas de 25% a 30%, a depender do Estado).

•

•

• Principais Regimes Especiais (PIS/COFINS)
•

•
Geração Distribuída: Redução a zero da alíquota de PIS e COFINS (Lei nº13.169/2015)
REIDI: Suspensão do PIS e da COFINS sobre as aquisições de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos novos, prestação de
serviços e materiais de construção para utilização ou incorporação destinadas ao ativo imobilizado de pessoa jurídica

REFORMA TRIBUTÁRIA E IMPACTOS NO SETOR ELÉTRICO



A Tributação no Setor Elétrico

Encargos Setoriais 12,9% 10,8% ‐2,1 p.p.

Total 50,0% 47,3% ‐2,7 p.p.

Os dados da tabela representam uma pesquisa feita por amostragem com 35 empresas que representam
aproximadamente 70% do setor.

Carga Tributária Geral

Competência 2018 2019 Variação

Tributos Federais 15,9% 15,3% ‐0,6 p.p.

Tributos Estaduais 21,2% 21,2% 0 p.p.

Tributos Municipais 0,02% 0,02% 0 p.p.
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A Tributação no Setor Elétrico

PwC. Estudo sobre a carga tributária e encargos do setor elétrico brasileiro. Instituto Acende Brasil. 2020.

Contextualização
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Impactos no Setor Elétrico

Efeitos da Criação do IBS (PEC 45 e PEC 110)

• No caso da PEC 45, considerando que os Estados e Municípios poderão estabelecer suas próprias sub‐
alíquotas, a adoção do princípio do destino irá aumentar o controle fiscal sobre as diferentes alíquotas
aplicáveis.

• Ônus de conformidade possivelmente compensado pela maior simplificação vinda da extinção do ICMS e vedação de benefícios 
fiscais.

• O maior custo de compliance será durante o período de transição.

• Vedação de benefícios fiscais pode afetar sensivelmente o setor.
• Isenção do ICMS sobre o fornecimento de energia aos consumidores de baixa renda? Isenção no setor de energias renováveis?
• Extinção de regimes especiais tanto o fornecimento de energia quanto no de CAPEX.
• Ambos preveem a possibilidade de devolução do imposto recolhido para contribuintes de baixa renda.
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Impactos no Setor Elétrico

Efeitos da Criação do IBS (PEC 45 e PEC 110)

• Alíquota uniforme, não há diferenciação quanto à geração de energias renováveis – desincentivo?
• Emenda nº 29 da PEC 110 foi acatada parcialmente para permitir benefícios fiscais para biocombustíveis, tendo rejeitado a

abrangência da emenda para energia proveniente de fonte solar e eólica.
• Emenda nº 111 da PEC 45 propõe alterar o texto para conceder isenção fiscal sobre bens e serviços relativos à geração de

energia eólica, solar e de biomassa pelo prazo de dez anos.

Criação do Imposto Seletivo

• Emenda nº 28 da PEC 110 foi parcialmente acolhida para excluir a energia proveniente de fonte solar, eólica
ou biomassa da incidência do Imposto Seletivo – “Imposto Verde”?
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Impactos no Setor Elétrico

Efeitos da Criação da CBS – PL 3.887/20

• Ao contrários das propostas anteriores, a CBS foi 
apresentada por Projeto de Lei, e não de Emenda
Constitucional, por isso é mais detalhada.

• Ainda assim muitos pontos serão definidos em legislação
ou regulamentação posterior.

• Não afeta a carga tributária atual do ICMS e Encargos 
Setoriais, que juntos representam aproximadamente 67%
da carga total.

PwC. Estudo sobre a carga
tributária e encargos do setor
elétrico brasileiro. Instituto Acende
Brasil. 2020.
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Impactos no Setor Elétrico

Efeitos da Criação da CBS – Extinção do regime cumulativo

• Extinção da possibilidade de adoção do Regime Cumulativo, sujeito à incidência da alíquota de 3,65% (0,65% para o 
PIS e 1,65% para a COFINS)

• Atualmente, as receitas decorrentes de construção na empreitada total, estão sujeitas ao regime cumulativo (custo
de 3,65% nas aquisições e possibilidade de tomada crédito de 9,25%).

• Com a extinção desse regime, haverá a incidência do CBS à alíquota de 12% e a tomada do crédito na mesma 
proporção. Dessa forma, haverá um aumento da carga tributária nos regimes de empreitada total.

• Da mesma forma, atualmente, o setor de telecomunicações tem regime híbrido (parte das receitas se submete ao
regime cumulativa e parte ao regime não cumulativo). Com a criação da CBS, haverá um possível aumento carga
tributária.
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Impactos no Setor Elétrico

• A cessão e licenciamento de direitos, inclusive intangíveis, será equiparada à importação de serviços – Incidência
da CBS

• A apropriação de créditos relacionados a ativo imobilizado ocorrerá a partir da aquisição, não mais à depreciação 

• Manutenção da tributação da receita decorrente da construção, recuperação, reforma, ampliação ou 
melhoramento de infraestrutura na hipótese de concessão de serviços públicos, cuja contrapartida seja ativo
financeiro. Nesse caso, a CBS incidirá à medida do efetivo recebimento (Regime de Caixa)

• Não há dispositivo desonerando a receita decorrente da construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento de infraestrutura
na hipótese de concessão de serviços públicos, cuja contrapartida seja ativo intangível. (Revogação do art. 1º da Lei nº 10.833/03)

Efeitos da Criação da CBS – Incidência
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Efeitos da Criação da CBS – Base de Cálculo

• Receita Bruta Operacional (Interpretação do STF do conceito dado pelo DL 1.598)

• Não integra a base de cálculo da CBS:
• ICMS, ISS e a própria CBS (incidência por fora);
• Receitas Financeiras (?) – Conceito de Receita Operacional
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Impactos no Setor Elétrico

Efeitos da Criação da CBS ‐ Receitas Específicas

Holdings:
• Principais receitas auferidas pelas holdings: JCP e resultados de equivalência patrimonial.

• Tratamento Atual: STJ se posicionou no sentido de que o JCP deve compor o montante tributável pelo PIS e pela
COFINS nas holding puras (REsp 1200492/RS, em sede de recurso repetitivo). Por outro lado, o art. 52 da Lei nº
12.973/2014 prevê a não incidência das Contribuições sobre o resultado positivo da equivalência patrimonial.

• Com a criação da CBS: possível enquadramento das receitas de JCP e da equivalência patrimonial no inciso IV, do
art. 12 do Decreto‐Lei nº 1.598/77, que inclui no conceito de receita bruta, os valores decorrentes da atividade ou
objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas como prestação de serviços ou venda de bens. Não há 
previsão no PL da exclusão desses valores.
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Impactos no Setor Elétrico

Efeitos da Criação da CBS ‐ Receitas Específicas

Receitas Não Faturadas:
• A receita não faturada corresponde à energia elétrica já fornecida até a data do balanço e ainda não faturada ao

consumidor.

• O reconhecimento dessa receita irá compor a base de cálculo da CBS.

• “issue”: a tomada de créditos depende de documentação fiscal, de forma que não será possível o creditamento do 
CBS tributado (custo), mas ainda não faturado.

CVA:
• Natureza dos valores registrados na conta CVA: Receita Bruta e Receita Financeira (art. 9º da Lei nº 9.718/98).

• Mesmo “issue” das receitas não faturadas.
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Impactos no Setor Elétrico

Efeitos da Criação da CBS – A Tomada de Créditos

• Não‐Cumulatividade plena. A apropriação dos créditos é condicionada à existência de documento fiscal idôneo
(Art. 10).

• Créditos relacionados aos encargos setoriais serão mantidos?
• RFB poderá instituir documento fiscal para registro da CBS incidente sobre operações não sujeitas à emissão de outro documento fiscal ou

sem campo para destaque.

• Créditos por depreciação, amortização ou quota mensal de valor?
• Não está previsto pelo Projeto, creditamento será imediato.
• Créditos de PIS/COFINS que são atualmente apurados dessa forma deverão permanecer sendo apropriados seguindo as regras

tradicionais.

• Custo não faturado – Medição da energia não coincide com o fechamento do mês.
• O crédito da adquirente da energia, contudo, somente será tomado quando ocorrer o faturamento (com o consequente documento

fiscal).
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Efeitos da Criação da CBS – A Tomada de Créditos

• Os créditos acumulados de PIS/COFINS (ex.: Ação Exclusão do ICMS) continuarão passíveis de serem compensados 
com outros tributos da RFB, mas a compensação com a CBS irá depender de legislação futura (Art. 121).

• Despesas financeiras não geram crédito (assim como as receitas, em tese, não serão tributadas pela Contribuição 
por não serem receita operacional).

• Incidência sobre multa e encargo (juros?)

• Perdas não técnicas – Atualmente se discute se essas perdas geram créditos ou não. (Solução de Consulta nº
4.011/2019 – RFB entende que não se enquadram no conceito de insumo).

• Com a criação da CBS, o crédito será financeiro e não físico, de forma que, a princípio, será possível a tomada de crédito das perdas não
técnicas (?).

• Perdas técnicas – será mantido o direito ao aproveitamento do crédito.
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Impactos no Setor Elétrico - Síntese

Créditos

REFORMA TRIBUTÁRIA E IMPACTOS NO SETOR ELÉTRICO

• Inexistência de créditos substanciais em virtude da
natureza do insumo (água)

• Créditos restritos em virtude da natureza de
prestação de serviço (implantação e manutenção da
rede de transmissão).

• PIS/COFINS – 9,25%
• CBS – 12%

• Maior amplitude dos créditos (perdas comerciais)

• PIS/COFINS - 3,65% sobre contratos de longo
prazo/preço predeterminado

• PIS/COFINS – 9,25% sobre demais contratos
• CBS – 12%

• PIS/COFINS – 3,65% sobre tarifa cabo (presumido)
• PIS/COFINS – 9,25% 
• CBS – 12%

• PIS/COFINS – 9,25%
• CBS – 12%      

Alíquotas

Geração

Transmissão

Distribuição
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Efeitos da Criação da CBS – Regimes Especiais

• Para instituir um “regime uniforme de incidência”, a proposta elimina exceções, mantendo apenas alguns poucos
regimes diferenciados.

• A CBS mantém o tratamento especial dado à Zona Franca de Manaus, as Áreas Livres de Comércio, a isenção da venda de imóveis 
residenciais para não contribuintes, a desoneração de operações envolvendo a geração e comercialização de energia pela Itaipu e a
incidência monofásica aos produtores e importadores de gasolina, óleo diesel, GLP, biodiesel e álcool.

• Serão mantidas as isenções concedidas por prazo certo e de forma condicional.

• Mantém a disposição do art. 30 da Lei nº 12.350/2010: As subvenções governamentais de inovação (art. 19 da Lei 
nº 10.973/2004 e art. 21 da Lei nº 11.196/2005), não serão computadas para fins de determinação da base de
cálculo do IRPJ, da CSLL e da CBS, desde que tenham atendido aos requisitos estabelecidos na legislação específica e
realizadas as contrapartidas assumidas pela empresa beneficiária.
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Efeitos da Criação da CBS – Regimes Especiais

Serão extintos os seguintes regimes especiais:

a) Reporto;

b) Repes;

c) Recap;

d) Reidi;

e) Reintegra;

f) Padis;

g) Repenec;

h) Reicomp

i) Retaero;

j)Renuclear;

k) Retid;

l) Recine;

m) Repetro,

n)Programa Prioritário de

Termoeletricidade;

o) RET MAE; e

p) Alíquota zero na Geração Distribuída.
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Reequilíbrio Econômico/Financeiro do Contrato ‐ Repasse do Aumento da Carga pela CBS

• Distribuidora – Cobrança via TARIFA.

• As variações do PIS/COFINS provocadas pela alteração das alíquotas e da forma de apuração, podem ser repassados na tarifa – Nota
Técnica ANEEL nº 115/2005.

• Reajuste Tarifário em decorrência da criação da CBS: Possibilidade, com fundamento no Fato do Príncipe e Reequilíbrio 
Econômico/Financeiro dos Contratos (art. 9º, §3º da Lei nº 8.987/1995: “ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou
extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto, implicará a
revisão da tarifa, para mais ou para menos, conforme o caso”).

• Possível reavaliação da Nota Técnica ANEEL nº 115/2005.
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• Transmissora – Remuneração por RAP (Receita Anual Permitida).
• Majoração da carga tributária pelo aumento da alíquota e fim do regime cumulativo.

• Elevação da inadimplência.
• Algumas concessionárias aplicam as alíquotas de PIS/COFINS na RAP recebida. Para essas, será necessário pedir o reajuste da receita em

razão do aumento da carga tributária.
• Para outras transmissoras, o PIS e a COFINS estão inclusos no cálculo da própria RAP. Nesse caso, haverá alteração automática do valor da

RAP com a majoração carga em decorrência da criação da CBS.

• Geradoras e Comercializadoras – Cobrança via PREÇO (Contrato)
• Avaliação caso a caso: verificar em cada Contrato a existência de Cláusula de Repasse de tributos.
• Lei 8.666/1993, artigo 57 – Econômico/Financeiro do Contrato – Possibilidade de aplicação analógica nos contratos entre particulares.

Reequilíbrio Econômico/Financeiro do Contrato ‐ Repasse do Aumento da Carga pela CBS
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Balanço Final

➢ PEC 45/2019
Em geral, positiva, mas por 
ser PEC ainda depende de
extensa regulamentação 
posterior.

Aumento da base de crédito. 
Fim do cálculo por dentro.
Equalização da alíquota
ICMS+PIS/COFINS
Existem emendas para 
criação de tratamento 
diferenciado no caso de
energias renováveis.

➢ PL 3.887/2020
Em geral, negativa.
Apesar do crédito financeiro 
e o fim do cálculo por dentro
serem positivos, o aumento
excessivo da alíquota pode
anular esse efeito.
A CBS aumentará a carga 
tributária federal e não
altera o ICMS e encargos 
setoriais, responsáveis pela
maior parte da carga do
setor elétrico e telecom.

➢ PEC 110/2019
Em geral, negativa, embora
ainda dependa de extensa
regulamentação posterior.
Embora apresente os 
mesmos pontos positivos da 
PEC 45, tanto o setor elétrico 
quanto o de telecom serão 
tributados pelo Imposto
Seletivo que será criado a 
parte, sem teto para a
alíquota.
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