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QUEM
SOMOS

A Tax Research é uma Consultoria e desenvolvedora de
soluções fiscais e tributária. Nossa filosofia de negócio está
baseada no atendimento verdadeiramente diferenciado, na
disposição e flexibilidade em se adequar às particularidades de
cada cliente.

Fundada em 2009 por profissionais de seguimentos fiscal,
contábil, financeiro e tecnológico com carreiras desenvolvidas
em consultorias tributárias, contábeis e financeiras.

Contamos também com parcerias estratégicas para apoio aos
processos de validação e regras tributárias em projetos ou de
integração nos projetos de implantação das nossas soluções.

Nossas soluções de curto prazo proporcionam benefícios a
longo prazo, trazendo reforço ao fluxo de caixa da sua empresa
através da recuperação de impostos, compliance fiscal e
reprocessamento fiscal.
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BREVE
INTRODUÇÃO

TUST significa “Tarifas de Uso dos Sistemas de Transmissão”. As faturas de
energia elétrica apresentam apenas o termo “transmissão”. Já a TUSD significa
“Tarifas de Uso dos Sistemas de Distribuição”, constando nas faturas de
energia elétrica como “distribuição”.

A base de cálculo do ICMS, ou seja, a soma dos valores sobre o qual se aplica a
alíquota do imposto engloba a TUST e a TUSD.

Ocorre que a TUST e a TUSD não constituem venda de energia, logo, não são
fato gerador do ICMS.

Aí você pode me dizer: transmissão e distribuição são formas de circulação.
Mas, haveria alteração na titularidade do bem? E mais, se for incidir, que seja
sobre a mercadoria (aqui, no caso, a energia elétrica), mas não os
procedimentos posteriores da cadeia (transmissão/distribuição). É para se
refletir...
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CONCEITO
SOLUÇÃO
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A ILEGALIDADE NA 
COBRANÇA DE ICMS

E é na forma como vem sendo calculado esse ICMS que reside o problema. Isto
porque, o Fisco Estadual tem inserido na base de cálculo do imposto aquelas duas
tarifas acima mencionadas.

Isto significa que, ao invés de recolher o imposto apenas incidente sobre o efetivo
consumo de energia elétrica, o contribuinte é obrigado a recolhê-lo com base na soma
do consumo e das tarifas TUST e TUSD.A base de cálculo do ICMS, ou seja, a soma dos
valores sobre o qual se aplica a alíquota do imposto engloba a TUST e a TUSD.

Ocorre que a TUST e a TUSD não constituem venda de energia, logo, não são fato
gerador do ICMS.

Por tais razões não podem fazer parte da base de cálculo do ICMS as cobranças
realizadas com fito de remunerar os custos e encargos oriundos do sistema de
distribuição e transmissão de energia. Como energia não pode ser estocada para
ulterior venda ao interessado, o fato gerador do imposto ocorre quando ela é
consumida, e encargos de distribuição e transmissão representam meios necessários à
prestação deste serviço público.

A ação é proposta contra o Estado, e pode representar uma economia de até 30% no
valor mensal da fatura, dependendo de cada caso; sendo inclusive possível o pedido
de liminar para exclusão dessa cobrança logo após o ajuizamento da respectiva ação
judicial.

Além da redução de valores, o consumidor ainda pode aproveitar a mesma ação para
pedir a devolução dessa quantia cobrada indevidamente dos últimos 05 (cinco) anos.

Assim, vale a pena conferir sua fatura de luz e conversar com uma empresa
especializada sobre a questão.
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BENEFÍCIOS 
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EM 
RESUMORECUPERAÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR

“Recuperação dos valores pagos indevidamente com a devida
correção e créditos futuros na faturas vincendas após transito em
julgado”

REDUÇÃO NAS PROXIMAS FATURAS
“Possível redução no valor da fatura de energia elétrica através de
mandado de segurança em poucos dias”

MELHORIA NO FLUXO FINANCEIRO 
“Melhoria no fluxo de caixa com o retorno dos valores pagos
indevidamente nos últimos 5 anos, gerando ganho financeiro para
demais investimentos no condomínio“

BAIXO INVESTIMENTO
“O investimento inicial é necessário para elaboração da minuta
inicial, petição e cálculos, valor investido é recuperado em até três
meses após o efetivo julgamento e transito em julgado”
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Baixe aqui nossa 
planilha de simulação

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13i9dJAShSlVWts_Fsq6QRzUB_fNmqVHC/edit#gid=1336427216


Atenciosamente

Av. Marquês de São Vicente, 1619 - 18º Andar - Barra Funda 
CEP: 01139-003 - São Paulo - SP

+55 11 3042-8436

contato@taxresearch.com.br

Tax Research Consultores
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