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1 – Oportunidade & Finalidade

2 – Como a KPMG pode ajudar?

As empresas que atuam com processos 
industriais são elegíveis para a recuperação 
- na forma de crédito - do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) incidente sobre a conta de energia 
elétrica. Tal prerrogativa é uma oportunidade 
de redução da carga tributária, considerando 
que, muitas vezes, esses percentuais são 
expressivos quando aplicados sobre o valor 
da fatura de energia elétrica (LC 87/96 e LC 
102/200).

» Avaliação técnica: para 
as empresas que não se 
apropriam do crédito de 
ICMS sobre energia elétrica, 
elaboramos o Laudo Técnico. 
Esse documento pode conter 
dados retroativos de até 
cinco (5) anos.

» Renovação do Laudo: para as empresas que 
já se apropriam dessa modalidade de crédito 
do ICMS e necessitam da renovação do 
Laudo anterior, elaboramos o Laudo Técnico 
com a atualização do índice para adequação 
do cálculo futuro, com possibilidade de 
retroagir períodos em que o crédito foi 
apropriado com base no percentual remoto.

» Necessidade de prova no curso processual: em caso de glosa do crédito em 
razão de fragilidade de prova, auxiliamos o cliente e/ou seus assessores jurídicos 
externos - mediante emissão do Laudo Técnico - para robustecer controles internos 
apresentados no curso da fiscalização.

Nosso objetivo é o de demonstrar, a partir 
de uma análise detalhada, que a empresa 
pode atender os requisitos elencados na 
legislação fiscal para fins de apropriação 
de créditos de ICMS sobre energia 
elétrica, somado à avaliação técnica de 
engenharia para aferir o índice adequado a 
ser utilizado para o cálculo. 



Dimensões de complexidade

Tipologia da Indústria
MANUFATURA

Indústrias 
automotivas
» Automóveis 
» Veículos de carga
» Motores

Indústrias
» Agrícolas
» Montagens
» Injetoras
» Outros

PROCESSO

Simples
» Bebidas & 
Alimentos 

Complexos
» Óleo & Gás
» Químico & 
Petroquímico
» Fármacos
» Outros

Mapeamento do volume e a complexidade 
técnica de sistemas e equipamentos

Aferição
MEDIÇÃO INEXISTENTE

» Inexistem 
equipamentos de 
medição automatizados

» O cliente pode não ter 
o controle de fluxo da 
planta

» O cliente pode não ter 
informações claras de 
consumo das máquinas 
e equipamentos 
produtivos

MEDIÇÃO INTELIGENTE

» O cliente possui parte 
ou todas as máquinas 
com equipamentos de 
medição

» O cliente já possui ou 
conhece parcialmente 
o fluxo de processo

» O cliente já produz 
dados de consumo, 
mas não sabe como 
utilizá-los de forma 
integrada com a 
gestão tributária

Entendimento do processo e da maturidade 
na medição de energia elétrica

Aspectos Fiscais
SOLUÇÃO INTEGRADA

» Assessoria integrada 
com foco na mitigação 
de riscos e atendimento 
aos requisitos da 
legislação fiscal

» Abordagem 
multidisciplinar na 
aplicação da medição e 
apuração dos créditos

» Ferramentas e soluções 
baseadas em tecnologia 
para checagem e 
constatação dos valores 
apropriados em período 
pretérito, rastreio contábil 
e fiscal

PRESENÇA LOCAL

» Equipe técnica 
local disponível 
por meio de 
escritórios 
regionais, os quais 
estão distribuídos 
em mais de 20 
cidades

Avaliação tributária de adoção em períodos 
pretéritos, aplicabilidade e identificação do 
período a ser adotado



3 – Por que a KPMG?

Fale com o nosso time

Equipe multidisciplinar
com vasta experiência

Temos uma equipe multidisciplinar altamente capacitada, 
formada por engenheiros e especialistas da área tributária.

Unimos nossas expertises para apresentar um resultado 
consistente e robusto e, assim, oferecer sustentação ao 

direito da empresa.

Metodologia própria de projetos 
Com base na experiência de nossos profi ssionais e clientes, 
criamos uma metodologia própria de entrega dos serviços, 

tornando-a mais simples e ágil.

Levamos em conta as circunstâncias de cada caso, as 
características dos clientes e o mercado em que atuam. 

Trabalhamos com qualidade, objetividade e considerando o 
conceito full-service provider.

Laudos Técnicos
Emitimos para os clientes mais de 130 Laudos Técnicos por mês

sobre diversos temas controversos.

Serviços integrados e
resultados consistentes
Dispomos do mais completo pacote de serviços com foco 
em Tax Controversy. Além disso, atuamos com abordagens 
distintas e provemos assessoria em diferentes etapas:  
Pré-fi scalização, durante e pós-fi scalização. 

Tax Technology
Com interface simples e efi ciente, nossas 
ferramentas tecnológicas facilitam a coleta 
de informações de forma segura, mantendo a 
confi dencialidade e a agilidade nas análises.

Knowledge
Entendemos do seu negócio. Com foco em assuntos tributários controversos, 
a KPMG, por meio da atuação do time de Tax Controversy em conjunto com os 
profi ssionais de engenharia, tem como principal objetivo oferecer uma abordagem 
multidisciplinar, com experiências pretéritas, casos consistentes de sucesso e 
com vasta experiência na integração com as áreas estratégicas da empresa.
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