Governo de Minas isenta de ICMS a energia gerada pelo consumidor
dentro do Sistema de Compensação de Energia.
Governo de Minas decide que, pelo prazo de cinco anos, contado da data de início da geração de energia, a
base de cálculo do ICMS, relativamente às operações do microgerador e do minigerador de energia elétrica
participantes do sistema de compensação de energia elétrica, de que trata a Resolução Normativa nº
482/2012 da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel -, será reduzida, de forma que corresponda à
diferença positiva entre a entrada de energia elétrica fornecida pela empresa distribuidora e a saída de
energia elétrica com destino à empresa distribuidora. Com isso o ICMS incidirá apenas na diferença entre o
que entra e o que sai favorecendo a instalação de sistemas fotovoltaicos conectados à rede.
Vejam o texto completo da lei no link
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/leis/2013/l20824_2013.htm
MG – ICMS - LEI Nº 20.824, DE 31 DE JULHO DE 2013 - Destaques
Art. 13. .........................................................................................................
§ 32. Pelo prazo de cinco anos, contado da data de início da geração de energia, a base de cálculo do
imposto, relativamente às operações do microgerador e do minigerador de energia elétrica participantes
do sistema de compensação de energia elétrica, de que trata a Resolução Normativa nº 482/2012 da
Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel -, será reduzida, de forma que corresponda à diferença
positiva entre a entrada de energia elétrica fornecida pela empresa distribuidora e a saída de energia
elétrica com destino à empresa distribuidora.
...
§ 76. Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento, a reduzir para
até 0% (zero por cento) a carga tributária no fornecimento de peças, partes, componentes e ferramentais utilizados na
infraestrutura de conexão e de transmissão necessária à interligação dos empreendimentos geradores de energia elétrica
de fonte solar, eólica, biomassas, biogás e hidráulica gerada em Central Geradora Hidrelétrica - CGH - e em Pequena
Central Hidrelétrica - PCH - ao Sistema Interligado Nacional.
§ 77. Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento, a reduzir para
até 0% (zero por cento) a carga tributária do ICMS no fornecimento de material a ser empregado nas obras de construção
civil necessárias aos empreendimentos de geração de energia elétrica de fonte solar, eólica, biomassas, biogás e
hidráulica gerada em CGH e em PCH.
§ 78. Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento, a conceder
isenção de ICMS no fornecimento de energia elétrica produzida em usinas geradoras de energia de fonte solar, eólica,
biogás, biomassa de reflorestamento, biomassa de resíduos urbanos ou biomassa de resíduos animais ou hidráulica de
CGH, observado o seguinte:
I - a isenção será pelo prazo de dez anos, contado da data de entrada em operação da usina geradora de energia
renovável;
II - a partir do décimo primeiro ano de entrada em operação da usina geradora de energia renovável, as alíquotas do
imposto, nas operações de que trata este parágrafo, serão recompostas, anual, gradual e proporcionalmente, nos cinco
anos seguintes, de modo que a carga tributária original seja integral a partir do décimo sexto ano;
III - nas saídas posteriores promovidas por distribuidor ou comercializador, o benefício será aplicável apenas aos casos
em que no fornecimento possa ser identificada a origem da energia como sendo de fonte solar, eólica, biogás, biomassa
de reflorestamento, biomassa de resíduos urbanos ou biomassa de resíduos animais ou hidráulica de CGH;
IV - o disposto neste parágrafo não se aplica ao microgerador e ao minigerador de energia elétrica participantes do
sistema de compensação de energia elétrica, de que trata a Resolução Normativa nº 482/2012 da Agência Nacional de
Energia Elétrica - Aneel.".

