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èJETO DE LEI No Ci- DE DE Ç DE 2022. 

"Não ocorrerá hipótese de incidência 
tributária do imposto de ICMS, em 
relação à energia elétrica fotovoltaica. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE 

FAÇO SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre decreta 
eu sanciono a seguinte Lei: 

Ad. 1°- Não ocorrerá hipótese de incidência tributária do imposto de ICMS, em 
relação à energia elétrica fotovoltaica, até o limite da quantidade de energia 
elétrica injetada na rede de distribuição, seja qual for o montante. 

Parágrafo único - O disposto no caput" trata da natureza jurídica de 
empréstimo gratuito da energia elétrica solar fotovoltaica, que não se apresenta 
como ato de mercancia, de modo que a não incidência do imposto em questão 
alcança a geração, produção, transmissão, compensação, fornecimento, 
distribuição, consumo e mesmo as tarifas e encargos sobre uso do sistema de 
distribuição. 

Ad. 29- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões teputado FRANCISCO CARTAXO, 
12 de maio de 2022. 

ROBERTO DUARTE 
Deputado Estadual 
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JUSTIFICAÇÃO 

A cobrança tilbutária prejudica sobremaneira o gerador e 
consumidor de Energia Solar Fotovoltaica, uma vez que optam por utilizarem uma 
fonte de energia alternativa, renovável e gratuita. 

Não ocorre a incidência tributária de ICMS sobre energia solar, 
pois trata-se de um empréstimo gratuito, como aponta a Lei Federal 14.300/2022, não 
representando qualquer ato de mercancia. 

Destaca-se, que é juridicamente impossível cobrar tal imposto, 
vez que, não há ato ou interesse em mercanciar, pelo contrário, a pessoa está 
consumindo seu próprio produto. 

Diante todo o exposto e para que o objetivo pretendido possa ser 
alcançado, na forma aqui disposta, cumpre-me levar a presente matéria legislativa ao 
conhecimento e à elevada apreciação de meus distintos pares, aos quais conclamo, 
nesta oportunidade, dispensarem a mesma o devido apoio para a sua regimental 
acolhida e merecida aprovação. 

Sala das Sessões Deputado FRANCISCO CARTAXO", 
12 de maio de 2022. 

ROBERTO DUARTE 
Deputado Estadual 

Republicanos 
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