IMPOSTOS E SOBRETAXAS
As tarifas e taxas por serviços prestados da Level 3 não incluem os custos especificados a seguir. Esses encargos
não deverão depender da consecução de determinados ganhos ou volumes sobre os quais se haja assumido
compromisso, e não serão descontados:
•

Impostos federais, estaduais, locais e estrangeiros aplicáveis a vendas, uso, consumo, serviços de utilidade
pública, receitas brutas, e valor agregado.

•

Qualquer imposto estabelecido por uma autoridade sobre os benefícios resultantes de uma promoção de um
produto feita pela Level 3 que envolva serviços ou mercadorias de terceiros, assim como quaisquer outros
impostos.

•

Custos sob a forma de impostos para recuperar custos que a Level 3 seja requerida ou esteja autorizada por
uma autoridade governamental ou quase governamental a arrecadar de outros ou pagar a outros em apoio a
fundos ou fundos estatutários ou regulatórios

•

Todos os outros custos estabelecidos sob a forma de taxas ou impostos, ou que funcionem como tais, que
não sejam diretamente referidos como taxas ou impostos.

•

Uma sobretaxa, relacionada a taxas ou impostos, estabelecida sobre todos os custos (dívidas líquidas ou
incobráveis) por serviços que se originem em - ou tenham como destino - uma jurisdição que grave ou gere
um direito a impor gravames sobre:

•

o

Impostos sobre rendimentos brutos, pagamentos de licenças, ou outro custo estabelecido sob a forma
de taxa ou imposto sobre operações da Level 3 que grave receitas brutas, rendimentos, ou
operações; ou

o

Uma taxa sobre custos de acesso interestatal, nos que a Level 3 incorrer para acessar comunicações
telefônicas, imposta sobre o montante pago por custos de acesso interestatal; e

o

Uma sobretaxa por Imposto Predial que permita que a Level 3 recupere parte do imposto predial que
pagar a entidades de jurisdição estatal e local; e

o

Uma taxa por Recuperação de Custos que permita a Level 3 recupera taxas e despesas
regulamentares incorridas pela Level 3, tais como encargos por regularização cobrados pela FCC
(Federal Communications Commission), taxas federais por regularização destinadas ao financiamento
de programas, taxas várias da State Public Utilities Commission, licenças comerciais estatais diversas
e taxas anuais estatais várias; e

o

Taxas de Recuperação de Custos de Franquias que permitam a Level 3 recuperar taxas do governo
local por franquias e custos por direito de passagem incorridos pelo uso das vias públicas; e

o

Um Reembolso do Imposto sobre Franquias do Estado do Texas (Texas Franchise Tax
Reimbursement) que permita a Level 3 recupere o Imposto sobre Franquias do Texas exigido pelo
Estado do Texas.

O uso do termo "Imposto(s)" abrange todos os impostos, custos estabelecidos sob a forma de taxas ou
impostos e sobretaxas relacionadas aos mesmos.
o

A Level 3 terá a opção de impor e arrecadar tais Impostos.

o

A Level 3 avaliará todas as taxas aplicáveis e o cliente se responsabilizará pelo pagamento dessas
taxas.

o

Se a Level 3 arrecadar Taxas e uma Taxa objetada for inválida ou não aplicável, e se os montantes
arrecadados foram retidos pela Level 3 ou entregues à respectiva jurisdição e devolvidos à Level 3, a
Level 3 poderá, a seu próprio critério, reduzir suas taxas por serviços por um período determinado de
tempo no futuro para devolver aos clientes com transparência um montante equivalente às quantias

arrecadadas; creditar ou reembolsar tais montantes aos clientes afetados (menos um valor razoável
por despesas administrativas); ou negociar um acordo com a jurisdição para proporcionar benefícios
futuros aos clientes nessa jurisdição.
o
•

Se o Cliente fornecer à Level 3 um certificado de isenção devidamente autorizado, a Level 3 isentará o
Cliente em conformidade com a lei, com efeito a partir da data em que a Level 3 receber o certificado.
o

•

A Level 3 se reserva o direito de arrecadar quaisquer Taxas aplicáveis de forma retroativa.

Há alguns custos que não são elegíveis para isenção.

Se pelas leis de qualquer jurisdição tributária estrangeira, o Cliente estiver obrigado a reter impostos sobre
renda ou lucro de um pagamento, dentro dos 90 dias da retenção, o Cliente deverá entregar à Level 3 os
certificados oficiais que documentem o pagamento efetivo desses impostos.
o

Os certificados emitidos pelo organismo arrecadador deverão documentar suficientemente que os
impostos pagos qualificam para obter o crédito de imposto estrangeiro, dedutível do imposto de renda
de pessoa jurídica da Level 3, e deverão estar acompanhados por sua tradução em inglês.

o

Mediante o recebimento do certificado de impostos, a Level 3 concederá ao Cliente um crédito pelos
montantes comprovados.

