DÉBITOS DE IPVA – VEJA COMO REGULARIZAR SEUS
DÉBITOS
Para consultar os débitos na Internet
1) No portal da SEFAZ clique no ícone IPVA.
2) Clique na opção IPVA notificados/SERASA e informar o número do
CPF ou CNPJ.
O número do RENAVAM é exibido no roda-pé da página.
3) Com o número do RENAVAM FAÇA uma consulta no ícone IPVA
– débitos onde a identificará de que veículo se trata.
Para pagar
Constatada o débito o interessado poder emitir o Documento de
Arrecadação (DARE) e realizar o pagamento nos correspondentes e no
Banco do Brasil com desconto de100% DA MULTA E DOS JUROS até 5
de junho de 2015.
Informe o RENAVAM - não informe o Chassi
Coloque os símbolos e clique em continuar
O quadro exibe os dados de cada ano - para imprimir o boleto clique na imagem da impressora.
No ano de 2015- escolha a opção cota única ou primeira parcela clique no ícone da impressora
Verifique se não há abaixo no roda-pé - o IPVA - de 2012 - já com a
notificação de lançamento
Informações para contestação (somente com documentos probatórios)
do lançamento dos débitos de IPVA
Nos casos de veículos:






roubados
Sinistrado
comunicação de venda no DETRAN
leilão do DETRAN
motocicletas com até 49 cc

Documentação necessária:
Anexar apenas CÓPIA dos documentos abaixo:

DÉBITOS DE IPVA – VEJA COMO REGULARIZAR SEUS
DÉBITOS
Anexar PROCURAÇÃO, no caso do requerente não ser o proprietário do
veículo
□ Roubo/Furto
CPF do requerente
Boletim de Ocorrência policial
Quaisquer outros documentos relativos à justificativa
□ Sinistrado
CPF do requerente
Boletim de Ocorrência policial e/ou relatórios que comprovem o
acidente
Quaisquer outros documentos relacionados ao fato
□ Comunicação e/ou Informação de venda do veículo
CPF do requerente
Certificado de Registro de Veículo – CRV (Recibo de venda do
veículo)
Quaisquer outros documentos relacionados com a transação
□ Bloqueio judicial e/ou bloqueio administrativo
CPF do requerente
Quaisquer documentos relacionados com o bloqueio
□ Veículo leiloado pelo DETRAN/MA
CPF do proprietário
□ Motocicleta com até 49 cilindradas
CPF do requerente
□ Outros casos não especificados
CPF do requerente
Documentação relacionada com a situação

DÉBITOS DE IPVA – VEJA COMO REGULARIZAR SEUS
DÉBITOS
Modelo de Requerimento

À SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ/MA
CEGAT/COTEA/Tributos Diretos e Taxas

________________________________________________________,
CPF/CNPJ nº _______________________________, na qualidade de
proprietário do veículo de placa _______________ e RENAVAM nº
____________________________, e ou seu representante legal, conforme
PROCURAÇÃO em anexo, com firma reconhecida em cartório, solicita o
cancelamento da Notificação de Lançamento, relativo aos débitos do
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA do veículo
acima, considerando as justificativas abaixo:
a) Motivo do cancelamento:
□ Roubo/Furto
□ Sinistrado
□ Comunicação e/ou Informação de venda do veículo
□ Bloqueio judicial e/ou bloqueio administrativo
b) Telefone/celular para contato:
1. (
) _________________
2. (
) _________________
c) Endereço para correspondência:
1. __________________________________________________
__________________________________________________
__________________

São Luís, _____/______/_______.

______________________________________
Requerente

