DIRETORIA DE PROCESSOS E SISTEMAS TRIBUTÁRIOS
(Lei 11.781/2000,
Art. 7º)

FORMULÁRIO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE IPVA

QUADRO 1 – Dados de Identificação do Requerente
NOME OU RAZÃO SOCIAL:
CPF/CNPJ:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO Rua:
Bairro:

n°:

Complemento:

Município:

Telefones:

_ UF:

CEP:

Endereço eletrônico (e-mail):

QUADRO 2 – Dados de Identificação do Procurador (se for o caso)
NOME:

CPF:

ENDEREÇO: Rua:
Bairro:

n°:
Município:

Telefones:

Complemento:
_ UF:

CEP:

Endereço eletrônico (e-mail):

QUADRO 3 – Dados do Veículo
PLACA

RENAVAN

EXERCÍCIO SOLICITADO

VALOR SOLICITADO (R$)

(Havendo mais exercícios ou outras placas, relacionar no verso).

QUADRO 4 – Descrição do pedido

Solicitamos a restituição do IPVA do veículo acima identificado, no valor de R$____________________, pelo motivo abaixo assinalado:
( )Duplicidade de Pagamento
(

( )Isenção

( )Roubo ou Furto

( )Recolhimento a maior

)Outros (especificar): ______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
QUADRO 5 – Dados da conta (para o caso de restituição em espécie)

Caso a restituição seja concedida em espécie, segue os dados da conta bancária do solicitante.
Banco:________________________ Agência:________________ nº da conta:__________________________________
OBS:Para solicitante pessoa física, a conta deve estar no nome da pessoa física. Para solicitante pessoa jurídica, a conta deve estar no
nome da pessoa jurídica.

Data / Local / Assinatura
Assinatura do legitimado para ingresso do presente pedido de restituição de IPVA: requerente ou seu procurador (Lei 11.781/2000, Art. 9º)·

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS (CÓPIAS LEGÍVEIS)


RG e CPF do requerente (ou procurador – se for o caso);



Se o pedido for assinado por procurador, anexar procuração particular específica para
fins de recebimento de restituição e com firma reconhecida;



Comprovantes de pagamento;



Em caso de roubo, furto ou sinistro, apresentar cópia do BO (Boletim de Ocorrência);



Em caso de veículo 0Km, apresentar cópia da Nota Fiscal ou, sendo veículo usado,
apresentar CRLV;



Caso o requerente possua conta-corrente em instituição financeira, deverá apresentar
comprovante bancário (cabeçalho do extrato bancário ou cópia do cheque) onde
conste o número da agência, o número da conta e o nome do titular (requerente ou
procurador), não devendo conter nenhum valor relativo à movimentação bancária;



Caso o requerente não possua conta-corrente em instituição financeira, deverá
apresentar declaração atestando tal fato.



Em caso de Imunidade, apresentar o Contrato Social da Empresa;

ATENÇÃO! Só enviar para o Setor de Restituição (SEFAZ/DPS/UNAP) com toda a
documentação anexa

