
Terceira parcela do IPVA começa a vencer
nesta quinta-feira em Minas Gerais
Qua 08 março

A terceira e última parcela do IPVA 2017 começa a vencer nesta quinta-feira (9/3) para veículos
com finais de placa 1 e 2. A escala segue até a quarta-feira (dia 15) da próxima semana, sempre
com dois finais de placa por dia, da seguinte forma: 3 e 4, na sexta-feira; 5 e 6, na segunda; 7 e 8,
na terça; e 9 e 0, na quarta.

Os contribuintes também devem ficar atentos ao prazo-limite para o pagamento da Taxa de
Renovação e Licenciamento Anual de Veículo (TRLAV), que é 31 de março. O valor é R$ 92,66.
Até a última terça-feira (7/3) foram arrecadados com o IPVA R$ 2,969 bilhões, equivalente a 62% do
total emitido para o ano, de R$ 4,752 bilhões.

O pagamento do IPVA e da TRLAV pode ser feito em qualquer agência do Banco do Brasil, Mais
BB, Banco Postal, Bradesco, Mercantil do Brasil, Santander, Sicoob e Caixa Econômica Federal.
Basta informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), impresso no
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).

Os correntistas podem ainda utilizar o terminal bancário de autoatendimento ou o sistema online
dos bancos para quitar o imposto. As casas lotéricas também recebem o imposto, mas o
contribuinte precisa imprimir a guia de arrecadação no site da Secretaria de Estado de Fazenda de
Minas Gerais (SEF/MG) ou retirá-la a em uma Administração Fazendária (confira aqui os
endereços).

Mais informações sobre o IPVA podem ser obtidas pelo telefone 155 (LIGMINAS).

O não pagamento do IPVA resulta em multa de 0,3% ao dia, até o 30º dia, e 20% após esse
período, além dos juros (Taxa Selic acumulada do mês posterior ao vencimento até o mês do
pagamento). Caso o contribuinte continue inadimplente após o final da escala de vencimento, em
março, poderá ter os débitos inscritos em dívida ativa e ser encaminhado a protesto cartorial para
cobrança dos valores devidos.

SMS

Cerca de 400 mil proprietários de veículos que não pagaram a primeira e/ou a segunda parcela do
imposto, que venceram nos meses de janeiro e fevereiro, respectivamente, receberão, a partir desta
quarta-feira (8/3), mensagens de texto (SMS) de telefone celular, informando que constam
pendências com relação ao IPVA 2017.

As mensagens não contêm link para clicar, apenas o seguinte texto: “Aviso IPVA/MG: Constam
pendências relativas ao pagamento do IPVA, veículo placa xxx-0000. Caso já tenha efetuado o
pagamento, gentileza desconsiderar a mensagem. Dúvidas, ligue: 155 (LIGMINAS)”

http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/impostos/ipva/facilita.htm
http://www.fazenda.mg.gov.br
http://www.fazenda.mg.gov.br/secretaria/enderecos/admfazendaria.html


 


