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Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho  

Autor: Dep. Romoaldo Júnior

Altera o art.29-F da Lei nº 7.301, de 17 de julho
de 2000, com a redação dada pela Lei nº 9.193,
de  10  de  agosto  de  2009,  def inindo  o
procedimento  de  comunicação  de  venda  do
veículo automotor ao DETRAN/MT, retirando a
r e s p o n s a b i l i d a d e  t r i b u t á r i a  d o
proprietário-vendedor pelo pagamento do IPVA.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

       Art. 1º Fica alterado o art.29-F da Lei nº 7.301, de 17 de julho de 2000, com a redação dada pela Lei nº
9.193, de 10 de agosto de 2009, passando a vigorar com a seguinte redação:

            “Art.29-F Fica vedada a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores-IPVA do
proprietário de veículo automotor que apresentar a comunicação de venda do veículo  ao Departamento
Estadual de Transito de Mato Grosso- DETRAN/MT, devidamente protocolizada e subscrita por si e pelo
adquirente do bem, nos termos do art.134 da Lei Federal nº 9.503, de 22 de setembro de 1997.

              §1º Ao  receber a comunicação de venda do veículo, o DETRAN-MT incluirá imediatamente em seu
Banco de Dados o local e a data da venda, o nome do comprador, o seu número do documento de
identidade, do CPF ou CNPJ e endereço.

               § 2º Uma vez efetuada a alteração em seu Banco de Dados, o DETRAN-MT oficiará, no prazo
máximo de 10 (dez) dias, à Secretaria de Estado de Fazenda-SEFAZ/MT, informando o registro da
comunicação da venda do veículo.

               § 3º O proprietário de veículo automotor deve apresentar a comunicação de venda ao DETRAN-MT
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o referido documento for subscrito pelo antigo e
novo proprietário do veículo, sem prejuízo do disposto nos artigos 123, §1º da Lei Federal n.º 9.503, de 22 de
setembro de 1997.

              § 4º Para a efetiva comunicação de venda de veículo a apresentação da original e/ou cópia
autenticada do Certificado de Registro do Registro (CRV) é obrigatória.
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              §5º Nas operações de vendas realizadas entre o proprietário de veículo automotor e as
revendedoras de automóveis, na ausência do Certificado de Registro do Registro (CRV), valerá como
comunicação da venda do veiculo o recibo e/ou a nota fiscal de compra e venda do veículo, informando a
descrição deste, o seu código no RENAVAM, bem como constando o nome da revendedora, o seu  número
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, o seu endereço o local e data da venda.

             §6º Não se aplica o disposto neste artigo aos veículos que apresentem débitos vencidos do Imposto
de Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.

             §7º A comunicação de venda do veículo e/ou a transferência da propriedade, será efetuada sem
qualquer ônus ao proprietário que vendeu o veículo automotor.

             §8º Passado o prazo de que trata o §2º deste artigo, o vendedor fica responsável pelo pagamento do
IPVA até a data em que a SEFAZ/MT receber do DETRAN/MT a comunicação da venda do veiculo.

              §9º Não tendo consigo o documento de comunicação de venda do veículo e nem os dado do
comprador, o vendedor pode renunciar a propriedade do veículo, deixando de ser, a partir do ato de renúncia,
contribuinte ou responsável tributário pelo IPVA.

            Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

          Atendendo sugestão da Secretaria de Serviço Legislatvo apresentamos o presente substituto no
sentido de aprimorar a propositura apresentada.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 04 de Setembro de 2018

 

Romoaldo Júnior
Deputado Estadual
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