
 

Tributos estaduais  Disposições gerais acerca do 

IPVA 

 

TEXTO NA ÍNTEGRA 

 

Em face da publicação do Decreto nº 47.652, de 22.05.2019 - DOE MG de 23.05.2019 este procedimento foi 

atualizado: Tópico atualizado: 4. Isenção  

 

Tributos estaduais - Disposições gerais acerca do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 

(IPVA)   
 

Resumo: Este procedimento esclarece os aspectos fiscais relativos ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores (IPVA) com base na legislação mineira. Dentre os aspectos abordados, estão o fato gerador e a 

incidência, a isenção, a imunidade e a não-incidência, o contribuinte e o responsável, a alíquota, a base de 

cálculo, a possibilidade do contribuinte de solicitar a revisão dos valores quando estes divergirem dos valores 

de mercado, o prazo e a forma de recolhimento, o documento de arrecadação e as penalidades.  
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1. Quadro sinótico 

Veja, a seguir, quadro sinótico com os principais tópicos deste texto: 

Quadro sinótico  
 

Tópicos  Descrição 

Competência  

 

A Constituição Federal de 1998 (CF/1988) atribui aos Estados e ao Distrito Federal a 

competência para instituir, entre outros tributos, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores (IPVA).  

O Estado de Minas Gerais instituiu o IPVA por meio da Lei nº 14.937/2003 , sendo 

regulamentado pelo Decreto nº 43.709/2003 (Regulamento do IPVA).  

 

Fato gerador  

 

O fato gerador do IPVA ocorre nos seguintes momentos:  

a) para veículo novo, na data de sua aquisição;  

b) para veículo usado, no dia 1º de janeiro de cada exercício;  

Nota:  

Nos casos de veículos usa dos que anteriormente não se encontravam sujeitos à tributação do 

IPVA, o seu fato gerador ocorrerá na data em que se der o fato motivador da perda da 

imunidade ou isenção.  

c) para veículo importado ao consumidor, na data de seu desembaraço aduaneiro.  

 

Não 

incidência  

 

O IPVA não incide sobre a propriedade de veículo automotor:  

a) da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;  

b) das autarquias e das fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, desde que 

utilizado no desenvolvimento de suas finalidades essenciais ou delas decorrentes;  

c) dos templos de qualquer culto;  

d) dos partidos políticos, inclusive suas fundações, e das instituições de educação e de 

assistência social sem fins lucrativos, atendidos os seguintes requisitos:  

d.1) não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título;  

d.2) aplicarem integralmente no País os seus recursos na manutenção de seus objetivos 

institucionais;  

d.3) manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades 

capazes de assegurar sua exatidão; e  

e) das entidades sindicais de trabalhadores.  

 

Contribuinte 

e responsável  

 

A legislação mineira define como contribuinte do IPVA a pessoa física ou jurídica 

proprietária do veículo automotor. E, por responsável solidário com este proprietário, no caso 

de falta de pagamento do tributo e dos respectivos acréscimos legais:  

a) o devedor fiduciante, em relação ao veículo objeto de alienação fiduciária;  

b) o arrendatário, em relação ao veículo objeto de arrendamento mercantil;  

c) o comprador, em relação ao veículo objeto de reserva de domínio; e  

d) o alienante que não comunicar ao órgão de registro a venda do veículo, em relação aos 

fatos geradores ocorridos entre o momento da alienação e o momento do conhe-cimento da 

alienação pela autoridade responsável.  

Enfatizamos que o adquirente do veículo responde solidariamente com o proprietário anterior 

pelo pagamento do imposto vencido e não pago, bem como pelos acréscimos legais.  

 

Alíquotas  

 

A legislação mineira atribui as seguintes alíquotas para o cálculo do IPVA:  

a) 4% para automóvel, veículo de uso misto, veículo utilitário e outros não especificados no 

RIPVA-MG/2003, art. 26;  

b) 3% para caminhonete de carga (picape), furgão e embarcação;  

c) 2% para:  

c.1) automóvel, veículo de uso misto e veículo utilitário, desde que possuam autorização para 

transporte público rodoviário de passageiros, comprovada mediante registro no órgão de 

trânsito na categoria "aluguel";  

c.2) motocicleta, motoneta, triciclo, quadriciclo e ciclomotor;  
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d) 1% para:  

d.1) ônibus, micro-ônibus, caminhão, caminhão-trator e aeronave;  

d.2) veículos destinados à locação, de propriedade de pessoa jurídica que atenda aos 

seguintes requisitos:  

d.2.1) exerça atividade exclusiva de locação de veículos;  

d.2.2) exerça outra atividade além da locação de veículos, desde que, no mínimo, 50% de sua 

receita bruta total auferida decorra da atividade de locação, considerada a receita dos 

estabelecimentos situados no Estado;  

d.2.3) utilize, no mínimo, dois mil veículos registrados no Estado destinados exclusivamente 

à locação; e  

e) 0,5% para caminhões destinados exclusivamente à locação, de propriedade de pessoa 

jurídica que utilize, no mínimo, 500 caminhões registrados no Estado destinados 

exclusivamente a locação.  

 

Base de 

cálculo  

 

A base de cálculo do IPVA é o valor venal do veículo, observando-se:  

a) para veículos novos, será considerado como base de cálculo o valor constante no 

documento fiscal referente à transmissão da propriedade ao consumidor;  

b) para veículo usado, será considerado como base de cálculo o valor divulgado pela 

Secretaria de Estado de Fazenda com base nos preços médios praticados no mercado, 

pesquisados em publicações especializadas e, subsidiariamente, na rede revendedora, 

observando-se:  

b.1) em relação a veículos rodoviários e ferroviários: espécie, marca, modelo, potência, 

capacidade máxima de tração e carga, ano de fabricação e tipo de combustível utilizado;  

b.2) quanto à embarcação: potência, comprimento, casco, ano de fabricação e tipo de 

combustível;  

b.3) no que se refere à aeronave: peso máximo de decolagem e ano de fabricação;  

b.4) na hipótese de veículo usado, sobre o qual não se encontre no mercado informações 

acerca de sua comercialização no ano-base, para a definição da base de cálculo será 

considerado o valor relativo ao modelo que mais se aproxime de suas características;  

c) para veículo novo ou usado importado pelo consumidor, no caso de pagamento do IP-VA 

devido no exercício em que se der o seu internamento, será considerado como base de 

cálculo o valor constante no documento relativo ao desembaraço aduaneiro, em moeda 

nacional, acrescido dos tributos e demais encargos devidos pela importação, inclusive o 

ICMS, ainda que não recolhidos;  

d) para veículo rodoviário ou embarcação com mais de 30 anos de fabricação, a base de 

cálculo será aquela apurada nos termos do § 2° do art. 16 do RIPVA-MG /2003 (veja letra 

"b") para o mesmo tipo e modelo de veículo com 30 anos de fabricação;  

e) para aeronave:  

e.1) com mais de 30 anos de fabricação, a base de cálculo será o valor correspondente a 80% 

da estabelecida para o mesmo tipo de aeronave com 30 anos; e  

e.2) com mais de 30 anos de fabricação, cuja última linha de produção tenha ocorrido há 

mais de 30 anos, a base de cálculo será o valor correspondente a 80% do menor valor 

estabelecido para o tipo de aeronave com 30 anos.  

 

Redução da 

base de 

cálculo  

 

Os veículos movidos exclusivamente a álcool etílico hidratado combustível gozam de 

redução da base de cálculo do IPVA de 30%.  

 

Revisão de 

valores  

 

Anualmente, o Fisco mineiro publica o calendário de pagamento do IPVA e as tabelas com 

os valores venais dos veículos. Caso o contribuinte não concorde com o valor divulgado pelo 

Fisco para a base de cálculo do IPVA, deverá apresentar pedido de revisão no prazo de 15 

dias úteis, contados da data de publicação das referidas tabelas.  

Esse pedido deverá ser protocolizado na repartição fazendária do município onde o veículo 

estiver registrado, matriculado ou licenciado, contendo as seguintes informações: nome do 

proprietário, arrendatário ou devedor fiduciário do veículo; endereço atualizado; código 

Renavam e placa do veículo; e descrição precisa da matéria objeto da discordância, inclusive 
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valores.  

 

Pagamento  

 

O pagamento do IPVA relativo a veículo usado cujo fato gerador tenha ocorrido no 1º dia do 

exercício será efetuado nos prazos estabelecidos em resolução da Secretaria de Estado de 

Fazenda, observado escalonamento em função do número final da placa.  

O IPVA será pago até o 10º dia, a contar da data de saída constante da nota fiscal, do 

comprovante de importação ou do documento translativo da propriedade, ou da data em que 

se der o fato ensejador da perda da imunidade ou da isenção, observada a proporcionalidade 

pre-vista no art. 28 do RIPVA-MG /2003, nas seguintes hipóteses:  

a) aquisição de:  

a.1) veículo nacional novo;  

a.2) veículo importado vendido por importador ou revendedor a consumidor final;  

a.3) veículo cuja propriedade anterior não estivera sujeita ao IPVA;  

a.4) veículo importado diretamente pelo consumidor; e  

b) perda da imunidade ou da isenção de veículo usado que não se encontrava anteriormente 

sujeito ao IPVA;  

Na hipótese de veículo recuperado após ter sido furtado, roubado ou extorquido, o IPVA será 

pago até o 10 dia contado da data de devolução do veículo ao proprietário.  

 

 

 

Retornar ao Sumário  

2. Competência 

A Constituição Federal de 1998 (CF/1988) atribui aos Estados e ao Distrito Federal a competência para 

instituir, entre outros tributos, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).  

O Estado de Minas Gerais instituiu o IPVA por meio da Lei nº 14.937/2003 , sendo regulamentado pelo 

Decreto nº 43.709/2003 (Regulamento do IPVA).  

Examinaremos, nos itens seguintes, as principais disposições sobre o citado imposto, conforme previsto na 

legislação tributária do Estado de Minas Gerais.  

 

( CF/1988 , art. 155, caput, III; Lei nº 14.937/2003 ; Decreto nº 43.709/2003 )  

 

Retornar ao Sumário  

3. Fato gerador e incidência 

O IPVA é devido anualmente sobre a propriedade de veículo automotor de qualquer espécie sujeito a registro, 

matrícula ou licenciamento em Minas Gerais e sobre aqueles veículos dispensados de registro, matrícula ou 

licenciamento no órgão próprio, desde que o seu proprietário esteja domiciliado no Estado.  

 

O fato gerador do IPVA ocorre nos seguintes momentos:  

 a) para veículo novo, na data de sua aquisição;  

 

b) para veículo usado, no dia 1º de janeiro de cada exercício;  

Nota  
Nos casos de veículos usados que anteriormente não se encontravam sujeitos à tributação do IPVA, o seu 
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fato gerador ocorrerá na data em que se der o fato motivador da perda da imunidade ou isenção. 

 

 
c) para veículo importado ao consumidor, na data de seu desembaraço aduaneiro.  

 

Ressalta-se que em relação aos veículos novos e aos importados pelo consumidor, considera-se lançado o IPVA 

e notificado o sujeito passivo no dia em que se efetivar o registro no órgão público competente. Os valores 

serão disponibilizados pela Secretaria de Estado de Fazenda em sua página na Internet.  

Em relação aos veículos usados e aos importados, registrados no Estado, o IPVA será lançado e o sujeito 

passivo notificado mediante publicação de tabela relativa à base de cálculo do imposto no Diário Eletrônico da 

Secretaria de Estado de Fazenda e sua disponibilização de consulta individualizada por Registro Nacional de 

Veículos Automotores (Renavan), na página da Secretaria de Estado de Fazenda na internet.  

O imposto considera-se lançado, anualmente, em 1º de janeiro.  

 

(RIPVA-MG/2003, arts. 2º, 3º, caput, § 1º, 3ª-A e 3º-B)  

Retornar ao Sumário  

3.1 Conceito de veículo novo 

Para fins de aplicação da legislação mineira, entende-se como novo o veículo sem uso até a sua saída 

promovida por revendedor ou fabricante diretamente ao consumidor.  

 

(RIPVA-MG/2003, art. 3º, § 2º)  

 

Retornar ao Sumário  

4. Isenção 

As situações em que a legislação mineira concede isenção do IPVA são:  

 a) veículo de entidade filantrópica, quando declarada de utilidade pública pelo Estado, desde que utilizado 

exclusivamente para consecução dos objetivos da entidade;  

 b) veículo de embaixada, consulado ou de seus integrantes de nacionalidade estrangeira;  

 c) veículo de pessoa portadora de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista, desde 

que na hipótese de veículo:  

 c.1) novo, o preço de venda a consumidor sugerido pelo fabricante, incluídos os tributos incidentes, não 

seja superior ao previsto em convênio para a isenção do ICMS na saída destinada a pessoa portadora de 

deficiência;  

 c.2) usado, o valor da base de cálculo previsto em tabela anual de incidência do IPVA divulgada pela 

Secretaria de Estado de Fazenda, não exceda ao limite indicado na letra "c.1";  

Nota  
Para fins da isenção, devem ser utilizados os mesmos conceitos de deficiência física, visual, mental severa ou 

profunda e de autista usados para o reconhecimento da isenção do ICMS. 

(RIPVA-MG/2003, art. 7º, § 11) 
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d) veículo de turista estrangeiro, durante sua permanência no País, por período nunca superior a 1 ano, desde 

que tal veículo não esteja sujeito a registro, matrícula ou licenciamento no Estado;  

 

e) veículo de condutor profissional autônomo que o utilize para transporte público de passageiros na categoria 

aluguel (táxi), inclusive motocicleta licenciada para o serviço de mototáxi, adquirido com ou sem reserva de 

domínio;  

 

f) veículo rodoviário dispensado de licenciamento no órgão de trânsito por não trafegar em via pública e 

máquina agrícola ou de terraplenagem;  

 

g) veículo de valor histórico ou de coleção com no mínimo 30 anos de fabricação;  

 

h) veículo roubado, furtado ou extorquido, no período entre a data da ocorrência do fato e a data de sua 

devolução ao proprietário;  

Nota  
Os proprietários de veículos roubados ou furtados em que esta situação tenha sido comprovada por meio de 

Boletim de Ocorrência Policial têm direito a restituição do IPVA já pago observando-se os seguintes critérios: 

a) no ano em que ocorreu o roubo ou furto; 

a.1) o valor do imposto pago será restituído proporcionalmente em relação ao período entre a data do crime e a 

data de devolução do veículo; 

a.2) caso a devolução não ocorra até 31 de dezembro do mesmo ano em que o crime ocorreu, a restituição 

considerará esta data para fins de restituição do valor; 

b) nos anos seguintes, o proprietário gozará de isenção do IPVA até a data em que ocorrer a devolução do 

veículo. 

No momento em que o veículo for devolvido ao seu proprietário, o IPVA será devido até o 10º dia contado da 

data de sua devolução. 

(RIPVA-MG/2003, art. 7º, § 6º) 

 

 

 

i) veículo sinistrado com perda total, a partir da data da ocorrência do sinistro;  

 

j) veículo objeto de sorteio promovido por entidade credenciada, na forma prevista em lei, no período entre a 

data de sua aquisição e a data de sua entrega ao sorteado;  

 

l) veículo adquirido em leilão promovido pelo Poder Público, no período entre a data de sua apreensão e a data 

da arrematação;  

 

m) veículo cedido em comodato à administração direta do Estado, bem como à autarquia e à fundação pública 

estadual;  

 

n) veículo usado, desde que seu proprietário seja comerciante de veículos inscrito no Cadastro de Contribuintes 

do ICMS deste Estado e o utilize como mercadoria em sua atividade comercial;  

 

o) embarcação, desde que o seu proprietário seja pescador profissional e a utilize em sua atividade pesqueira;  

 

p) aeronave e embarcação com autorização para o transporte público de passageiros ou de cargas, comprovada 

mediante registro no órgão próprio;  

 

q) locomotiva;  

 

r) veículo pertencente a motorista profissional autônomo, utilizado para o serviço de transporte escolar:  



Nota  
A Portaria Sutri nº 322/2013 relaciona as cooperativas e sindicatos de motorista profissional autônomo 

credenciados para fins de isenção do IPVA para veículo utilizado no serviço de transporte escolar. 

 

 

 

r.1) em razão de contrato celebrado com o Município:  

 

r.1.1) individualmente, com o motorista profissional autônomo prestador de serviço de transporte escolar;  

 

r.1.2) por meio de cooperativa ou sindicato, que tenham por objeto social a prestação de serviço de transporte 

escolar;  

 

r.2) prestado ao particular pela cooperativa ou sindicato, que tenham por objeto social a prestação de serviço de 

transporte escolar;  

 

 

s) veículo pertencente ou cedido em comodato à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado 

de Minas Gerais (Emater) ou à Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig);  

 

t) caminhão novo ou usado, adquirido por meio do Programa de Incentivo à Renovação da Frota de Caminhões 

no Estado, previsto na Lei nº 21.067/2013 e no Decreto nº 46.413/2013 .  

 

u) veículo novo, fabricado em Minas Gerais, cujo motor de propulsão seja movido a gás natural, relativamente 

ao período entre a data de sua aquisição e o último dia do exercício financeiro em que tenha ocorrido essa 

aquisição.  

 

Nota  
Na hipótese da letra "u" a isenção fica condicionada:  

a) a que o fabricante informe à SEF o número do chassi do veículo;  

b) à instalação do kit de conversão para o uso do gás natural, certificado conforme regulamentação do Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro;  

c) à emissão do Certificado de Segurança Veicular - CSV - emitido pelo Organismo de Inspeção credenciado 

pelo Inmetro; e  

d) à emissão do Certificado de Registro de Veículo - CRV - pelo órgão estadual de trânsito, constando o CSV.  

 

 

(RIPVA-MG/2003, art. 7º, caput, § 6º; Lei nº 21.067/2013 ; Decreto nº 46.413/2013 ; Portaria Sutri nº 

322/2013)  
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5. Imunidade/Não-incidência 

O IPVA não incide sobre a propriedade de veículo automotor:  

 

a) da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;  

 

b) das autarquias e das fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, desde que utilizado no 

desenvolvimento de suas finalidades essenciais ou delas decorrentes;  
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c) dos templos de qualquer culto;  

 

d) dos partidos políticos, inclusive suas fundações, e das instituições de educação e de assistência social sem 

fins lucrativos, atendidos os seguintes requisitos:  

 

d.1) não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título;  

 

d.2) aplicarem integralmente no País os seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais;  

 

d.3) manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de 

assegurar sua exatidão; e  

 

e) das entidades sindicais de trabalhadores.  

 

Quanto às hipóteses descritas nas letras "a" e "b", o contribuinte deverá observar:  

 

a) não se aplica à propriedade de veículo utilizado na exploração de atividades econômicas regidas por normas 

aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo 

usuário;  

 

b) será precedida da inclusão da entidade pública no Cadastro de Imunes do IPVA, mediante apresentação à 

repartição fazendária do município de registro, matrícula ou licenciamento do veículo dos seguintes 

documentos:  

 

b.1) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

 

b.2) cópia da lei de criação, quando se tratar de órgão da administração direta ou autarquia;  

 

b.3) cópia da lei autorizativa da instituição e do estatuto, quando se tratar de fundação.  

 

 

As situações descritas nas letras "c", "d" e "e" somente se aplicam à propriedade de veículo utilizado para o 

desenvolvimento das finalidades essenciais das entidades relacionadas nos respectivos itens.  

 

(RIPVA-MG/2003, art. 4º)  
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6. Contribuinte e responsável 

A legislação mineira define como contribuinte do IPVA a pessoa física ou jurídica proprietária do veículo 

automotor. E, por responsável solidário com este proprietário, no caso de falta de pagamento do tributo e dos 

respectivos acréscimos legais:  

 

a) o devedor fiduciante, em relação ao veículo objeto de alienação fiduciária;  

 

b) o arrendatário, em relação ao veículo objeto de arrendamento mercantil;  

 

c) o comprador, em relação ao veículo objeto de reserva de domínio; e  

 

d) o alienante que não comunicar ao órgão de registro a venda do veículo, em relação aos fatos geradores 

ocorridos entre o momento da alienação e o momento do conhecimento da alienação pela autoridade 

responsável.  
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Enfatizamos que o adquirente do veículo responde solidariamente com o proprietário anterior pelo pagamento 

do imposto vencido e não pago, bem como pelos acréscimos legais.  

 

(RIPVA-MG/2003, arts. 12, 13 e 14)  
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6.1 Prazo de guarda dos documentos fiscais 

O contribuinte ou responsável deverá manter arquivados pelo prazo de 5 anos, contado do 1º dia do exercício 

seguinte àquele em que ocorreu o fato gerador, os comprovantes de pagamento do imposto.  

 

(RIPVA-MG/2003, art. 15)  
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7. Alíquotas 

A legislação mineira atribui as seguintes alíquotas para o cálculo do IPVA:  

 

a) 4% para automóvel, veículo de uso misto, veículo utilitário e outros não especificados no RIPVA-MG/2003, 

art. 26;  

 

b) 3% para caminhonete de carga (picape), furgão e embarcação;  

Nota  
Com a publicação do Decreto nº 47.266/2017 a contar de 1.01.2018 a alíquota de IPVA será de 3% para furgão 

e caminhonete de cabine simples, exceto a estendida.  

 

 

c) 2% para:  

 

c.1) automóvel, veículo de uso misto e veículo utilitário, desde que possuam autorização para transporte público 

rodoviário de passageiros, comprovada mediante registro no órgão de trânsito na categoria "aluguel";  

 

c.2) motocicleta, motoneta, triciclo, quadriciclo e ciclomotor;  

 

 

d) 1% para:  

 

d.1) ônibus, micro-ônibus, caminhão, caminhão-trator e aeronave;  

 

d.2) veículos destinados à locação, de propriedade de pessoa jurídica que atenda aos seguintes requisitos:  

 

d.2.1) exerça atividade exclusiva de locação de veículos;  

 

d.2.2) exerça outra atividade além da locação de veículos, desde que, no mínimo, 50% de sua receita bruta total 

auferida decorra da atividade de locação, considerada a receita dos estabelecimentos situados no Estado;  
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d.2.3) utilize, no mínimo, 2 mil veículos registrados no Estado destinados exclusivamente à locação; e  

 

 

Nota  
As alíquotas indicadas nas letras "d.2.2" e "e" (1% e 0,5%) se aplicam também aos veículos destinados 

exclusivamente à locação que estiverem na posse de pessoa jurídica em virtude de contrato formal de 

arrendamento mercantil ou propriedade fiduciária. 

 

 

e) 0,5% para caminhões destinados exclusivamente à locação, de propriedade de pessoa jurídica que utilize, no 

mínimo, 500 caminhões registrados no Estado destinados exclusivamente a locação.  

 

Assim, para fins de aplicação da alíquota do IPVA de 1% para veículos destinados à locação, o contribuinte 

mineiro deverá:  

 

a) na hipótese da letra "d.1", o sócio-gerente ou diretor deverá, junto à Administração Fazendária, declarar que 

a pessoa jurídica exerce somente a atividade de locação de veículos, conforme contrato social registrado na 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG), e indicar os veículos não destinados exclusivamente à 

atividade de locação;  

 

b) na hipótese da letra "d.2", a pessoa jurídica deverá requerer regime especial, dirigido à Delegacia Fiscal a 

que estiver circunscrita, comprovando que nos 12 meses anteriores ao mês do requerimento ou ao pedido de 

prorrogação do regime, auferiu 50% de sua receita bruta total com a atividade de locação de veículos, 

instruindo o requerimento com declaração conjunta do sócio-gerente ou diretor e do contador, comprovando o 

atendimento à condição estabelecida, relativamente à receita bruta, e com relação dos veículos destinados e não 

destinados exclusivamente à atividade de locação;  

 

c) na hipótese da letra "d.3", a pessoa jurídica deverá requerer regime especial, dirigido à Delegacia Fiscal a que 

estiver circunscrita, e comprovará que na data da ocorrência do fato gerador possui 2 mil veículos registrados 

no Estado destinados exclusivamente à locação, instruindo o requerimento com relação dos veículos destinados 

e não destinados exclusivamente à atividade de locação;  

 

d) relativamente aos veículos adquiridos após a declaração do interessado (letra "a") ou após o pedido de 

regime ou prorrogação de que tratam as letras "b" e "c", o sócio-gerente ou diretor da pessoa jurídica deverá 

comunicar à Administração Fazendária, antes do vencimento do imposto, quais veículos não serão utilizados 

exclusivamente na atividade de locação.  

 

Em relação à aplicação da alíquota de 0,5%, o contribuinte deverá observar:  

 

a) a pessoa jurídica deverá requerer regime especial, dirigido à Delegacia Fiscal a que estiver circunscrito, 

instruindo o requerimento com relação dos caminhões destinados e não destinados exclusivamente à atividade 

de locação;  

 

b) na hipótese de aquisição de veículos novos, o contribuinte deverá comprovar, em até 3 dias contados da data 

da ocorrência do fato gerador, o registro dos caminhões no órgão competente;  

 

c) relativamente aos caminhões adquiridos após o pedido de regime especial ou sua prorrogação, o sócio-

gerente ou o diretor da pessoa jurídica deverá comunicar à Administração Fazendária, antes do vencimento, se 

o veículo será destinado exclusivamente à atividade de locação ou não.  

 



As identificações dos veículos serão feitas com a informação da placa, código Renavam, marca, modelo e ano 

de fabricação. No caso de pedido de prorrogação de regime especial, o pedido deverá ocorrer no mês anterior 

ao vencimento do regime.  

A constatação de declarações ou informações falsas para os fins de aplicação das alíquotas diferenciadas sujeita 

o infrator à competente ação penal, sem prejuízo do pagamento do imposto e dos acréscimos legais devidos.  

 

(RIPVA-MG/2003, art. 26)  
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8. Base de cálculo 

A base de cálculo do IPVA é o valor venal do veículo, observando-se:  

 

a) para veículos novos, será considerado como base de cálculo o valor constante no documento fiscal referente 

à transmissão da propriedade ao consumidor;  

 

b) para veículo usado, será considerado como base de cálculo o valor divulgado pela Secretaria de Estado de 

Fazenda com base nos preços médios praticados no mercado, pesquisados em publicações especializadas e, 

subsidiariamente, na rede revendedora, observando-se:  

 

b.1) em relação a veículos rodoviários e ferroviários: espécie, marca, modelo, potência, capacidade máxima de 

tração e carga, ano de fabricação e tipo de combustível utilizado;  

 

b.2) quanto à embarcação: potência, comprimento, casco, ano de fabricação e tipo de combustível;  

 

b.3) no que se refere à aeronave: peso máximo de decolagem e ano de fabricação;  

 

b.4) na hipótese de veículo usado, sobre o qual não se encontre no mercado informações acerca de sua 

comercialização no ano-base, para a definição da base de cálculo será considerado o valor relativo ao modelo 

que mais se aproxime de suas características;  

 

 

c) para veículo novo ou usado importado pelo consumidor, no caso de pagamento do IPVA devido no exercício 

em que se der o seu internamento, será considerado como base de cálculo o valor constante no documento 

relativo ao desembaraço aduaneiro, em moeda nacional, acrescido dos tributos e demais encargos devidos pela 

importação, inclusive o ICMS, ainda que não recolhidos;  

 

d) para veículo rodoviário ou embarcação com mais de 30 anos de fabricação, a base de cálculo será aquela 

apurada nos termos do § 2° do art. 16 do RIPVA-MG /2003 (veja letra "b") para o mesmo tipo e modelo de 

veículo com 30 anos de fabricação;  

 

e) para aeronave:  

 

e.1) com mais de 30 anos de fabricação, a base de cálculo será o valor correspondente a 80% da estabelecida 

para o mesmo tipo de aeronave com 30 anos; e  

 

e.2) com mais de 30 anos de fabricação, cuja última linha de produção tenha ocorrido há mais de 30 anos, a 

base de cálculo será o valor correspondente a 80% do menor valor estabelecido para o tipo de aeronave com 30 

anos.  
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Não sendo apresentada a documentação exigida, ou constando da documentação valores notoriamente 

inferiores aos de mercado, a base de cálculo será o valor atribuído pela autoridade fazendária, observado o valor 

de mercado e, se for o caso, o disposto no RIPVA-MG/2003, art. 16, § 3º.  

 

(RIPVA-MG/2003, arts. 16 e 17)  
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8.1 Exclusão da base de cálculo 

Os custos financeiros referentes à venda a prazo ou financiada não se incluem na base de cálculo do IPVA.  

 

(RIPVA-MG/2003, art. 16, § 10)  
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8.2 Veículo anteriormente não tributado pelo IPVA 

No caso de veículo cuja propriedade anteriormente não se encontrava sujeita ao IPVA, a base de cálculo será o 

valor venal do veículo, atribuído pela autoridade fazendária, observado o valor de mercado e, se for o caso, o 

disposto no RIPVA-MG/2003, art. 16, § 3º, o qual estabelece que tratando-se de veículo usado sobre o qual não 

se encontre, no mercado, informações sobre sua comercialização no ano-base, para definição da base de cálculo 

será considerado o valor relativo ao modelo que mais se aproxime de suas características.  

 

(RIPVA-MG/2003, arts. 16, § 3º, e 18)  
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8.3 Veículo cuja montagem final resulte da conjugação de atividades 

Para o veículo cuja montagem final resulte da conjugação de atividades de montador, fabricante ou prestador de 

serviço, em diversas etapas, o valor da base de cálculo do IPVA será, no mínimo, a soma dos valores constantes 

dos documentos relativos à participação de cada um deles para a obtenção do veículo acabado.  

 

(RIPVA-MG/2003, art. 19)  
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8.4 Redução da base de cálculo 

Os veículos movidos exclusivamente a álcool etílico hidratado combustível gozam de redução da base de 

cálculo do IPVA de 30 %.  
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(RIPVA-MG/2003, art. 16, § 9º)  
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9. Revisão dos valores 

Anualmente, o Fisco mineiro publica o calendário de pagamento do IPVA e as tabelas com os valores venais 

dos veículos. Caso o contribuinte não concorde com o valor divulgado pelo Fisco para a base de cálculo do 

IPVA, deverá apresentar pedido de revisão no prazo de 15 dias úteis, contados da data de publicação das 

referidas tabelas.  

Esse pedido deverá ser protocolizado na repartição fazendária do município onde o veículo estiver registrado, 

matriculado ou licenciado, contendo as seguintes informações: nome do proprietário, arrendatário ou devedor 

fiduciário do veículo; endereço atualizado; código Renavam e placa do veículo; e descrição precisa da matéria 

objeto da discordância, inclusive valores.  

Além dessas informações, o pedido será acompanhado dos seguintes documentos:  

 

a) cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV);  

 

b) cópia de publicações especializadas (jornal ou revista) de, no mínimo, duas fontes diversas e correspondentes 

a edições de meses definidos em resolução da Secretaria de Estado de Fazenda, contendo a cotação do veículo 

utilizada como paradigma para a contestação, com identificação clara da fonte e data.  

 

Para que o pedido seja deferido, a diferença apurada deve ser de mais de 10% entre o valor da base de cálculo 

divulgada pelo Fisco e o valor médio comprovado pelo mesmo.  

Na hipótese de decisão favorável ao pedido de revisão ou ao recurso, se esta ocorrer após o vencimento da 

primeira parcela ou da cota única, poderá o contribuinte no prazo de 10 dias, contado da ciência da decisão, 

proceder ao pagamento do novo valor em cota única, com os benefícios previstos, nos incisos I e II do § 2º do 

art. 27 do RIPVA vencendo a primeira neste prazo e as duas últimas no mesmo dia dos meses subsequentes ao 

da primeira ou, inexistindo tal dia, no primeiro dia útil seguinte.  

Na hipótese de decisão desfavorável ao pedido de revisão ou ao recurso, o imposto, se vencido, será pago 

observando-se o disposto no RIPVA-MG/2003, art. 37, que estabelece multa de 100% do valor do imposto 

devido.  

 

"Art. 27. (.....) 

 

§ 2º O contribuinte que recolher integralmente o imposto: 

 

I - em cota única no prazo estabelecido poderá beneficiar-se do desconto de 3% (três por cento), calculado 

sobre o valor do imposto, cumulado com o desconto previsto na Seção I-A deste capítulo; 

 

II - em três parcelas consecutivas, até o prazo estabelecido para vencimento de cada parcela, poderá beneficiar-

se do desconto previsto na Seção I-A deste capítulo, desde que atendidos os requisitos previstos nos respectivos 

dispositivos." 

 

 

(RIPVA-MG/2003, arts. 20, 24, 25 e 37)  
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10. Prazo de pagamento 

O pagamento do IPVA relativo a veículo usado cujo fato gerador tenha ocorrido no 1º dia do exercício será 

efetuado nos prazos estabelecidos em resolução da Secretaria de Estado de Fazenda, observado escalonamento 

em função do número final da placa.  

 

O IPVA será pago até o 10º dia, a contar da data de saída constante da nota fiscal, do comprovante de 

importação ou do documento translativo da propriedade, ou da data em que se der o fato ensejador da perda da 

imunidade ou da isenção, observada a proporcionalidade prevista no art. 28 do RIPVA-MG /2003, nas 

seguintes hipóteses:  

 

a) aquisição de:  

 

a.1) veículo nacional novo;  

 

a.2) veículo importado vendido por importador ou revendedor a consumidor final;  

 

a.3) veículo cuja propriedade anterior não estivera sujeita ao IPVA;  

 

a.4) veículo importado diretamente pelo consumidor; e  

 

 

b) perda da imunidade ou da isenção de veículo usado que não se encontrava anteriormente sujeito ao IPVA.  

 

Na hipótese de veículo recuperado após ter sido furtado, roubado ou extorquido, o IPVA será pago até o 10 dia 

contado da data de devolução do veículo ao proprietário.  

Nota  
Para o pagamento do IPVA referente aos fatos geradores ocorridos em 1º.01.2018, relativo a veículo rodoviário 

usado deverá ser observada as condições e prazos fixadas na Resolução SEF nº 5.063/2017 . 

 

 

(RIPVA-MG/2003, arts. 28, 29 e 30)  
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11. Incentivo à regularidade do recolhimento 

O proprietário de veículo automotor sujeito à incidência do IPVA que esteja em situação de total adimplência 

com a Fazenda Pública Estadual em relação a todos os débitos vinculados ao veículo, incluídas as obrigações 

relativas a multas, juros e outros acréscimos legais referentes ao imposto, fará jus ao desconto no percentual de 

3% calculado sobre o valor do imposto relativo ao fato gerador que ocorrer no dia 1º de janeiro do exercício 

financeiro correspondente ao período concessivo.  

Considera-se em situação de total adimplência o contribuinte que esteja:  

 

a) pontual com o pagamento do IPVA até o prazo previsto para o vencimento da cota única ou de cada parcela 

do exercício a que se refiram;  

 

b) em dia com o pagamento da Taxa de Renovação do Licenciamento Anual de Veículo (TRLAV) até 31 de 

março de cada exercício a que se refira;  
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c) adimplente em relação aos demais débitos vinculados ao veículo, verificado por meio do licenciamento 

tempestivo do veículo automotor, comprovado por meio da emissão do Certificado de Licenciamento Anual 

(Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV -), no prazo previsto em ato normativo do 

Departamento de Trânsito de Minas Gerais - Detran MG.  

 

(RIPVA-MG/2003, arts. 28-A e 28-B, III)  
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12. Penalidades 

O não-pagamento do IPVA, nos prazos estabelecidos na legislação, sujeita o contribuinte ao pagamento de 

multa, calculada sobre o valor atualizado do imposto, se for o caso, ou de parcelas deste, nos seguintes 

percentuais:  

 

a) 0,3 % do valor do imposto por dia de atraso, quando o pagamento ocorrer no prazo de 30 dias, contado da 

data do vencimento;  

 

b) 20% do valor do imposto, quando o pagamento ocorrer após o prazo previsto na letra "a" e antes da inscrição 

em dívida ativa;  

 

c) 25% a partir da inscrição em dívida ativa.  

 

Nas situações de constatação da infração por meio de ação fiscal, a multa aplicável será de 50% do valor do 

imposto, observando-se as seguintes reduções:  

 

a) a 50% do valor da multa, quando o pagamento ocorrer no prazo de 30 dias, contado da data do recebimento 

do auto de infração;  

 

b) a 60% do valor da multa, quando o pagamento ocorrer após o prazo previsto na letra anterior e antes de sua 

inscrição em dívida ativa.  

 

Aqueles que utilizarem ou propiciarem a utilização de documento relativo a recolhimento do IPVA com 

autenticação falsa sujeitam-se à multa de 100% do valor do imposto devido.  

Caso o contribuinte realize o recolhimento espontâneo apenas do IPVA, a multa aplicável será exigida em 

dobro.  

Nota  
A Resolução SEF nº 5.203/2018 aprovou os valores de base de cálculo do IPVA e estabeleceu os respectivos 

prazos de recolhimento para o exercício de 2019. 

Também foi publicado o Decreto nº 47.593/2018 para prorrogar o vencimento do IPVA referente ao exercício 

de 2019, em que o contribuinte for servidor público militar ou civil, ativo ou inativo, da administração direta, 

autarquias e fundações do Poder Executivo do Estado, pensionista especial, pensionista do Instituto de 

Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg -, ou pensionista do Instituto de Previdência 

dos Servidores Militares de Minas Gerais - IPSM, que não teve o pagamento do décimo terceiro salário 

referente a 2018 quitado até o encerramento do exercício de 2018, fica prorrogado para 30.04.2019. 

 

 

Sobre o crédito tributário incidirão juros de mora na forma estabelecida na legislação tributária.  
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(RIPVA-MG/2003, arts. 37 e 37-A)  

 

Legislação Referenciada 

Decreto nº 43.709/2003 Decreto nº 46.413/2013 Decreto nº 47.266/2017 Decreto nº 47.593/2018 Lei nº 

14.937/2003 Lei nº 21.067/2013 Portaria Sutri nº 322/2013 Resolução SEF nº 5.063/2017 Resolução SEF nº 

5.203/2018 Constituição Federal  
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