PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ
COORDENADORIA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO

01

DECLARAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE
TRANSMISSÃO INTERVIVOS - ITIV

ADQUIRENTE

NOME
RG / ÓRGÃO EXPEDIDOR

CPF / CNPJ

TELEFONE

(

)

-

ENDEREÇO
BAIRRO

CIDADE

ESTADO

e-mail

CEP

FAX

(
02

)

-

TRANSMITENTE

NOME
RG / ÓRGÃO EXPEDIDOR

CPF / CNPJ

TELEFONE

(

)

-

ENDEREÇO
BAIRRO

CIDADE

ESTADO

e-mail

CEP

FAX

(
03

)

-

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

ENDEREÇO

04

CARACTERÍSTICAS TERRITORIAIS

IMÓVEL URBANO

IMÓVEL RURAL

INSCRIÇÃO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO (municipal)

ÁREA PRIVATIVA

ÁREA COMUM

05

CARACTERÍSTICAS DA CONSTRUÇÃO

INSCRIÇÃO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO (diferente da territorial para contrato de comodato de construção), se for o caso

ÁREA PRIVATIVA

m² ÁREA COMUM

06

m²

NATUREZA DA OPERAÇÃO

TIPO DO CONTRATO

DATA DA TRANSAÇÃO

/

/

ENTIDADE FINANCIADORA

VALOR DA TRANSAÇÃO

R$
VALOR FINANCIADO

R$
OUTRAS INFORMAÇÕES
Reconhecemos, sob as penas da Lei, a veracidade das informações supra,
responsabilizando-nos pela diferença do imposto e penalidades por ventura
aplicáveis.

Atesto que essa declaração foi preenchida nesta Repartição, de acordo com as
declarações das partes, tendo sido assinada na minha presença.

____/____/_______
DATA

TRANSMITENTE

ADQUIRENTE

RESPONSÁVEL

OBSERVAÇÕES:
Este formulário deverá ser devidamente preenchido sem conter rasuras ou emendas em três vias;
Este formulário tem a validade de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data da declaração, conforme a portaria 016/2012;
Todas as assinaturas deverão ser feitas a caneta;
O verso deste formulário ﬁca destinado a registros e observações do Órgão do poder judiciário e da SEFAZ. Caso não haja registros ou observações, o responsável
deverá assinar o verso do documento e registrar que não há informações adicionais;
Os campos ‘‘áreas’’ das características territoriais deverão ser preenchidos especiﬁcando as unidades de medidas referentes (ex.: m² tarefas, hectares e etc.);
Fica reservado a esta Repartição o direito de proceder a aferição das informações fornecidas, base para classiﬁcação e cálculo do valor do imóvel.
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