
Secretaria Municipal de Finanças
Superintendência de Administração Tributária

ANEXO ÚNICO 

REQUERIMENTO

COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO

Eu,                                                                                                                 , abaixo

qualificado, venho solicitar a compensação de crédito nos moldes do artigo 82 da LC nº  344/2021, e informar os

dados bancários para eventual restituição conforme art. 78 da mesma Lei.

Goiânia_____/_____/_____                                                           ______________________

                                                                                                          Assinatura do requerente

Av. do Cerrado, nº 999 Bl. E – Park Lozandes, 
Paço Municipal - Goiânia – GO
CEP 74.884-092 Fone: (62) 3524-3335

DADOS PESSOAIS

RG:______________________________

CPF/MF:__________________________

Telefone:(____)____________________

E-mail:___________________________

ENDEREÇO / SEDE

Rua / Avenida__________________________________________________________________________________

Quadra___________,Lote_________, Número__________, Complemento:_________________________________

Bairro:________________________________________________________________________________________

DADOS BANCÁRIOS DO DETENTOR DO DIREITO

Nº do banco:______

Banco:_____________ Tipo de Conta:________________________

Agência:________ Conta:__________________________________

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inscrição do IPTU / CAE:____________________ 

DADOS DO PAGAMENTO

Rubrica ou especificação do tributo de origem:________________________________________

Parcela(s):________________________________________ Ano(s):_______________________

Número da(s) nota(s) (quando aplicável):_____________________________________________

DADOS DO DÉBITO

Rubrica ou especificação do tributo de destino:________________________________________ 

Parcela(s):________________________________________Ano(s):_______________________

Número da(s) nota(s) (quando aplicável):_____________________________________________



Secretaria Municipal de Finanças
Superintendência de Administração Tributária

DECLARAÇÃO

Declaro que estou ciente da documentação necessária para instrução processual

e que a não observância de quaisquer das exigências ensejará rejeição preliminar do pedido e o arquivamento do

processo.

Nesta  oportunidade,  declaro  para  os  devidos  fins  que  os  créditos  tributários  a

serem compensados não são objetos de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da

respectiva decisão judicial, conforme art. 82, § 8º da LC 344/2021.

Declaro que estou ciente que o presente pedido implicará na confissão da dívida

irrevogável e irretratável quanto aos créditos tributários que busca extinguir, conforme art. 82,  §  4º,  I da LC

344/2021.

Declaro, por fim, que estou ciente que o presente pedido implicará na desistência

de impugnação ou recurso interposto em face do crédito tributário que se busca extinguir,  além de implicar  na

renúncia a quaisquer direitos sobre as quais se fundamentam referidas impugnações ou recursos administrativos,

conforme art. 82, § 4º, IV Parágrafo único, da LC 344/2021.

Goiânia,_____/_____/_____ _______________________ 

Assinatura do Requerente

Av. do Cerrado, nº 999 Bl. E – Park Lozandes, 
Paço Municipal - Goiânia – GO
CEP 74.884-092 Fone: (62) 3524-3335
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