
PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

APROVEITE, ATÉ O DIA 23/12/2016, OS BENEFÍCIOS OFERECIDOS PELA SEMUT E
SE HABILITE AO PROGRAMA BOM PAGADOR

DETALHAMENTO DO IPTU/2017

Detalhamento dos benefícios oferecidos para pagamento do IPTU:
Pagamento à vista Condição

22% de desconto Os contribuintes E os proprietários do imóvel devem estar regular ou regularizarem suas pendências perante a
fazenda municipal e efetuarem o pagamento do IPTU e Taxa de Lixo até 23/12/2016.

10% de desconto Os contribuintes E os proprietários do imóvel devem estar regular ou regularizarem suas pendências perante a
fazenda municipal e efetuarem o pagamento do IPTU e Taxa de Lixo até a data de vencimento constante no
carnê.

REGRAS E CONDIÇÕES GERAIS PARA OBTENÇÃO DOS DESCONTOS DO IPTU/2017:

1 – Os contribuintes E os proprietários do imóvel não podem possuir débitos com exigibilidade suspensa perante a Fazenda
Municipal,  EXCETO se  o  débito  suspenso  tratar-se  exclusivamente de  parcelamento  ativo  e  rigorosamente  em dia
perante a Secretaria Municipal de Tributação.

2 – O CPF/CNPJ dos contribuintes E dos proprietários do imóvel devem estar cadastrados junto ao imóvel. Observem no
carnê de anos anteriores se há a indicação de falta do CPF/CNPJ na primeira folha com o chamamento de atualização.

OBSERVAÇÕES RELATIVAS AO IPTU/2017: 

1 – Os descontos para o pagamento do IPTU aplicam-se apenas para os pagamentos à vista, não possuindo descontos para os
pagamentos de forma parcelada.

2 – Os créditos tributários constituídos por lançamentos de ofício realizados no exercício de 2017, inclusive os decorrentes
de fatos geradores ocorridos em exercícios anteriores, não serão objeto de desconto.

IMPORTANTE:

No Cadastro Imobiliário da Secretaria Municipal de Tributação existem as informações referentes ao Contribuinte
(ou proprietário de fato) e ao Proprietário do imóvel. A regra deve ser de que os Contribuintes e Proprietários sejam a
mesmas pessoas, entretanto, há casos em que o atual possuidor do imóvel o adquiriu informalmente (através do chamado
“contrato de gaveta” ou contrato particular de compra e venda), não efetuando o registro do imóvel junto ao cartório. Dessa
forma, o Contribuinte será o adquirente do imóvel, mas o Proprietário continuará sendo o antigo possuidor. Nesses casos,
apenas incidirá os descontos no valor do IPTU se ambos (Contribuintes e Proprietários) estiverem em dia perante a
Fazenda Municipal.

Exemplo corriqueiro do exposto acima é o caso de apartamento comprado diretamente com as construtoras, mas que
nunca foram transferidos formalmente através do Cartório de Registro de Imóveis, com o respectivo pagamento do imposto
de transmissão do imóvel - ITIV. Nesses casos, o imóvel continua em propriedade da construtora (Proprietária), sendo o
adquirente (comprador) considerado mero possuidor (Contribuinte) e o desconto existirá apenas se ambos (construtora e
adquirente) estiverem em dia com o Município.

Outro fator importante é que  para usufruir de descontos no valor do IPTU, tanto o contribuinte quanto o
proprietário devem estar em dia com TODAS as suas obrigações perante a Fazenda Municipal, não bastando que
apenas o imóvel em questão não possua débitos. Dessa forma, se o contribuinte ou o proprietário possuir débitos em
outros imóveis ou até mesmo débitos de outra natureza (ISS, ITIV, taxas, etc) não poderão gozar dos descontos.



Para evitar que os débitos do Proprietário (construtora, por exemplo) impeçam o Contribuinte de obter os descontos,
este  deve  regularizar  sua  situação,  transformando-se  em  Proprietário,  retirando  o  vínculo  existente  entre  o  antigo
proprietário e o seu imóvel.

PERGUNTAS FREQUENTES (IPTU/ 2017):

1-  Meu  IPTU/Taxa  de  Lixo  aumentou?  NÃO.  O  IPTU/Taxa  de  Lixo  sofreu  apenas  o  reajuste  anual  de  8,78%
decorrente da inflação do período.

2- Meu IPTU/Taxa de Lixo aumentou mais do que a inflação. O que aconteceu? Provavelmente o cadastro do seu imóvel
foi atualizado, podendo ter ocorrido, por exemplo, alguma das seguintes situações:

-  Atualização da informação referente à utilização do imóvel,  passando de residencial  para prestador de
serviços ou comercial. Esses casos ocorrem quando há uma Pessoa Jurídica vinculada ao endereço do imóvel
(Esse é o caso mais frequente);
- Aumento de área construída ou de área do terreno;
-  Atualização de informações que  compõem o cálculo do IPTU, tais  como a qualidade da construção,  a
topografia do terreno, etc;
- O contribuinte possuía redução na base de cálculo, mas perdeu por possuir mais de um imóvel ou não ter
atualizado seu cadastro com CPF, por exemplo.

Outro fator para que o aumento no valor final do carnê do IPTU/Taxa de Lixo esteja superior ao da inflação foi a
retirada do desconto comumente concedido para o pagamento da Taxa de Lixo. Tal desconto foi retirado, pois o que
se arrecada com a Taxa de Lixo não cobre 60% dos gastos efetivamente realizados com a Coleta de Lixo em nosso
município. Dessa forma, não houve aumento da Taxa de Lixo, o que houve foi a retirada do desconto, ocasionando a
necessidade de pagamento da Taxa de Lixo em seu valor integral.

3- Eu possuo um imóvel em área não edificante e recebi o carnê de IPTU. Isso está correto? SIM. Não há previsão legal
concedendo isenção para tais casos, e como o fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem
imóvel, tais imóveis sofrem a incidência tributária, havendo posicionamento sólido dos Tribunais Superiores nesse
sentido.

4- Eu paguei o IPTU/Taxa de Lixo dos anos anteriores, mas ainda constam débitos em aberto, o que pode ter acontecido?
Provavelmente foram identificadas alterações no imóvel que não foram devidamente comunicadas à SEMUT e que
aumentaram o valor do IPTU/Taxa de Lixo, resultando no lançamento retroativo da diferença entre o valor pago
pelo contribuinte e o valor realmente devido. Exemplo corriqueiro é aquele de imóveis que estavam cadastrados na
SEMUT como sendo apenas o terreno, mas que na prática já havia construção há anos.

5- Houve mudança na forma de concessão do desconto do IPTU/Taxa de Lixo? SIM. Até o IPTU/Taxa de Lixo de 2015,
caso o imóvel estivesse adimplente, ele faria jus ao desconto. A partir do IPTU/Taxa de Lixo de 2016, o proprietário E
o contribuinte  do  imóvel  é  que  devem estar adimplentes,  sendo verificados  todos  os  débitos  vinculados  ao  seu
CPF/CNPJ. Além disso, o contribuinte E o proprietário do imóvel  não podem possuir débitos com exigibilidade
suspensa perante a Fazenda Municipal, EXCETO se o débito suspenso tratar-se exclusivamente de parcelamento
ativo e rigorosamente em dia perante a SEMUT.

6- Se meu CPF/CNPJ não estiver vinculado ao meu imóvel, o que acontece? Os imóveis que não possuírem CPF/CNPJ
vinculados a eles não terão direito ao desconto do IPTU/Taxa de Lixo. Dessa forma, o contribuinte/proprietário deve
atualizar seu cadastro junto à SEMUT. Da mesma forma, o CPF/CNPJ vinculado ao imóvel é pré-requisito para que
o mesmo usufrua dos demais benefícios fiscais previstos na legislação tributária, tais como isenção e redução da base
de  cálculo.  Temos  hoje  no  nosso  cadastro  em torno  de  70.000  (setenta  mil)  imóveis  nesta  situação  que  se  não
regularizarem perderão todos os benefícios.

7-  Comprei meu imóvel,  mas nunca transferi a propriedade para o meu nome. Tenho direito ao desconto?  DEPENDE.
Como a propriedade não foi transferida em cartório, o adquirente do imóvel torna-se contribuinte do IPTU, mas o
transmitente do imóvel continua como proprietário. Para que o desconto seja concedido, ambos devem estar em dia
perante a Fazenda Municipal.

8 – O valor da Taxa de Lixo pode ser maior que o do IPTU? SIM. O valor limite para a Taxa de Lixo é o valor do IPTU
desconsiderando-se as reduções de base de cálculo. Desta forma, os imóveis que têm redução de 25%, 50% ou 75%
na base de cálculo terão sua Taxa de Lixo maior que o IPTU.



9-  Não consegui  regularizar  minhas pendências  até  23/12/2016.  Perdi  o  desconto?  NÃO.  Perdeu apenas o desconto
especial de 22%, mas ainda pode regularizar as pendências a tempo de usufruir do desconto de 10%.

10- Haverá algum novo incentivo para regularização de pendências? NÃO. Por se tratar de ano eleitoral, não pode haver
concessão de novos benefícios.

11- Existe algum incentivo para regularização de pendências? SIM. Conforme detalhado a seguir:

Detalhamento dos benefícios oferecidos pelo Decreto de parcelamento em vigor:
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

Número de parcelas Desconto

1 50% nos juros e multa de mora

2 a 6 40% nos juros e multa de mora

7 a 12 30% nos juros e multa de mora

13 a 18 20% nos juros e multa de mora

19 a 24 10% nos juros e multa de mora

24 a 30 5% nos juros e multa de mora

31 a 48 -

Documentos necessários para realizar o parcelamento:

1- Pessoa Física: cópia do documento de identificação do contribuinte.

2- Pessoa Jurídica: cópia do contrato social e cópia do documento de identificação do sócio-gerente;

3- Procuração e Cópia do documento de identificação do procurador (se o contribuinte estiver representado por procurador).

Benefícios da quitação dos débitos e da adesão ao parcelamento:

1- Suspensão da incidência de mais juros e multa de mora (enquanto o parcelamento estiver em dia, não serão adicionados
mais juros ou multa de mora aos valores já existentes).

2- Liberação da certidão negativa de débitos ou suspensão da exigibilidade do crédito tributário, possibilitando a emissão de
certidão positiva com efeito de negativa, com exceção para a Certidão Específica do Imóvel.

3- Habilitação do contribuinte no programa de benefício de bons pagadores (Lei nº 6.535/2015), obtendo desconto de 22%
para o IPTU/2017.

4- Evita a negativação do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, de acordo com a LC nº 152/2015.

PERGUNTAS FREQUENTES (PARCELAMENTO):

1- Posso pagar/parcelar apenas parte dos meus débitos? SIM

2- Posso pagar parte dos débitos à vista e parcelar o restante? SIM

3- Os débitos de 2016 em atraso também têm desconto ou podem ser incluídos no parcelamento? NÃO

4- Qual o valor de entrada mínimo para o parcelamento? 10%. 

5- Qual o valor mínimo de cada parcela? 50 reais para pessoa física e 200 reais para pessoa jurídica.

6- Posso consultar meus débitos, parcelar e emitir o DAM (Boleto) para pagamento à vista ou parcelado pela internet? SIM.
O  contribuinte  pode  acessar  o  endereço  www.natal.rn.gov.br/semut ou  directa.natal.rn.gov.br e  resolver  suas
pendências sem precisar sair de casa.


