Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Coordenadoria de Administração Tributária
Célula de Análise e Informações Tributárias - CEINT

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE ISS
DADOS DO REQUERENTE
Nome
Inscrição do ISS

CPF

Email (preenchimento obrigatório e em letra de forma)

Nome do contato

Telefone(s) para contato

MARCAR NO FORMULÁRIO A MODALIDADE DE ISENÇÃO PRETENDIDA

Eu, abaixo assinado, venho requerer a isenção do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), por se
enquadrar na seguinte atividade:

Taxista

Mototaxista

Artista local

Declaro, nesta oportunidade, estar ciente de que o reconhecimento da isenção requerida dependerá do preenchimento dos requisitos exigidos na legislação em vigor, bem como da apresentação da documentação necessária, e
que a ausência de qualquer um dos referidos documentos poderá inviabilizar a análise do pedido ora formulado
com o consequente ARQUIVAMENTO do processo.

Fortaleza, ____ de ___________________ de ________

___________________________________________________________
Assinatura do requerente
(Igual ao documento de identificação)

OBSERVAÇÃO: PARA CONCESSÃO DA ISENÇÃO NÃO PODEM HAVER DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM NOME DO BENEFICIÁRIO
(ART. 114, § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 159/2013
CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CTMF).
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS DE FORTALEZA
Rua General Bezerril, 755 - Centro - CEP: 60055-100 - Fortaleza - Ceará
Contato disponível no site: www.sefin.fortaleza.ce.gov.br/atendimento/contato

I N FORM AÇÕES
GERAI
S
Cancelamento
de unidade
imobiliária
Os docum ent os abaixo relacionados podem ser ent regues em cópias sim ples, desde que acom panhadas dos
originais e aut ent icadas por servidor da Secret aria das finanças, ou cópias aut ent icadas na ausência dest es.
Caso a solicit ação sej a assinada por t erceiros, deverá ser incluída na docum ent ação a PROCURAÇÃO out orgada pelo requerent e, com poderes específicos, podendo ser part icular ou pública, além de cópia do docum ent o de ident ificação ( RG, Passaport e, CNH, et c.) e CPF do procurador.
Caso sej a necessário, poderá a aut oridade responsável pela análise da solicit ação exigir out ros docum ent os
para com plem ent ar a inst rução do processo.
A ausência de qualquer um dos docum ent os abaixo relacionados poderá inviabilizar a análise do pedido ora
form ulado com o seu consequent e arquivam ent o.

D OCUM EN TAÇÃO N ECESSÁRI A
PED I D O D E I SEN ÇÃO D E ARTI STAS LOCAI S
Docum ent o oficial de ident ificação com fot o do requerent e ( RG, habilit ação, passaport e, ident idade profissional, et c) e com provant e de inscrição no CPF do requerent e;
Com provant e do exercício da at ividade art íst ica ou cart eira de habilit ação profissional nas seguint es áreas: t eat ral, m usical, circense, hum oríst ica, carnavalesca ou dança;
Com provant es de endereço onde fique dem onst rado que o art ist a reside há m ais de 02 ( dois) anos no
m unicípio de Fort aleza ( art . 227- A, § 2.º , da LC 159/ 2013) .

PED I D O D E I SEN ÇÃO D E TAXI STAS E M OTOTAXI STAS
Docum ent o oficial de ident ificação com fot o do requerent e ( RG, habilit ação, passaport e, ident idade profissional, et c) e com provant e de inscrição no CPF do requerent e;

OBSERVAÇÃO
A isenção de que t rat a est e form ulário só poderá ser concedida para pessoa física, que est ej a inscrit a no
CPBS ( Cadast ro de Produt ores de Bens e Serviços) .
Fundamentação legal: Lei Complementar nº 1 5 9 / 2 0 1 3 - Código Tr ibu t á r io do M u n icípio de For t a le za e
D e cr e t o n º 1 3 .7 1 6 / 2 0 1 5 - Regulamento do Código Tributário do Município de Fortaleza.

Produzido por NIP/CEAC/SEFIN

Com provant e de endereço at ualizado ( água, luz ou t elefone) .

