Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria da Fazenda
Diretoria de Tributos Mobiliários
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO
Inscrição Municipal:

Ilmo. Senhor Prefeito de Novo Hamburgo

Requerente: ____________________________________________________________ com sede e/ou
estabelecimento

na

rua

____________________________________________________________

n.°_________ /complemento ___________________, Bairro __________________________________,
cidade de

NOVO HAMBURGO , Telefone: (

)_________________ (___)____________________,

e-mail: ______________________________________.

Solicito baixa de atividade conforme dados abaixo:
Tipo de baixa:
(

) baixa total das atividades

(

) baixa de prestação de serviço (especificar): _________

(

) baixa por transferência
para outro município.

Informações complementares:
Optante Simples Nacional: ( ) Sim, ( ) Não. (Período como optante: __________ a __________ ).
Possui atividade de Prestação de Serviço: ( ) Sim, ( ) Não.
Data da Baixa (conforme Distrato social ou alteração contratual): _____/_____/_______
ANEXAR e assinalar os documentos conforme os itens abaixo:
[
[

] Com Prestação de Serviços

] Optante do Simples

Itens 1 a 7

[

[

] Não Optante do Simples

[

Itens 1 a 6

] Sem Prestação de Serviços

] Optante do Simples

Itens 1 a 4

[

] Não Optante do Simples

Itens 1 a 4

Itens:
1.

(

) Cópia + Original (Distrato Social, ou Requerimento de Empresário Individual (Exclusão), ou alteração
contratual, nos casos de transferência p/outro município);

2.

(

) Alvará original para devolução ou Boletim de Ocorrência de extravio (constando dados da empresa, contidos no alvará extraviado – Pode Registrar B.O. via www.pc.rs.gov.br);

3.

(

) Certidão de Baixa CNPJ (ou cópia CNPJ com novo endereço, transferido p/outro município);

4.

(

) Se este requerimento for assinado por Procurador, anexar cópia(s) autenticada(s) da procuração e da
identidade do Procurador.

5.

(

) NFS's - Notas Fiscais de Serviços dos últimos 5 anos, exceto NFS-e – Notas Fiscais de Serviços Ele trônicas (verso, obs. c, d);
Descrever: __________________________________________________

6.

(

) Livro(s) Caixa e/ou Sped (arquivo) e/ou Diário e Razão dos últimos 05 (cinco) exercícios (verso, obs. e);
Descrever: __________________________________________________

7.

(

) DEFIS - Cópia das Declarações Sócioeconômicas e Fiscais e recibos de entrega dos últimos 5 anos.
Descrever: __________________________________________________

8.

(

) Outros: ___________________________________________________________________

9.

(

) Outros: ___________________________________________________________________
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Estado do Rio Grande do Sul
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Diretoria de Tributos Mobiliários
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Observações:
a) Para BAIXAS encaminhadas fora do prazo (+60dias), a MULTA é de 25 URM's.
b) É obrigatório o envio de DMS de 01/2012 a 08/2013, após este período passou a vigorar a NFS'e.
c) Notas Fiscais: Todas as notas fiscais de serviço não utilizadas deverão ser entregues para inutilização, ou comprovar que
foram utilizadas através da escrituração, inclusive o período anterior aos últimos 05 exercícios.
d) Notas Fiscais: Ocorrendo o extravio das Notas Fiscais, entregar boletim de ocorrência e publicação em jornal (será cobrada
multa de 02 URM's por nota extraviada).
e) Ficam dispensados da entrega do livro Caixa ou Diário e Razão, desde que comprove a inatividade, apresentando a
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica de cada exercício e DASN e/ou DEFIS (para o período em que for
optante do Simples Nacional).
f) Entende-se por “dos últimos 05 (cinco) exercícios”, os 5 exercícios que antecedem ao atual mais o atual. Exemplo: exercício
atual 2018, os últimos 05 exercícios são 2013 a 2017. Sendo a baixa efetuada no exercício de 2018 as informações de
2018 também devem ser entregues, juntamente com as de 2013 a 2017.

Outras informações:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Termos em que pede deferimento.
Município de Novo Hamburgo, _____ de ___________________ de 20____.

__________________________________
Assinatura do Sócio ou Procurador
Nome do Sócio ou Procurador: ________________________________________________
CPF nº: ________________________

Identidade nº: ________________________________

PROTOCOLO
Em

Requerimento n°:

____/_____/______

______________________________________
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