
Passo a Passo - IPVA – consulta de valores 

Serviço: 

IPVA – consulta de valores 

# O que fazer Local Valor 

1 Acessar o sítio da SEF/MG.  
 

Sitio da SEF/MG: 
www.fazenda.mg.gov.br 

 

2 
Clicar na opção “Empresas” 

ou “Cidadãos”. 

Empresas: 
http://www.fazenda.mg.gov.br/em

presas/ 

ou 

Cidadãos: 
http://www.fazenda.mg.gov.br/cid

adaos/ 

 

3 Clicar no link “IPVA”. 

IPVA 

Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores: 

http://www.fazenda.mg.gov.br/em

presas/impostos/ipva/  

 

4 
Clicar no link “Consulta de 

Valores”.  

IPVA – consulta de valores: 

http://www.fazenda.mg.gov.br/em

presas/impostos/ipva/consulta.htm 

 

4.1 

Clicar no link “tabelas” para 

fazer download do arquivo 

com as tabelas contendo os 

valores do IPVA e da base de 

cálculo referentes a veículos 

usados, do exercício atual. 

Tabelas: 

http://www.fazenda.mg.gov.br/em

presas/impostos/ipva/files/tabelas2

013.zip  

 

4.2 

Clicar no link “consulta por 

código RENAVAM” para 

efetuar a consulta do valor 

do IPVA pelo RENAVAM. 

Consulta IPVA: 

código RENAVAM 

(http://ipva.fazenda.mg.gov.br/ipv

a/pesquisa_renavam.jsp ) 

  

 

4.2.1 

Informar o código do 

RENAVAM do veículo que 

consta do documento de 

registro, sem ponto e hífen. 

Ex.: RENAVAM = 

123456789 

4.2.2 
Selecionar o Exercício que se 

deseja consultar. 

4.2.3 
Digitar os caracteres da 

imagem constante na página. 

4.2.4 Clicar em “Consultar”. 

4.2.5 

É exibida página com os 

Dados do Veículo e os 

Valores do IPVA. 

4.2.5.1 

Clicar no link “emitir guia” 

para gerar a guia de 

arrecadação do IPVA. 

Consulta IPVA – RENAVAM: 

http://ipva.fazenda.mg.gov.br/ipva

/solicit_guia.jsp 

Gratuito 
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Serviço: 

IPVA – consulta de valores 

# O que fazer Local Valor 

4.3 

Clicar no link “consulta por 

marca/modelo do veículo” 

para efetuar a consulta do 

valor do IPVA pela 

marca/modelo do veículo. 

Obs.: esta consulta é somente 

para o exercício corrente. Consulta IPVA 2013 - 

Marca/Modelo: 

consulta por marca/modelo do 

veículo 

(http://ipva.fazenda.mg.gov.br/ipv

a/pesq_marcamodelo.jsp) 

Gratuito 

4.3.1 

Selecionar o Tipo de 

Veículo, o Fabricante, o 

Modelo, o Tipo de 

Combustível, o Ano de 

Fabricação e o Final de Placa 

que se deseja consultar e 

clicar em “Consultar”. 

4.3.2 

É exibida página com os 

Dados do Veículo e os 

Valores do IPVA referentes 

ao exercício corrente. 
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