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ANEXO I
CONTA-CORRENTE PJ OU PF
CNPJ
PARA CADA DÉBITO PREENCHER OBRIGATORIAMENTE OS CAMPOS ABAIXO:
Débito Nº ___________ ESTE NÚMERO DEVE ESTAR ANOTADO NA PESQUISA FISCAL OU NOTIFICAÇÃO

SIM NÃO -Anexei a folha da DCTF (SOMENTE A FOLHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO E SUAS
VINCULAÇÕES)
SIM NÃO -Anexei todos os DARF’s necessários à quitação do débito acima. ATENÇÃO: se o débito foi pago
com mais de um DARF, ver obs2 no verso o Protocolo.
SIM NÃO -Existe DCTF retificadora para o trimestre correspondente ao débito acima?
SIM NÃO -Verifiquei os campos: P.A, CNPJ, Código do Tributo, Data de Vencimento e Valor Principal de
CADA DARF e, todos estão idênticos ao(s) informado(s) na DCTF.
SIM NÃO -Existe compensação através de processo administrativo (não judicial)? Se sim, ver obs3 no verso
do Protocolo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Débito Nº ___________ ESTE NÚMERO DEVE ESTAR ANOTADO NA PESQUISA FISCAL OU NOTIFICAÇÃO

SIM NÃO -Anexei a folha da DCTF (SOMENTE A FOLHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO E SUAS
VINCULAÇÕES)
SIM NÃO -Anexei todos os DARF’s necessários à quitação do débito acima. ATENÇÃO: se o débito foi pago
com mais de um DARF, ver obs2 no verso o Protocolo.
SIM NÃO -Existe DCTF retificadora para o trimestre correspondente ao débito acima?
SIM NÃO -Verifiquei os campos: P.A, CNPJ, Código do Tributo, Data de Vencimento e Valor Principal de
CADA DARF e, todos estão idênticos ao(s) informado(s) na DCTF.
SIM NÃO -Existe compensação através de processo administrativo (não judicial)? Se sim, ver obs3 no verso
do Protocolo.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Débito Nº ___________ ESTE NÚMERO DEVE ESTAR ANOTADO NA PESQUISA FISCAL OU NOTIFICAÇÃO

SIM NÃO -Anexei a folha da DCTF (SOMENTE A FOLHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO E SUAS
VINCULAÇÕES)
SIM NÃO -Anexei todos os DARF’s necessários à quitação do débito acima. ATENÇÃO: se o débito foi pago
com mais de um DARF, ver obs2 no verso o Protocolo.
SIM NÃO -Existe DCTF retificadora para o trimestre correspondente ao débito acima?
SIM NÃO -Verifiquei os campos: P.A, CNPJ, Código do Tributo, Data de Vencimento e Valor Principal de
CADA DARF e, todos estão idênticos ao(s) informado(s) na DCTF.
SIM NÃO -Existe compensação através de processo administrativo (não judicial)? Se sim, ver obs3 no verso
do Protocolo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARO, sob as penais da lei, que as informações acima são expressão da
verdade; responsabilizando-me por qualquer afirmação em desacordo. Tenho ciência de que, caso não tenha
atendido as instruções aqui presentes, o responsável pela empresa será notificado do ocorrido.
_________________________________________

Nome do portador:

CPF____________________________________

documento original deverá ser apresentado ao
atendente

