ÚLTIMOS DIAS DO IPTU COM ATÉ 25% DE DESCONTO
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Os contribuintes que já realizaram o pagamento do IPTU em cota única nos anos de 2020 e 2021,
podem obter 25% de desconto neste ano. O abatimento é aplicado automaticamente no boleto para
quem optar pela cota única pelo terceiro ano consecutivo.
Já para quem está pagando em cota única pela primeira ou segunda vez, o desconto é de 10%. As
condições valem até 30 de abril, tanto para pessoas físicas como jurídicas.
Carnês on-line
A Secretaria da Fazenda de Colatina informa que a partir deste ano, com a modernização dos
serviços municipais, todas as taxas podem ser emitidas pelo site da Prefeitura de Colatina.
Com isso, os carnês para recolhimento dos tributos com vencimento anual (IPTU, TFLF, TFA e ISS
FIXO) deixarão de ser enviados impressos pelos Correios em Colatina.
Agora, para emitir o carnê de IPTU ou taxas, os contribuintes devem acessar o site:
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www.colatina.es.gov.br > menu serviços online > 2ª Via ISS Fixo – 2ª Via IPTU – 2ª Via TFA ou 2ª Via
TFLF, conforme o caso.
Atendimento – IPTU Colatina
Caso o contribuinte não tenha acesso à internet, o carnê ou o DAM para recolhimento dos tributos
poderá ser solicitado via SAC da Prefeitura de Colatina, na sede da administração. O atendimento
presencial é de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h.
Parcelas
O vencimento da cota única ou primeira parcela será no próximo sábado, dia 30 de abril.
1ª parcela / cota única – 30 de abril
2ª parcela – 31 de maio
3ª parcela – 30 de junho
4ª parcela – 29 de julho
5ª parcela – 31 de agosto
6ª parcela – 30 de setembro
7ª parcela – 31 de outubro
8ª parcela – 30 de novembro
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