GT.03

GESTIÓ TRIBUTÀRIA
V.1/2018

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS
(PRORRATEIG DE L’IMPOST DE VECHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA PER BAIXA DEFINITIVA O TEMPORAL, ROBATORI O SOSTRACCIÓ)

COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL

NIF/CIF

EN REPRESENTACIÓ DE

NIF/CIF

Domicili fiscal

Nº

C. Postal

Municipi

Esc.

Província

Pis

Pta.

Telèfon 1:

Telèfon 2:

Correu electrònic:

EXPOSA:
Que el vehicle matrícula_____________________va causar baixa:
definitiva
temporal per robatori o sostracció
Que ha pagat el rebut corresponent a l'any_____________________, per tot això,
SOL·LICITA:
Que li retornen l’import indegudament abonat.
A l'efecte de la devolució sol·licitada, es fan constar les dades següents :
NÚMERO DE COMPTE BANCARI
IBAN

ENTITAT

OFICINA

DC

Nº. COMPTE

TITULAR DEL COMPTE BANCARI
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL
NIF/CIF

Telèfon:

DOCUMENTS QUE S'HI ADJUNTEN:

SIGNATURA DEL SOL·LICITANT

Fotocòpia del document que acredita la baixa temporal o definitiva.

Mislata, _______________________de/d’_________________de 20

NOTA INFORMATIVA: la persona que signa aquest document queda informada que la sol·licitud inicia el procediment administratiu, que s’haurà de resoldre en el termini
màxim de 6 mesos. En cas que haja transcorregut el termini esmentat sense que li siga notificada la resolució, es produirà la desestimació per silenci administratiu negatiu,
segons el que estableix l'article 19.3 del Reial decret 520/2005 pel qual s'aprova el Reglament general de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, en matèria de revisió en via administrativa.
Segons la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, li informem que l'Ajuntament incorporarà les seues dades a un fitxer, que s'utilitzarà per a les
finalitats d'aquesta sol·licitud i no se cedirà a cap tercer, excepte per obligacions legals i a altres administracions públiques destinatàries del tractament. Addicionalment,
autoritza l'Ajuntament a comprovar i completar les dades necessàries per a aquesta sol·licitud segons els nostres propis arxius. Per a exercir els seus drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició s’haurà de dirigir per escrit a l'Ajuntament, plaça de la Constitució, 8 – 46920 Mislata (València), i haurà d’adjuntar-hi una fotocòpia del seu document
nacional d'identitat o equivalent.
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