GT.04

GESTIÓ TRIBUTÀRIA
V.11/2018

SOL·LICITUD EXEMPCIÓ IMPOST VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL

NIF/CIF

EN REPRESENTACIÓ DE

NIF/CIF

DOMICILI FISCAL
C. Postal

Nº
MUNICIPI

Esc.

PROVÍNCIA

PIS
TELÈFON 1:

Pta.
TELÈFON 2:

CORREU
ELECTRONIC:

EXPOSA:
1r. Que és titular del vehicle MATRÍCULA ___________________________marca___________________.
2n. Que considera que té dret a l'exempció del pagament de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
basant-se en els fonaments següents:
 Per tindre reconegut un grau de discapacitat del ________%.
 Per tindre reconeguda la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran
invalidesa.
 Per tractar-se d'un vehicle agrícola.
3r. Que el vehicle és d'ús exclusiu del sol·licitant.
4t. Que a l'efecte d'acreditar el seu dret, aporta la documentació següent:
EXPOSA:
1. En cas de sol·licitud d'exempció per discapacitat:
 Acreditació de la discapacitat a través de fotocòpia de qualsevol dels documents següents:
Certificat de minusvalidesa igual o superior al 33%.
Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) reconeixent la condició de
pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.
c)Resolució del Ministeri d'Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa reconeixent una
pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servici o inutilitat.
 DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO (fotocópia):
Fotocòpia del permís de Circulació del vehicle a nom del beneficiari.
Fotocòpia de la Targeta d'Inspecció Tècnica del vehicle.
2. En cas de sol·licitud d'exempció de vehicle agrícola:
Cartilla d'Inspecció Agrícola.
Permís de Circulació del vehicle a nom del beneficiari.
SOLICITA: que le sea concedida la exención en el pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica.
SIGNATURA

Mislata, _______________________de/d’_________________de 20
NOTA INFORMATIVA: la persona que sotasigna queda informada que la present sol·licitud inicia el procediment administratiu, que haurà de resoldre's 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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