GT.07.2

GESTIÓ TRIBUTÀRIA

SOL·LICITUD DE LIQUIDACIÓ DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) PER HERÈNCIA
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL

NIF/CIF

EN REPRESENTACIÓ DE

NIF/CIF

DOMICILI FISCAL

Nº

C. Postal

MUNICIPI

Esc.

PROVÍNCIA

PIS
TELÈFON 1:

Pta.
TELÈFON 2:

Correo electrònic:
Sol.licite liquidació de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, corresponent a la documentació
adjunta, com a conseqüència de l’herència de:
DADES DEL DIFUNT/A
COGNOMS I NOM
DNI:

DATA DEL DECÉS

NOTARI/A

DADES DE L’ESCRIPTURA D’ACEPTACIÓ D’HERÈNCIA O DE DOCUMENT PRIVAT (SI S’ESCAU)
NÚM.DE PROTOCOL

DATA D L’ESCRIPTURA

FOTOCÒPIES DELS DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN:

S'adjunta model 900D presentat, de declaració cadastral per alteració de la titularitat i variació de la quota de participació en béns
immobles
ESCRIPTURA D'ADJUDICACIÓ D'HERÈNCIA
EN EL CAS DE DOCUMENT PRIVAT:
CERTIFICAT DE DEFUNCIÓ.
CERTIFICAT D'ÚLTIMES VOLUNTATS.
TESTAMENT.
LLIBRE DE FAMÍLIA.
D.N.I. DE TOTS ELS HEREUS.
SOL·LICITUD D'IMPOST DE SUCCESSIONS D'HISENDA.
REBUT D'I.B.I.
ESCRIPTURA DE CADASCUN DELS BÉNS A TRANSMETRE EN MISLATA.
DATA

SIGNATURA

L'AJUNTAMENT DE MISLATA tractarà les dades que vosté ens ha facilitat en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de portar la gestió administrativa dels assumptes de
la Gestió i Recaptació Tributària en l’exercici de las funcions pròpies que tenen atribuïdes, en l’àmbit de les seues competències i, en particular, per a l’atenció de sol·licitud instada en el
present document. Les dades es conservaran durant el termini de temps que estiga vigent l'expedient administratiu o, si escau, pel temps de resolució d'un procediment contenciós administratiu
derivat. No obstant això, les dades es podran conservar, si escau, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques. La base jurídica de
legitimació per al tractament de les dades personals radica en l'exercici dels poders públics o competències conferits o, si escau, la necessitat de compliment d'una missió realitzada en interés
públic. Les dades no se cediran a tercers, llevat que es comuniquen a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir-les per a poder gestionar la seua sol·licitud,
així com en els supòsits previstos, segons Llei. Vosté podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o, si escau, oposició. A aquests efectes, haurà de presentar un escrit en el
Registre d'Entrada de l'AJUNTAMENT DE MISLATA, plaça Constitució 8 o, si escau, al nostre delegat de Protecció de Dades (dpo@mislata.es) .En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests
drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant
representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i el document identificatiu d'aquest. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la
protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Sr. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE MISLATA
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