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IMPRIMIR FORMULARI
ESBORRAR FORMULARI

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE LA PART PROPORCIONAL PER BAIXA EN
L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

GTR I 011 V

DADES PERSONALS (*)
Nom i cognoms

DNI/CIF

En representació de

DNI/CIF

Domicili

C. Postal

Localitat

Adreça electrònica

Fax

Tel.

Tel. mòbil

EXPOSE
Que d'acord amb allò que establix l'article 96 apartat 3) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text
refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals: "l'import de la quota de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica es
prorratejarà per trimestres naturals en els casos de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle. També procedirà el prorrateig
de la quota, en els mateixos termes, en els supòsits de baixa temporal per sostracció o robatori de vehicle, i això des del moment
en què es produisca l'esmentada baixa temporal en el registre públic corresponent".
Que el vehicle amb la matrícula
del qual sóc propietari/ària, va ser donat de baixa el
per:
Baixa definitiva.
Baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle. Esta baixa consta en Trànsit.

SOL·LICITE
La devolució de la part proporcional del rebut de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

SIGNATURA DE LA PERSONA SOL·LICITANT

Alzira,
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(*) Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament d’Alzira i podran ser
utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d’instància presentada al
Registre General de l’Ajuntament d’Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA

