Registre d’entrada
IMPRIMIR FORMULARI

c/ Sant Roc, 6 , 46600 ALZIRA
Tel.: 96 240 04 50 · Fax: 96 240 13 91
www.alzira.es / ajuntament@alzira.es
CIF: P-4601700J

ESBORRAR FORMULARI

SOL·LICITUD DE DECLARACIÓ/COMUNICACIÓ DE DADES PER LA PERSONA
INTERESSADA ALS EFECTES DE L'ART. 254.5 DE LA LLEI HIPOTECÀRIA
DADES DE LA PERSONA INTERESSADA (*)

GTR 018 V

Cognoms i Nom o Raó social

DNI/NIE/CIF

En representació de

DNI/NIE/CIF

Domicili

Localitat

Adreça electrònica

Fax

C. Postal

Tel.

Tel. mòbil

EXPOSE
Que s'ha realitzat la transmissió dels immobles que a continuació es relacionen:

EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ

Carrer, núm.

Referència cadastral

mitjançant escriptura atorgada davant del notari
i data

amb núm. de protocol

, cosa que es comunica a efectes de l'impost municipal de plusvàlua.

Observacions

SOL·LICITE
Que d'acord amb el que establix l'article 254.5 de la Llei Hipotecacaria, en relació amb l'Impost sobre l'Increment de Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana, «5. El Registre de la Propietat no practicarà la inscripció corresponent de cap document que
continga acte o contracte determinant de les obligacions tributàries per l'Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana, sense que s'acredite prèviament haver presentat l'autoliquidació, o si és el cas, la declaració, de l'impost,
o la comunicació a què es referix la lletra b) de l'apartat 6 de l'article 110 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu, 2/2004 de 5 de març.». Es tinga per presentada la declaració o comunicació de la
transmissió.
DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN A LA SOL·LICITUD

SIGNATURA DE LA PERSONA SOL·LICITANT

Còpia simple de l'escriptura.
Document privat inscrit en el Registre de la Propietat.
ALTRES DOCUMENTS

Alzira,
GTR 018 V – Rev. 1 - 20130716

(*) 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
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