SOL·LICITUD D'EXEMPCIÓ I DEVOLUCIÓ DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES
DE TRACCIÓ MECÀNICA
Dades del sol·licitant
Nom i llinatges
Núm. NIF / NIE / CIF

Telèfon de contacte

Domicili
Codi Postal i Municipi
Província

e-mail

Dades del representant (només en cas que no ho sol·liciti el subjecte passiu)
Nom i llinatges
Domicili i població
Núm. NIF / NIE / CIF

Telèfon de contacte

Dades de notificació (omplir només si són diferents a les anteriors)
Nom i llinatges
Núm. NIF / NIE / CIF

Telèfon de contacte

Domicili
Codi Postal i Municipi
Província

Exposa
Que com a propietari/ària del vehicle amb matrícula

que tribut per IVTM en el municipi de Son Servera,

Sol·licita

Que, previs els tràmits reglamentaris que siguin procedents, se'm reconegui l'exempció següent (marcar el supòsti que procedeixi):
a) Tractors, remolcs, semirremolcs i maquinària proveïts de cartilla d'inspecció agrícola (Art.93.1.g) del RDL 2/2004, regulador de les
Hisendes Locals)
b) Vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu (Art.93.1.e) del RDL 2/2004, regulador de les Hisendes Locals),
expedint a l'efecte document acreditatiu del benefici concedit.

Documentació que s'adjunta
Supòsit A)
Fotocòpia cartilla agrícola del vehicle
Supòsit B)
Fotocòpia del certificat de minusvalidesa expedit per
l'organisme competent
Declaració jurada

Fotocòpia del permís de circulació
Fotocòpia fitxa tècnica del vehicle
Fotocòpia NIF/NIE del subjecte passiu

Son Servera,

de

de 20

BATLIA DE L'AJUNTAMENT DE SON SERVERA (ILLES BALEARS)

(Signatura)

Ompliu la sol·licitud a l'ordinador, i imprimiu-la per, posteriorment, dur-la a les nostres oficines municipals. Si ho preferiu, també podeu omplir-la amb lletres majúscules i bolígraf.
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Ajuntament de Son Servera, com a responsable del fitxer, us informa que les dades sol·licitades per mitjà de qualsevol mena de formulari i en qualsevol suport seran tractades amb la finalitat de tramitar la seva
sol·licitud de d'exempció i devolució de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, amb confidencialitat i respecte a les normes derivades de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
personals, i altra normativa de desenvolupament. Us informem, així mateix, del dret a accedir a les vostres dades, a rectificar-les i a cancel•lar-les. Aquests drets els podeu exercir per mitjà d’escrit adreçat al
responsable del fitxer a l’adreça postal següent: 07550 - Son Servera – Pl. Sant Ignasi 1. Us comuniquem, finalment, que les vostres dades personals no seran objecte de cap cessió ni transmissió, i que
s’utilitzaran únicament per a l’objectiu d’aquesta sol·licitud.

