AJUNTAMENT
DE
CASTELL-PLATJA D’ARO

SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Dades del sol·licitant
Nom i cognoms:
NIF:
Domicili:
Població:
Codi Postal:
Telèfon:
e-mail:
Vehicle matrícula:
Dades bancàries:

IBAN

entitat

oficina

DC

número de compte

EXPOSA:
Baixa definitiva del vehicle
Baixa temporal del vehicle per subtracció / robatori

DEMANA: la devolució de l’import abonat en concepte d’IVTM, de conformitat amb
l’establert a l’article 96.3 del Text Refós de la Llei d’hisendes locals aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Acreditació:
Còpia del document de baixa del vehicle de la Prefectura de Trànsit.
Còpia del certificat de destrucció del vehicle.
Rebut IVTM pagat
Castell-Platja d’Aro, a .......... de ...............................de 201...
Signatura del sol·licitant

De conformitat amb la normativa de protecció de dades, informem que les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i
incorporades en un fitxer denominat Tributs responsabilitat de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, essent la seva finalitat, gestionar els tributs, impostos,
taxes i altres fets impositius. Conforme allò disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li
informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Mossèn Cinto Verdaguer, 4, 17250 Platja d’Aro (Girona).

AJUNTAMENT
DE
CASTELL-PLATJA D’ARO

Normativa
Ordenança Fiscal número 4. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
Article 7. Període impositiu i acreditament de l’impost.
El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en què es produeix aquesta
adquisició.
L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
4. En els casos de baixa definitiva, o baixa temporal per subtracció o robatori del vehicle,
es prorratejarà la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la
part de quota corresponent als trimestres de l’any transcorreguts des de la meritació de l’impost
fins al trimestre en què es produeix la baixa al Registre de Trànsit, aquest inclòs.
5. Quan la baixa té lloc després de la meritació de l’impost i s’hagi satisfet la quota, el subjecte
passiu podrà sol·licitar l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspon
percebre.

C/.Verdaguer,4
17250 PLATJA D’ARO
Telèfon 972 817 284
Fax 972 825 553
E-mail: ajuntament@platjadaro.com
http://www.platjadaro.com

