ORGANISME AUTÒNOM DE
GESTIÓ I RECAPTACIÓ
DE TRIBUTS LOCALS
Diputació de Lleida

F01-PR7-S06:

SOL·LICITUD DE CONCESSIÓ DE BENEFICI FISCAL
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (IVTM)

Versió: 02

Sol·licitant:
Nom:

DNI/NIF:

Adreça:
Codi postal:

Municipi:

Email:

Telf.

ACTUANT:

✔ En nom propi

Mòbil:
✔ En representació de:

Nom:

DNI/NIF:

Adreça:
Codi postal:

Municipi:

Email:

Telf.

Mòbil:

Fets i motius de la sol·licitud:
Que es compleixen els requisits que s’estableixen legalment per tal de poder gaudir de benefici fiscal a l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) en relació al vehicle amb matrícula
Sol·licitud:
La concessió del següent benefici fiscal:
✔

✔

✔

✔

EXEMPCIÓ VEHICLE MATRICULAT A NOM DE PERSONA AMB MINUSVALIDESA per al seu ús exclusiu.
EXEMPCIÓ TRACTORS, REMOLCS, SEMIREMOLCS I MAQUINÀRIA provistos de Cartilla Inspecció Agrícola.
BONIFICACIÓ VEHICLES DE MÉS DE 25 ANYS o HISTÒRICS (segons ordenança fiscal municipal).
ALTRES BENEFICIS FISCALS PREVISTOS A LA LLEI/ORDENANÇA FISCAL:

Indicar si es sol·licita l’anul·lació de rebuts, devolució d’ingressos, etc.

Dades dels rebuts afectats:
Núm. Deute

Lloc i data:

Exercici

Municipi:
Núm. Fix/Matrícula

Subjecte passiu (titular del rebut)

Import

Signatura:

IL.LM.SR. PRESIDENT DE L’O.A. DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS LOCALS
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament, us
informem que les dades personals que ens faciliteu a través d'aquest formulari, així com les que pugueu adjuntar en relació a aquesta
sol·licitud/petició, seran objecte de tractament i s'incorporaran a un fitxer automatitzat que és responsabilitat de l’Organisme Autònom de Gestió i
Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL), amb la finalitat de gestionar la sol·licitud/petició presentada. Cas que s’aportin documents que continguin
dades especialment sensibles, consentiu que l’OAGRTL faci el tractament d’aquestes dades per tal de donar resposta a la sol·licitud/petició. Podeu
exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit a l’OAGRTL Rambla Ferran, 18 – 25007 Lleida, indicant clarament
nom, cognoms i adreça, i adjuntant una fotocòpia del document nacional d'identitat.

