MARKINA-XEMEIN UDALA

ESKAERA AURKEZTEN DUEN PERTSONA EDO ENTITATEA
Izena eta bi abizenak

NAN

Ondorengoaren ordezkari gisa

IFK - NAN

Ondorengoa naizen aldetik
Kalea

Zk.

Posta kodea

Solairua
Herria

e-posta 

Aldea
Lurraldea

Mugikoraren zk. 

Telefono zk. 

ORDAINAGIRIAREN DATUAK:
Urtea

Matrikula

ITZULTZEKO ARRAZOIAK:
Behin betiko baja

Behin behineko baja

Bajaren data:

Hobariak
Ibilgailu historikoa (%100)

Ibilgailu elektrikoa (%75)

Baserriko lanetarako ibilgailua

ZENBATEKOA

Kontu korrontearen IBAN zenbakia
E

S

Ibilgailu hibridoa (%50)

Desgaitasuna/Ezgaitasuna

€
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IBILGAILUEN ZERGA ITZULTZEA

ERANTSITAKO DOKUMENTAZIOA
Trafiko ordezkaritzako bajaren ziurtagiria
Desgaitasun/ezagaitasun ziurtagiria

ZINPEKO ADIERAZPENA, IBILGAILUAREN ERABILERA ESKLUSIBOARENA
Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen Gaineko Zerga ordaintzetik salbuetsita egon ahal izateko, behean sinatzen duenak, herri honetan
erroldatuta dagoenak eta goian aipaturiko ibilgailuaren jabe denak, honako hau
ZIN EGITEN DU
Adierazle honek legeak ezartzen duen %33ko desgaitasuna edo handiagoa duela, organo eskudunak emandako agirian
egiaztatzen den bezala.
Aipatu ibilgailua behean sinatzen duenak gidatzen eta erabiltzen duela, eta bere mesederako baino ez duela erabiltzen.
Nahiz eta behean sinatzen duenak gidatzen ez duen, aipaturiko ibilgailua bera eramateko baino ez dela erabiltzen.
Subjektu pasiboak ez duela elbarritasuna dela eta beste hobaririk jasotzen beste ibilgailu batengatik aldi berean.

Jakinaren gainean geratzen naiz, Zergen martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauaren 198. artikuluarekin bat etorriz, zerga urraketatzat
hartuko dela onurak eta pizgarriak oker eskatzea, auto-likidazio edo aitorpenean datu garrantzitsuak isilean gordeta edo datu
faltsuak jarrita. Modu berean badakit, apartatu horretan jasotako zerga urraketa diruzko isun finkoarekin zigortuko dela.
Zinpeko Aitorpen hau Markina-Xemeingo Udalaren aurrean aurkezten da, dagozkion ondorioak sor ditzan.

Data

Sinadura

DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIOA
Arduraduna: Markina-Xemeingo Udala.
Helburua: Udal-ordainarazpenak kudeatzea.
Legitimazioa: Eskumenen garapena, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen arabera.
Hartzaileak: Arloko eskumena duten beste administrazio publikoak eta banku-erakundeak helbideratutako tributuak kobratzeko eta
bahiturak kudeatzeko.
Eskubideak: Interesdunak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea izango du, eta, horrez gain, datuon tratamendua
mugatu edo haien aurka ere egin ahal izango du.
Informazio gehigarria: http://www.markina-xemein.eus/eu-ES/Erakundeetakoa/Orrialdeak/informacion-adicional.aspx#tabla1

